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Encontro foi na sede do Lions 
Clube e contou com palestra 
da professora universitária 
e advogada Edenilza Gobbo, 
pesquisadora da área da 
infância e juventude

Participantes da capacitação 
marcharam até a sede 
da Associação do Corpo 
de Bombeiros, no Bairro 
Bela Vista, onde realizaram 
atividades 

Para marcar a programação 
dos 59 anos de emancipação 
de Cunha Porã, o primeiro 
atrativo será o baile de escolha 
das soberanas, agendado para 
1º de julho

Com centenas de pessoas, 
a programação contou com 
esporte, tríduo, procissão, 
missa, almoço e matinê, 
mobilizando mais de duas 
mil pessoas

Mamãe, confira o 
caderno especial 
que preparamos 
com muito 
carinho pra você

Geama realiza debate 
sobre programa 
Apadrinhamento 
Afetivo em maravilha

inicia curso 
praparatório 
para formação de 
bombeiro comunitário 

Sorteio define 
patrocinadores das 
candidatas à soberana 
de Cunha Porã

Festa do padroeiro 
da Paróquia São José 
Operário atingiu 
expectativas

PÁGinA 8 PÁGinA 12PÁGinA 28PÁGinA 6

PÁGinAS 19 - 26
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O tamanho de mochilas escolares distribuídas a alunos do ensino munici-
pal pela prefeitura de Jequié, localizada na região Sudoeste da Bahia, virou pia-
da na internet. Isso porque tanto os alunos dos últimos anos do ensino funda-
mental 2, como os das creches da cidade, com idades até seis anos, receberam 
mochilas padronizadas com o mesmo tamanho. Para os estudantes menores, 
a mochila é muito grande, e os pequenos chegam a caber dentro do utensílio.

CANCELAMENTO DE AUXÍLIOS-DOENÇA

UM pOUCO grANDE

O governo federal, visando uma grande economia nos cofres da União, realizou um pente-fino no INSS e aca-
bou cancelando 6.721 auxílios-doença no Estado. A operação começou no ano passado, após o governo identi-
ficar que 101,5 mil pessoas estavam recebendo o beneficio por determinação judicial sem ao menos ter passado 
por avaliação médica nos últimos dois anos. Com o corte promovido, a União pretende economizar R$ 111,7 mi-
lhões. Segundo informações do próprio INSS, a intenção nessa primeira etapa é de convocar mais de 28 mil be-
neficiários catarinenses que recebem o auxílio e que estão há mais de dois anos sem realizar a perícia médica. Até 
o momento, mais de 19 mil beneficiários já foram convocados e pouco mais de seis mil já realizaram a perícia.

15º FEiRÃO DO imPOSTO
O Núcleo do Jovem Empre-

endedor, ligado à Associação 
Empresarial de Maravilha, reali-
za aqui em Maravilha o 15º Fei-
rão do Imposto, ação que tem 
como objetivo levar a popu-
lação a refletir sobre o impac-
to da corrupção e a importância 
do retorno dos impostos. Esta-
mos em franca divulgação em 
nossos meios de comunicação e 
convido a comunidade a presti-
giar, no próximo dia 27, na Pra-
ça da Matriz, além da marcha 
que seguirá pelas ruas da cida-
de. Agradecemos o convite!

Casan
Pauta crucial para Maravilha, a questão do abastecimento de água pela 

Casan foi a principal demanda tratada pela prefeita e pelo vice-prefeito na ca-
pital. Do gabinete da presidência da companhia saíram com o compromis-
so firmado de que a Casan vai licitar até junho as obras necessárias para uma 
nova adutora, com diâmetro maior do que a atual. Galina também confir-
mou que serão substituídos os 
dois conjuntos motobomba da 
captação para ampliar a vazão 
de 50 litros por segundo para 
65 litros por segundo. Confor-
me os projetos apontaram, os 
investimentos deverão ser de 
aproximadamente R$ 3 mi-
lhões. O presidente da Casan 
também autorizou que seja 
feito o projeto para a constru-
ção de um novo reservatório.

FALECIMENTO
Os amigos do posto de combustíveis Coocatrans de Maravilha perde-

ram nesta semana um dos seus queridos funcionários, o colaborador Da-
niel Ricardo De Marco, de 32 anos. Ele se envolveu em acidente na BR-282 
no sábado (6). De Marco conduzia uma moto Suzuki GS 500 e fazia o sen-
tido Maravilha - São Miguel do Oeste quando um Punto que fazia o sen-
tido contrário invadiu a pista para acessar uma via lateral e bateu de fren-
te com a moto. Conhecíamos o Daniel e lamentamos sua prematura morte, 
pois se tratava de um excelente rapaz. A toda família, nossas condolências!

Centro Cultural 25 de Julho
O Centro Cultural 25 de Julho, juntamente com o Departamento de 

Cultura de Maravilha, convidou as jovens maravilhenses para partici-
par do concurso para escolha das Soberanas da Oktoberfest in Maravi-
lha (biênio 2017/2018), cujas inscrições encerraram ontem (12). Sou-
bemos que as inscrições ficaram aquém do esperado. Dia 14 de junho 
realizam desfile e jantar-dançante no Lar de Convivência de Maravilha.

ALERTA A DEVEDORES
Os títulos encaminhados a cartório para protesto por estabele-

cimentos comerciais em Santa Catarina agora deverão ser pagos, 
além da dívida, as custas do cartório, que eram  pagas pelo comer-
ciante antes do acionamento deste. Os deputados estaduais vota-
ram maciçamente nesta nova medida, que, aliás, é mais do que justa.
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LIÇÕES DE VIDA
Faça uma lista de 25 coisas que você quer vivenciar 
antes de morrer. Leve-a na carteira e consulte-a com 
frequência. Sugestão: assista ao filme: “Antes de partir”. 

O NOVO
O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso afirmou ser “muito cedo” para 

falar em candidaturas ao Palácio do Planalto em 2018. Contudo, ao ser ques-
tionado sobre o prefeito de São Paulo, João Doria, que passou a ser uma “tábua 
de salvação” para o PSDB em meio aos grandes nomes do partido sendo atin-
gidos pela Operação Lava-Jato. O governador, Geraldo Alckmin, concorda com 
o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso: o prefeito João Doria e o apre-
sentador Luciano Huck são “o novo” na política. “Estou plenamente de acor-
do com o presidente: ‘Doria e o apresentador de TV Luciano Huck são o novo’”. BOm Fim DE SEmAnA!

FELIZ DIA DAS MÃES
A todas as mães, o nosso carinho, 
respeito e admiração. Não há presente 
melhor do que cuidar de quem sempre 
cuidou da gente!

BRECHÓ DA REDE
O brechó da Rede Feminina de Combate ao 

Câncer estará aberto hoje (13) o dia todo, sem fe-
char ao meio-dia, oportunizando a todos adquirir os 
seus produtos e presentear as mães. Aproveitem!

Documento único 
de identidade

 Sancionada a lei que cria a Identificação Civil Na-
cional (ICN), um novo documento que unificará os da-
dos biométricos e civis dos brasileiros, que ficará a 
cargo do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). As infor-
mações ficarão associadas ao registro biométrico, que 
já vem sendo feito pelo órgão, e à foto do cidadão.

A ICN unificará o Registro Geral (RG), o Título de 
Eleitor e o Cadastro de Pessoa Física (CPF) – eles conti-
nuarão válidos, mas precisarão ser substituídos quando 
perderem a validade. Ficam de fora do registro unifica-
do a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e o pas-
saporte. A pri-
meira, por que 
pode ser reti-
da por órgão 
de trânsito em 
caso de infra-
ção; o segundo, 
porque é uma 
exigência de 
outros países.

mAiS SUJEiRA
A suspensão das atividades do Instituto Lula - entidade co-

mandada pelo ex-presidente Luiz Inácio, demonstra mais uma vez 
que há indícios veementes de delitos criminais. Ainda tem gente 
que acha tudo isso normal e levantam a bandeira vermelha. Não 
dá pra entender mesmo, ou são alienados ou apoiam atos ilícitos.

MENTIROSO
O prefeito de São Pau-

lo, João Doria (PSDB), voltou 
a criticar o ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva comen-
tando o depoimento presta-
do pelo petista ao juiz Sergio 
Moro. Segundo ele, foi “lamen-
tável” e Lula se mostra como 
um “ator” e “o maior mentiro-
so que o Brasil já viu. Por outro 
lado, o procurador da Lava-Ja-
to, Carlos Fernando dos Santos 
Lima, disse que o depoimen-
to de Lula não teve consistên-
cia e que imputar toda culpa 
na falecida esposa por par-
te de Lula é muito triste.

ATiTUDES QUE NÃO ENTENDEmOS
Tem gente que se deslocou daqui do Extremo-Oeste para apoiar um depoimento sem qualquer resultado que amenize as acu-

sações contra o senhor Lula. As provas são mais que convincentes, as delações dos seus próprios aliados, tudo conspira contra, mas 
mesmo assim, de bonés vermelhos, largando seus trabalhos - se trabalham -, suas famílias em segundo plano e de cabeça feita, lá es-
tavam para fazer movimentos que só prejudicam a nação. É uma lavagem cerebral que sinceramente não compreendemos o com-
portamento humano. Dá pena, sinceramente. E quem banca o pão, a mortadela e o transporte? De onde vêm os recursos? Daí a 
razão de tantas prisões. E fica uma pergunta: por que de todas as formas o senhor Lula tentou se esquivar da Lava-Jato, pois o depoi-
mento é para amenizar as acusações que pesam sobre ele? “Quem não deve, não teme”, diz o ditado popular. Em um mundo em que 
não existe almoço grátis, é difícil acreditar. A militância prefere acreditar que o encontro era um ringue de UFC. Moro foi transforma-
do em inimigo por uma sigla enrolada até o pescoço na Lava-Jato, no mesmo balaio do PMDB, PP, PSDB e outros tantos. Os petis-
tas não têm plano B para a disputa presidencial em 2018 e apostam a retomada do partido na viabilidade da candidatura de Lula.

ASFALTO NA CIDADE
Temos por diversas vezes registrado nesta coluna as obras da atual ad-

ministração, enaltecendo-as, principalmente relacionado ao asfaltamento de 
ruas e avenidas na cidade e agora também em estradas rurais. Mas nos cabe 
mais uma vez registrar o descaso com uma rua no Centro da cidade que dá 
acesso à Avenida Anita Garibaldi. Falamos mais uma vez da Rua Zacarias Kas-
per (não tem placa de identificação). Que era asfaltada com as despesas pagas 
pelos moradores e proprietários da área. Por uma obra de infraestrutura pro-
movida pela municipalidade, o asfalto foi removido e não mais reposto. Uma 
rua coberta de lama quando chove, com enormes crateras e imunda quando 
há seca. Solicitamos, em nome de todos, que se dê um pouco de atenção e seja 
reposta a camada asfáltica. Acreditamos no bom senso... Afinal é de direito!

LULA SE COmPLiCOU
Parlamentares petistas ad-

mitiram que a situação de Lula 
ficou mais complicada ao re-
conhecer encontros que ele 
teve com o ex-diretor da Petro-
bras Renato Duque. Em depoi-
mento recente, Duque afirmou 
que se encontrou com Lula 
em 2014, quando a Lava-Jato 
já estava em curso. A pergun-
ta que ficou sem reposta é sim-
ples: por que um ex-presidente 
da República vai se encon-
trar num hangar do aeroporto 
de Congonhas com um ex-di-
retor da Petrobras investiga-
do no esquema da Lava Jato? 

menos ruim
Enquanto Lula tentava escapar (mais uma vez) das garras 

de Moro, Temer acelera a tramitação da Reforma Trabalhista 
no Senado e vai tentando empurrar Renan para o ostracismo. 
A ideia é correr com a Trabalhista por que os deputados disse-
ram que só aprovam a Reforma da Previdência se os senado-
res “fizerem sua parte” e tomarem um pouco o pênalti político 
de aprovar reformas impopulares. Todo mundo preocupado 
com as Eleições de 2018, amigo. Sem grandes novidades, não?!
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Como nunca se viu antes na his-
tória deste país, o ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva, em nome da ga-
rantia do amplo exercício de defe-
sa, buscou por todos os meios jurídi-
cos se esquivar do aguardado encontro 
com o juiz federal Sérgio Moro na ação 
que apura a ocorrência de crime de la-
vagem de dinheiro e corrupção passi-
va, no caso do tríplex do Guarujá (SP).

E as manobras tentadas pelo ex
-presidente não se limitaram ao cam-
po jurídico da questão. O espetácu-
lo foi ainda maior no campo político, 
que pretendeu a transmissão da au-
diência ao vivo, a filmagem com pro-
fissional de sua equipe, e que contou 
com a mobilização dos simpatizantes 

que integram alguns movimentos so-
ciais e sindicatos com ligação de pro-
ximidade com o Partido do Trabalha-
dores, os quais, via de regra, são os 
que estão sempre nessas mobiliza-
ções e causam enormes transtornos e 
prejuízos à população trabalhadora.

No interrogatório, o ex-presidente 
mais uma vez apelou para a sua vitimi-
zação e disse que tudo o que tratam os 
diversos processos contra ele não pas-
sa de perseguição política, como se a 
população, aquela que não está atrela-
da ao seu comando político, já não es-
teja convicta de toda a corrupção e da 
roubalheira praticadas no seu gover-
no e no governo de sua sucessora.

Ao ser questionado na audiên-

cia, Lula, além da sua tradicional re-
tórica de que nada sabia e quer a 
verdade mais do que ninguém, inevi-
tavelmente caiu em contradições so-
bre pontos relevantes da acusação que 
apontam para o fato de que ele sa-
bia do esquema de corrupção na Pe-
trobras e também se beneficiou.

O que se viu foi a desfiguração da 
imagem do metalúrgico que chegou 
à presidência da República venden-
do a esperança de um país mais jus-
to para todos, de acabar com a pobre-
za, de paladino da moralidade, para a 
de um ex-presidente acuado, e que em 
desespero se vale de todos os meios 
para escapar da condenação e do me-
lancólico fim da sua carreira política. 

Até mesmo nos bastidores se nota uma desacelera-
ção das atividades políticas. As articulações que tratam 
das próximas eleições estaduais perderam o ritmo inicial 
apressado empreendido pelos pretendentes. Parece que se 
vive um momento de espera por definições que ultrapas-
sam as fronteiras meramente políticas.

Os desdobramentos das diversas operações investiga-
tivas que se desenrolam pelo país impõem um passo de 
espera, os envolvidos ou alguns até então meramente ci-
tados nas operações que apuram os delitos de corrupção, 
de caixa dois, de lavagem de dinheiro, entre outros, não es-
condem a preocupação de que o sucesso de suas prováveis 
candidaturas esbarre na resistência do eleitor.

Nada mais natural esse passo de espera, pois a socie-
dade brasileira dá mostra de que acompanha todos esses 
acontecimentos, políticos e judiciais, e já manifesta aberta-
mente a sua intolerância com o tradicional sistema políti-
co e a desfaçatez daqueles que se valem do mandato eletivo 
para atender interesses individuais, relegando a segundo 
plano os interesses coletivos.

E com maior rigor o eleitor avaliará as candidaturas da-
queles que de modo ou outro se beneficiaram do sistema 
de corrupção, e ainda que defendam que o caixa dois sem-
pre existiu, que é prática tradicional nas campanhas eleito-
rais, o que aconteceu nas eleições realizadas na última dé-
cada vai além da fronteira da mera ausência de declaração 
de recursos de campanha.

Então essa desaceleração nas ações políticas visando as 
próximas eleições se reflete mais fortemente nos municí-
pios, que de praxe já pouca atividade política é desenvol-
vida nos períodos entre eleições, isso para não dizer que 
acontece exclusivamente no período eleitoral.

Muitas são as possíveis causas do adormecimento polí-
tico e partidário na esfera dos municípios, mas em grande 
parte pode ser atribuído ao inexpressivo surgimento de no-
vas lideranças políticas, cujas causas se ligam diretamente 
ao inexpressivo movimento de ações partidárias.

E vem de mais longe essas causas. As agremiações par-
tidárias padecem de forte e independente comando, via 
de regra se subordinam a orientações de pequenos gru-
pos e são desprovidas de programas permanentes de 
orientação e formação política aos seus filiados e sim-
patizantes.

Não está longe o dia para as agremiações partidá-
rias mais tradicionais se depararem com a necessidade 
de urgente oxigenação em seus quadros, sob pena de seu 
esgotamento, até porque a filiação partidária por heredi-
tariedade já não se aplica nos tempos atuais.

A mudança de costumes, de atuação e de comando é 
uma questão de sobrevivência para os partidos políticos.
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por lUiZ ClÁUDio CArPeS

diretO 
aO pONtO

DíViDAS PODEm EnSEJAR 
APREEnSÃO DA CnH

Para quem é caloteiro de plantão e tem contas cobradas ju-
dicialmente, uma medida pode compelir os maus pagadores a 
pagar. Quem acionar judicialmente o devedor e não conseguir 
receber, porque, via de regra, estes caloteiros geralmente tiram 
tudo do nome, se desfazem de bens e frustram as execuções, a 
medida pode ao menos gerar alguns dissabores. Os juízes po-
derão decretar, sob sentença, em casos onde não haja bens dos 
devedores condenados para penhora, que estes tenham que 
entregar sua CNH ou seu passaporte. Como poucos tem pas-
saporte, me detenho a comentar acerca da CNH. Não creio que 
vá resolver o problema dos maus pagadores, mas ao menos o 
incômodo de terem de ficar sem poder dirigir (ou correndo o 
risco de conduzir sem habilitação) a medida pode fazer com 
que haja um pouco mais de boa vontade. É evidente que a ve-
lha máxima continua. Quem não tem patrimônio e efetivamen-
te é mal intencionado, sem vergonha na acepção da palavra, vai 
continuar sem pagar. Mas aquele que colocar a mão na cons-
ciência, para evitar o risco de ainda sofrer uma autuação de 
trânsito e ter veículo apreendido, poderá procurar adimplir o 
compromisso. A medida dá um pouco mais de força ao calha-
maço de ações judiciais de cobrança existentes. E isto vai desde 
pequenas contas, cobradas nos juizados especiais, até contas 
maiores, de 100, 200 mil reais, onde aí sim aqueles mal inten-
cionados literalmente tiram tudo do nome. Ainda são raros os 
casos onde esta medida, que ainda gera polêmica, é adotada. 
Mas entendo que seria de bom alvitre se começasse a ser utili-
zada em maior número.

E OS POLíTiCOS?
Eu sempre comentei que os políticos deveriam ser con-

siderados “fichas sujas” também, caso não tivessem uma 
vida regrada. Principalmente detentores de cargos eletivos, 
verdadeiro mandato concedido pelo povo, onde deveria 
sempre haver bom exemplo. Como sabemos que tem polí-
tico que é caloteiro também, que tem dívidas em seu nome 
e que não tem nada no nome, geralmente andando em veí-
culos em nome de terceiros (ou laranjas), a medida vem em 
boa hora. Portanto, se você tem algum conhecimento acer-
ca de gente com tais problemas de contas e se surpreender 
com o cidadão andando a pé ou de carona, pode imaginar 
que, quem sabe, esteja ele sem a CNH por não pagar seus 
compromissos. Volto a dizer. Poderá não resolver, mas ao 
menos vai clamar um pouco mais pela “vergonha na cara” 
dos devedores. Se é que os mal-intencionados ainda pode-
rão tê-la.

mARAViLHA Legislativo realizou sessão ordinária na noite de segunda-feira (8)

Vereadores aprovam dois 
projetos em primeiro turno 

A Câmara de Vereadores 
de Maravilha realizou, na noi-
te de segunda-feira (8), a segun-
da sessão ordinária de maio. Os 
edis aprovaram por unanimida-
de dois projetos de lei, de autoria 
do Executivo Municipal, em pri-

meiro turno. 
A primeira apreciação da 

noite foi do projeto de lei nº 
018/2017, que autoriza escritu-
rar imóvel adquirido e quitado 
por meio do Fundo Municipal 
de Habitação, matrícula 12/085. 

Em seguida os vereadores vota-
ram favoráveis ao projeto de lei 
nº 020/2017, que autoriza o po-
der público municipal a receber 
por doação um notebook, para o 
Centro de Educação Infantil Pa-
trícia Roman. 

Durante a sessão foi re-
gistrada a entrada de duas in-
dicações e uma mensagem 
de lei substitutiva ao proje-
to de lei nº 017/2017. A próxi-
ma sessão será realizada hoje 
(13), às 7h30.

FiLiAL 

nOViDADE

Cia Top Jeans inaugura em maravilha

Casa Shawarma trabalha com culinária árabe 

No sábado (6) a loja Cia 
Top Jeans inaugurou em Ma-
ravilha a primeira filial. Na oca-
sião, com coquetel, os clien-
tes puderam conhecer a marca 
de jeans da fábrica de São Mi-
guel do Oeste, onde também 
está localizada a loja matriz. 

Com preços que variam en-
tre R$ 49,90 e R$ 119,90, a loja 
trabalha exclusivamente com 
bermudas e calças jeans, femi-
ninas e masculinas. De acor-
do com os funcionários, os pre-
ços são acessíveis por ser a loja 

da fábrica. “São peças do nú-
mero 34 ao 54, muito confortá-
veis. Para quem ainda não co-
nhece a marca, convidamos para 
vir até a loja, localizada na Aveni-
da Anita Garibaldi, 140”, dizem. 

Fotos: Camilla Constantin/O Líder

Cia Top Jeans é a primeira filial da fábrica de São miguel do Oeste

marca aposta em jeans confortáveis e com preços acessíveis

Para quem gosta de expe-
rimentar novos sabores, a Casa 
Shawarma oferece um cardá-
pio diferenciado para Maravi-
lha e região. Inaugurado no iní-
cio deste mês, o estabelecimento 
trabalha com lanches e porções. 
O destaque fica para os 13 sa-
bores de shawarma, um pra-
to típico da culinária árabe. 

Os proprietários, Rodri-
go e Precila Ariotti, trouxeram a 
ideia de Cascavel (PR), onde re-
sidiram por alguns anos. Na ci-
dade paranaense, o casal cos-
tumava frequentar restaurantes 

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder

Proprietários, rodrigo e Precila Ariotti

árabes e perceberam a boa acei-
tação desta culinária entre os 
brasileiros. Rodrigo destaca que 
o principal diferencial são os 
temperos picantes e uso míni-
mo de gordura, que dão um sa-
bor especial aos alimentos.

Em Maravilha, a primeira 
semana de atendimento na Casa 
Shawarma provou que a culiná-
ria árabe também é muito bem 
aceita na região. O atendimen-
to inicia a partir das 18h, todos 
os dias da semana. O estabele-
cimento está situado na Aveni-
da Sul Brasil, no Novo Bairro. 

Estabelecimento 
está situado na 
Avenida Sul Brasil
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SÃO JOSÉ OPERÁRiO Para organização, festa foi sucesso e 
atingiu expectativas

Festa do Padroeiro mobiliza 
mais de duas mil pessoas 

A Paróquia São José Operá-
rio finalizou no domingo (7) a 
festa do padroeiro no município 
de Maravilha. Com centenas de 
pessoas, a programação contou 
com esporte, tríduo, procissão, 
missa, almoço e matinê.

De acordo com o presiden-

te da comunidade católica, Sér-
gio Aosani, a avaliação é posi-
tiva após longa programação. 
Segundo ele, tudo foi um suces-
so, desde a parte religiosa, até o 
almoço. “O envolvimento das 
pessoas foi grande e o planeja-
mento teve êxito. Para a próxi-

ma edição, ainda é prematuro 
avaliar, mas é importante ino-
var”, frisa. 

O presidente afirma que 
duas mil pessoas participa-
ram da festa no fim de sema-
na. Ele destaca a 24ª Olimpía-
da São José Operário e o tríduo 

na semana da festa. Além dis-
so, houve procissão na manhã 
de domingo com a participa-
ção de grupos de motociclis-
tas, a missa às 9h e almoço no 
Salão Paroquial. Aosani afirma 
que apenas no almoço mais de 
1.500 pessoas participaram.

Fotos: Ederson Abi/O Líder

imagem de São José Operário percorreu principais ruas, seguida por motociclistas Fieis acompanharam celebração, que lembrou padroeiro de maravilha

Após ato religioso, Salão Paroquial ficou lotado para almoço

Presidente da comunidade, Sérgio Aosani, e o padre Flavio heckPrefeita, rosimar maldaner, participou da festa no Salão Paroquial

Churrasqueiros juntaram dinheiro para pintar estrutura onde fica a imagem de Nossa 
Senhora Aparecida

iGUALDADE DE DiREiTOS SUCESSÓRiOS 
nO CASAmEnTO E nA UniÃO ESTÁVEL

Após mais de uma década da vigência do atual Código Ci-
vil o Supremo Tribunal Federal decidiu pela inconstituciona-
lidade do artigo 1.790, que determinava tratamento sucessó-
rio diferenciado para pessoas que conviviam em união estável 
quando equiparadas às pessoas casadas.

O Supremo Tribunal Federal (STF) concluiu julgamento 
que discutia a equiparação entre cônjuge e companheiro para 
fins de sucessão, inclusive em uniões homoafetivas. 

A decisão foi proferida no julgamento dos Recursos Extra-
ordinários (REs) 646721 e 878694, ambos com repercussão ge-
ral reconhecida. No julgamento realizado na quarta-feira (10) 
os ministros declararam inconstitucional o artigo 1.790 do Có-
digo Civil, que estabelece diferenças entre a participação do 
companheiro e do cônjuge na sucessão dos bens.

Para fim de repercussão geral, foi aprovada a seguinte 
tese:

Isso significa que é afastada a diferença entre cônjuge e 
companheiro para fim sucessório.

Tal entendimento coaduna com o princípio constitu-
cional da proteção à família e põe fim ao tratamento desi-
gual determinado pelo julgador de forma injustificável, já 
que todas as demais questões entre casamento e união es-
tável eram semelhantes, inclusive quanto às regras sobre 
regime de bens.

Segundo voto do ministro Barroso, a decisão surtirá 
efeitos apenas em processos de inventário e partilha que 
ainda não transitaram em julgado ou em escrituras públi-
cas que ainda não foram realizadas.

Certamente andou bem o STF ao desfazer uma distin-
ção sem qualquer justificativa plausível!

“No sistema constitucional vigente é 
inconstitucional a diferenciação de regime 
sucessório entre cônjuges e companheiros 
devendo ser aplicado em ambos os casos o regime 
estabelecido no artigo 1829 do Código Civil.”
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luiZ carlOs
prates

O governo de Estado, por 
meio da Secretaria Executi-
va de Assuntos Estratégicos, 
realizará, na Agência de De-
senvolvimento Regional de 
Maravilha, o Dia de Ação de 
Governo, no dia 24 de maio, 
com a presença do secretá-
rio de Estado da Defesa Ci-
vil, Rodrigo Moratelli. O se-
cretário vai se reunir com 
prefeitos, vices e vereado-
res dos municípios da Re-
gional, além de empresários, 
representantes de associa-
ções comerciais e órgãos re-

presentativos do governo.
De acordo com o secre-

tário-executivo, Valci Dal 
Maso, este projeto é uma 
forma de aproximar o go-
verno das demais regiões 
por meio de encontros para 
discutir demandas da re-
gião. “É uma ideia que nos 
dá oportunidade de com-
partilhar informações e co-
nhecer as necessidades lo-
cais. É uma demonstração da 
preocupação e valorização 
do governo com as pesso-
as”, enfatiza Valci Dal Maso.

REUniÃO nOViDADE 

Dia de Ação de 
Governo será realizado 
em maravilha

Programa iD Jovem 
é apresentado

Na quinta-feira (11), na sala 
de reuniões da prefeitura de Ma-
ravilha, foi realizado encon-
tro com o consultor do Progra-
ma ID Jovem, Michel Sombrio. 
Estiveram presentes, a prefei-
ta, Rosimar Maldaner; verea-
dores; servidores ligados à área 
social do município; e represen-
tantes da Agência de Desenvol-
vimento Regional de Maravilha. 

Sombrio explicou que pro-
grama não tem custo para o mu-
nicípio, que apenas terá que 
disponibilizar alguém para au-
xiliar na divulgação e encami-
nhamentos correspondentes. 
“Os interessados devem ter ida-
de entre 15 e 29 anos, renda fa-

miliar de até dois salários mí-
nimos, estar no CadÚnico e 
ter o número de identifica-
ção social (NIS)”, orienta. 

O lançamento oficial do 
programa em Santa Catarina 
será no próximo dia 31, em Flo-
rianópolis. “Vamos fazer tam-
bém um lançamento oficial 
na região Extremo-Oeste, por 
que fica difícil o deslocamen-
to de todos até a capital do Es-
tado”, ressalta o consultor.

Já está no ar o site (caixa.gov.
br/programas-sociais/id-jovem) 
para quem se enquadra nos cri-
térios. O programa possui apli-
cativo para smartphones para 
que seja gerado o cartão virtual.

Aqui na empresa...
Aqui na empresa? Que empresa? Qualquer uma. E vou logo 

à pergunta: aqui na empresa - ou na sua empresa - somos to-
dos iguais? Se alguém na diretoria disser que sim, pode man-
dar fechar as portas, a empresa vai falir em pouco tempo. Sem 
essa de que todos somos iguais, em nenhum lugar somos todos 
iguais. Podemos ser “razoavelmente” parecidos na biologia, só.  
“Razoavelmente” parecidos, não mais.

Ocorre que com a velha e falsa conversa de que “somos to-
dos iguais”, as empresas desprezam os melhores, não os elevam 
como devem e não os premiam como merecem. Aliás, que fi-
que claro, em torno, no mínimo, de 70% dos que trabalham não 
gostam do que fazem, trabalham só pelo salário... E estou can-
sado de dizer que quem trabalha só pela salário, ganhe o que 
ganhar, será sempre mal pago. Fora disso, também é preciso di-
zer que não mais que 30% dos empregados de “todas” as em-
presas valem a pena para elas, isto é, são proficientes e confiá-
veis, não mais que 30% e... olhe lá.

O que quero dizer com isso? Que as empresas procurem 
identificar os seus funcionários verdadeiramente competentes 
e sérios e os premiem, os elevem, os paguem melhor. São eles o 
sucesso da empresa, como ocorre, aliás, nas novelas... Nas no-
velas, você tem o elenco titular, os melhores atores e atrizes, e 
tem os “figurantes”, lá atrás... Os figurantes são necessários mas 
perfeitamente substituíveis, são parte da “decoração”... Sem 
meritocracia, sem a hierarquia dos melhores, as empresas per-
dem tempo, gastam mal e lucram menos. Agora, que fique cla-
ro: quem faz de uma pessoa um bom profissional é a própria 
pessoa. A família, no caso dos jovens, e as empresas, no caso 
dos trabalhadores, pode oferecer bom colégio e treinamentos 
de excelente qualidade, aproveitá-los depende só do jovem, do 
aluno, ou do profissional, no caso das empresas. É a pessoa que 
se valoriza e hierarquiza na vida. 

E sem essa de que estudei pouco, moro numa cidade pe-
quena, nunca tive sorte... as baboseiras ditas, costumeiramen-
te, pelos frouxos, pelos “figurantes” da vida.

Que as empresas adotem a meritocracia como alicerce de 
crescimento e deixem isso muito claro ao funcionário no dia 
em que ele assinar contrato com a empresa. E que as empresas, 
é claro, sejam justas nas avaliações. Se um gerente, um RH, um 
ordinário qualquer, for pegado na contramão, protegendo um 
indevido e fustigando um talentoso, que esse safado seja pega-
do e leve uma sova. Ato seguinte, rua, rua, safado de uma figa.

JUSTiÇA
Quando alguém fala em meritocracia no trabalho fala de 

justiça, mesma coisa, afinal, quem já não “ouviu” a Bíblia dizer 
que – “a cada um segundo suas obras”? Mas não faltam os tapa-
dos a dizer que é injusto, que isso é coisa de gente que quer que 
os pobres paguem o pato, trabalhem mais e ganhem menos... 
Quem disse isso, ô, tapado? Justiça no trabalho é dar a cada um, 
sim, segundo suas obras... Ponto. E acho bom.

SOnHOS
E aí, leitora, a vida anda sem graça, monótona, um dia após 

o outro e nada...? Quase certo que você esteja a precisar de no-
vos sonhos ou, então, de dar roupa nova para os seus velhos so-
nhos. Aliás, sonhos não podem envelhecer, sonhos envelheci-
dos nos tiram as “pilhas” do entusiasmo. Hein, que tal um novo 
sonhozinho? Hummm, ele pode estar ali na esquina...

FALTA DiZER
A maioria do povo que anda pelas esquinas prefere rezar a 

suar, tem sonhos, desejos, projetos mas... Fica nas orações. Ne-
nhum santo ajuda a quem não se ajuda. É levantar e suar. Aí 
sim, aí crer faz a diferença. 

ABRINDO OS “OLHOS DA MENTE”, VEMOS 
QUE NÃO EXISTE MAL EM LUGAR ALGUM

 Toda criação de Deus é perfeita. Portanto, a essência 
do mundo e do ser humano é o bem. Referindo-se a isso, 
Sakyamuni afirmou: “Todos os seres possuem a natureza bú-
dica” e “Montes, rios, plantas, terra, em tudo está presente 
a natureza búdica”. Abrindo os “olhos da mente”, vemos que 
não existe mal algum. Esta é a primeira e a última Verdade.

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 Secretaria de Esta-
do da Defesa Civil de Santa 
Catarina promoveu ontem 
(12) o 2º Seminário Regio-
nal em Maravilha. O evento, 
realizado na Associação dos 
Municípios do Entre Rios 
(Amerios), teve como foco 
os assuntos de proteção e 
defesa civil para os 17 mu-
nicípios da abrangência da 
Coordenadoria Regional da 
Defesa Civil de Maravilha. 

Durante a manhã, o se-
cretário de Estado da Defe-
sa Civil, Rodrigo Moratelli, 
ministrou duas palestras. A 
primeira temática foi o sis-
tema Estadual de Proteção 
e Defesa Civil e sua estru-
turação e a segunda a res-
peito da importância da es-

CAPACiTAÇÃO Sequência das atividades será na próxima semana, 
com oficinas regionais

Defesa Civil de Santa Catarina 
realiza 2º Seminário Regional

truturação da política de 
Proteção e Defesa Civil Mu-
nicipal. “Nós temos toda 
uma plataforma de ges-
tão de riscos que é ofere-
cida ao cidadão e isso não 
pode ser só uma imple-
mentação do Estado, deve 

ser implementado tam-
bém nos municípios e ser 
de conhecimento da popu-
lação”, afirma Moratelli.

No período da tar-
de, a diretoria de Preven-
ção da Defesa Civil falou 
sobre o tema Gestão de Ris-
co. Na sequência, a dire-

toria de Resposta abordou 
a Gestão de Desastre. Na 
semana seguinte as tare-
fas continuam com as ofi-
cinas regionais, realizadas 
na segunda (15) e terça-
feira (16), no auditório da 
Agência de Desenvolvimen-
to Regional de Maravilha.  

rodrigo moratelli, secretário de Estado 
da Defesa Civil

Público acompanhou palestra na Amerios
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BOm JESUS DO OESTE 

SEmEADEiRA DE PASTAGEnS

Dia de Combate ao Abuso e 
Exploração Sexual será lembrado

Equipamento é disponibilizado pela 
Secretaria de Agricultura

A Secretaria de Assistência 
Social de Bom Jesus do Oes-
te, juntamente com o Conse-
lho Municipal dos Direitos da 
Criança e Adolescente, Cras 
e Conselho Tutelar, convida a 
todos para participar de pro-

gramação referente ao Dia Na-
cional de Combate ao Abu-
so e Exploração Sexual contra 
Crianças e Adolescentes.

O evento será realizado 
na sexta-feira (19), no Clube 
21 de Setembro, em Bom Je-

sus do Oeste, a partir das 19h, 
com recepção; às 20h apre-
sentação de peça teatral “Fi-
lhos da Dor”, com o grupo 
DASS Em Cena, de Sauda-
des (SC); e às 21h coque-
tel com encerramento. 

Campanha do 
Agasalho 2017

O Departamento de Assis-
tência Social de Bom Jesus do 
Oeste comunica aos interessa-
dos que está promovendo a Cam-
panha do Agasalho 2017 e rece-
be doações de roupas, calçados, 
roupas de cama e cobertores até 
a sexta-feira (19), junto à pre-
feitura e no Centro de Referên-
cia da Assistência Social (Cras).

Desde abril o município de 
Bom Jesus do Oeste, por meio 
da Secretaria Municipal de 
Agricultura, disponibiliza aos 
agricultores uma semeadei-

ra de pastagens, que se soma 
aos demais equipamentos 
agrícolas já disponibilizados.

Conforme o secretá-
rio Municipal da Agricultu-

ra, Márcio José Storck, a se-
meadeira vem para auxiliar 
os produtores no plantio dire-
to, como da aveia, com o ob-
jetivo de cobertura do solo 

e pastagem para o gado. Os 
agricultores que precisa-
rem os serviços da semea-
deira podem solicitar e agen-
dar o serviço na secretaria.

BOAS-VinDAS ÀS nOVAS 
REGRAS PARA O CAnCELAmEnTO 

DE PLAnOS DE SAÚDE

Entrou em vigor, na última quarta-feira, a Resolução 
Normativa nº 412 da Agência Nacional de Saúde Suplemen-
tar (ANS), que regulamenta o cancelamento de planos de 
saúde individuais, familiares e coletivos (empresarial ou por 
adesão).

A referida norma havia sido publicada no ano passado e 
contava com prazo de 180 dias para surtir efeitos. Seu obje-
tivo primordial é simplificar as relações entre o beneficiário 
e as operadoras, bem como evitar más práticas contratuais.

As alterações promovidas provocam uma mudança de 
cenário na relação entre as operadoras dos planos de saúde 
e os segurados, beneficiando tanto os consumidores, quan-
to as empresas que mantiverem boas práticas comerciais, ao 
menos sob o aspecto concorrencial. 

Dentre as alterações importantes, pode-se pontuar:

• O direito do consumidor de ter seu contrato cancelado 
imediatamente, sem ter de esperar 30 dias, após 
prévio aviso, para poder deixar o plano de saúde, como 
ocorria anteriormente. Ainda, deve a operadora fornecer 
ao beneficiário o comprovante do recebimento da 
solicitação de cancelamento;
• No tocante à questão da exclusão do titular do plano 
familiar, os dependentes têm o direito de permanecer 
e continuar na mesma apólice e com as mesmas 
condições contratuais. Antes, todos os beneficiários 
poderiam perder o plano.
• Há, agora, a possibilidade de se cancelar o contrato 
mesmo em caso de inadimplência, com o cancelamento 
do plano e a contratação de outro. Antes, por vezes 
a operadora negava ao segurado inadimplente o 
cancelamento e a procura de outro plano em valor mais 
baixo.

A temática dos planos de saúde é complexa, e, não raras 
vezes, pertinente às pessoas que se encontram em um mo-
mento de fragilidade, cabendo estar atento às mudanças de 
panorama, que, como no presente caso, trazem diversos be-
nefícios. 

Boas-vindas à eficácia da Resolução Normativa nº 412/
ANS!

Colaboração: Bruno Zilles Magno Nunes

ADOÇÃO Encaminhamento do programa Apadrinhamento Efetivo foi debatido

Geama realiza debate sobre 
programa em maravilha

O Grupo de Estudos e 
Apoio à Adoção de Maravi-
lha (Geama) realizou even-
to no sábado (6), que deba-
teu o encaminhamento do 
programa Apadrinhamen-
to Efetivo e a importância 
da ação em Maravilha. O en-
contro foi na sede do Lions 
Clube e contou com pales-
tra da professora universi-
tária e advogada Edenilza 
Gobbo, pesquisadora da 
área da infância e juven-
tude.

De acordo com An-
dreia Segalin, assistente so-
cial forense e integrante do 
Geama, a palestrante ex-
plicou o que significa apa-
drinhamento e como ele 

Encontro foi realizado na sede do Lions Clube maravilha

acontece na prática. “Apa-
drinhamento significa pro-
porcionar uma concreta op-
ção de referência de afeto 
para crianças e adolescen-
tes com remotas ou inexis-
tentes chances de adoção”, 
comenta.

O projeto incluiu jovens 

que vivem nos serviços de 
acolhimento, popularmente 
conhecidos por abrigos do-
miciliares ou institucionais. 
Andreia comenta que “o 
apadrinhamento se propõe 
especificamente àquelas 
cujos pais biológicos foram 
destituídos do poder fami-

liar, em um processo judi-
cial, mas que em razão da 
idade ou peculiaridades de 
saúde destas crianças, não 
foi possível a sua colocação 
em família substituta”.

Com o programa, o Ge-
ama precisa de famílias in-
teressadas em participar da 
ação em Maravilha. Presen-
te no evento, o juiz da Infân-
cia e Juventude, Solon Bit-
tencourt Depaoli, disse que 
o fato de existirem crianças 
e adolescentes afastadas de 
seus familiares por medida 
de proteção é uma triste re-
alidade. Por isso, é chegado 
o momento de ações con-
cretas que ajudem a superar 
esta problemática.

Ederson Abi/O Líder
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“A adulação liga-se sempre à 
ambição; porque é de todas as 
paixões aquela a que a lisonja dá 
mais prazer” 

Oliver Goldsmithpor rAqUel bASSo Hübner

ecONOMia e NeGÓciOs
raquel@jornalolider.com.br

Catarinenses nascidos em junho, julho e agosto e que pediram de-
missão ou foram demitidos por justa causa até 31 dezembro de 2015 de-
vem sacar R$ 564,6 milhões de contas inativas do Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço (FGTS) a partir da sexta-feira (12). Ao todo, 431.391 tra-
balhadores de Santa Catarina têm direito ao benefício nesta etapa. Em 
16 de junho será a vez de os nascidos em setembro, outubro e novem-
bro acessarem os montantes de contas inativas. Por fim, em 14 de julho 
os trabalhadores que aniversariam em dezembro vão poder sacar o di-
nheiro. Em ambos os casos, valem as regras definidas pela MP 763/16. 

mAiS DE 430 miL CATARinEnSES PODEm SACAR 
R$ 564,6 mi DE COnTAS inATiVAS DO FGTS

Google dará adeus ao que restou do Orkut

Quase três anos depois de marcar a data do fim da emblemáti-
ca rede social Orkut, o Google anuncia para o dia 15 o findar dos ar-
quivos de suas comunidades. “Obrigado a todos que fizeram par-
te do Orkut, que criaram e alimentaram comunidades incríveis, e 
deram início a tantas conversas”, afirma a companhia, em nota.

Justiça proíbe Detran de 
tabelar preços de serviços de 
autoescolas em Santa Catarina

Uma liminar (decisão temporária) suspendeu 
a portaria do Departamento Estadual de Trân-
sito (Detran) que fixava preços mínimo e máxi-
mo para os serviços prestados pelos centros de 
Formação de Condutores catarinenses. Com a 
mudança, cada autoescola pode definir quan-
to cobrará por aulas e renovação de CNH, por 
exemplo. O juiz Hélio do Valle Pereira, da 1ª Vara 
da Fazenda Pública de Florianópolis, acatou o 
pedido do Ministério Público de Santa Catari-
na (MP-SC) e suspendeu a validade da portaria 
544/2016 do Detran, argumentando que essa pla-
nificação dos preços é uma intervenção que não 
se admite no modelo de concorrência de mer-
cado. O Ministério Público requer agora que a 
lei 13.721/06 seja definitivamente anulada e que 
o Detran seja proibido de editar nova norma no 
mesmo sentido. Ainda cabe recurso da decisão.

Dez profissões que estão 
desaparecendo nos EUA

Conforme matéria divulgada na Infomo-
ney, mudanças relacionadas à tecnologia de-
vem sofrer maior declínio em número de pro-
fissionais nos EUA entre 2014 e 2024: 

1. monitor de locomotiva
2. instalador e reparador de 
equipamentos eletrônicos em veículos 
motorizados 
3. Operador de telefone
4. Classificadores e processadores de 
serviço postal
5. Operador de mesa telefônica e de 
atendimento (empate)
5. Trabalhadores de processamento 
de imagem fotográfica (empate)
7. Operadores de maquinário de 
calçados e sapateiros 
8. instaladores de residências móveis
9. Trabalhadores de fundição e 
fabricação de objetos em cera e argila
10. Operadores de máquina de costura

As melhores grandes cidades do brasil para viver
Maringá, no Paraná, é a melhor cidade para se viver no Brasil, segundo levantamento feito pela consultoria Macroplan. Em contraposição, a 

pior cidade do ranking é Ananindeua, no Pará, que ficou no 100° lugar. Curitiba é a capital mais bem posicionada, em 9° lugar, enquanto São Pau-
lo ficou com a 21ª posição. Florianópolis aparece na 17ª posição, enquanto Joinville, na 33ª. A pesquisa levou em consideração as 100 maiores cida-
des brasileiras em termos de população (com mais de 266 mil habitantes), considerando os critérios citados acima. A região Sudeste é a que concen-
tra a maior parte delas: 49 municípios, sendo oito deles entre os dez melhores ranqueados. Os municípios que estão no ranking representam somente 
1,8% do total das cidades brasileiras, mas respondem pela metade de tudo que é produzido no Brasil (50% do PIB). As cidades analisadas concen-
tram 39% da população do território nacional (80 milhões de habitantes) e em 83 dos 100 municípios, 95% da população está em áreas urbanas. 

Número de inadimplentes no 
país bate recorde em abril

O percentual de famílias que não terão con-
dições de pagar suas contas ou dívidas chegou a 
9,7% em abril. A taxa é inferior aos 9,9% de mar-
ço, mas superior aos 8,2% de abril de 2016, se-
gundo a Pesquisa de Endividamento e Inadim-
plência do Consumidor (Peic), da Confederação 
Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turis-
mo (CNC). O percentual de endividados (em atra-
so ou não) ficou em 58,9% em abril deste ano, taxa 
acima dos 57,9% de março deste ano, mas abai-
xo dos 59,6% de abril do ano passado. O percentu-
al de famílias inadimplentes - com dívidas ou con-
tas em atraso - no país ficou em 24,1% em abril 
deste ano. A taxa é superior às observadas em mar-
ço passado (23,7%) e em abril de 2016 (23,2%). 
Esse é o maior percentual registrado pela pes-
quisa desde setembro do ano passado (24,6%).
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por Dr. geovAni DelevATTi

MediciNa e saÚde

DiA 12 DE mAiO

Dia mundial da Fibromialgia
A fibromialgia é uma das doenças 

reumatológicas mais frequentes. É ca-
racterizada por dor muscular generaliza-
da no corpo, acompanhada de sintomas 
de fadiga e alterações de sono, memória 
e humor.

Os sintomas podem começar após 
um trauma físico, uma cirurgia, infecção 
ou tensão psicológica significativa. Em 
outros casos, os sintomas se acumulam 
gradualmente ao longo do tempo sem 
que se consiga determinar os fatos gera-

dores. As mulheres são cerca de 10 vezes 
mais propensas a desenvolver a fibromial-
gia do que os homens.

Muitas pessoas que têm fibromialgia 
também podem apresentar dores de cabe-
ça tensionais, disfunção da articulação tem-

poromandibular, síndrome do intestino 
irritável, ansiedade e depressão.

Embora não haja cura para a fibro-
mialgia, uma variedade de medicamen-
tos e outros tipos de tratamentos podem 
ajudar a controlar os sintomas.

SinTOmAS
- Dor generalizada
A dor associada à fibromialgia muitas vezes é descrita 
como uma dor difícil de caracterizar, nem forte, nem 
aguda, que poderíamos chamar de dor “cansada” e 
constante, com duração de pelo menos três meses. Para 
ser considerada generalizada, a dor deve ocorrer em 
ambos os lados do corpo e acima e abaixo da cintura.

- Fadiga
Pessoas com fibromialgia muitas vezes despertam 
cansadas, mesmo que tenham dormido por longos 
períodos. muitas vezes o paciente até dorme um bom 
número de horas, mas acorda cansado – é o famoso 
“sono não reparador”. Muitos pacientes com fibromialgia 
têm outros distúrbios do sono, como a síndrome das 
pernas inquietas e apneia do sono.

- Dificuldades cognitivas
Lacunas de memória, conhecidas por muitos como “fibro 
fog” ou “névoa fibro”, é um termo usado para descrever os 
prejuízos da memória vividos por uma parte das pessoas 
que sofrem de fibromialgia. Pode incluir perda de memória 
de fixação, falta de concentração e raciocínio prejudicado, 
assim como problemas de linguagem, tais como 
dificuldade para se recordar e falar palavras comuns.

- Outros problemas
muitas pessoas que têm fibromialgia também podem 
sofrer de depressão, dores de cabeça e dor ou cólicas no 
abdome inferior.

CAUSAS
Até agora as pesquisas não conseguiram determi-

nar a causa da fibromialgia, mas provavelmente en-
volve uma variedade de fatores trabalhando juntos.

Possivelmente existem causas genéticas, uma vez 
que casos de fibromialgia tendem a ocorrer em famí-
lia. Podem haver certas mutações genéticas que tor-
nariam o portador mais suscetível a desenvolver o 
transtorno. Entretanto, até agora não foi descoberto o 
gene causador da doença.

Algumas infecções parecem desencadear ou 
agravar a fibromialgia.

Transtorno de estresse pós-traumático também 
tem sido associado à fibromialgia.

POR QUE DÓi?
Os investigadores acreditam que a 

estimulação repetida do nervo faz com 
que o cérebro de pessoas com fibromial-
gia se modifique. Esta mudança envolve 
um aumento anormal dos níveis de cer-
tas substâncias químicas que sinalizam 
dor (neurotransmissores). Além disso, 
os receptores de dor do cérebro pare-
cem desenvolver uma espécie de memó-
ria da dor e tornam-se mais sensíveis, o 
que significa que podem reagir exagera-
damente a sinais de dor.

FATORES DE RiSCO
- Gênero: a fibromialgia é de 8 a 10 vezes mais frequente em mulheres do que em homens.
- história familiar: existe maior chance de ocorrer fibromialgia em pacientes que tenham 
familiares com esse diagnóstico.
- Doença reumática: pacientes com algumas doenças reumáticas, como artrite 
reumatoide ou lúpus eritematoso, podem ser mais propensos a desenvolver a fibromialgia.

DiAGnÓSTiCO
Uma vez que muitos dos sinais e sintomas da fi-

bromialgia são semelhantes a várias outras doenças, 
é muito comum que os pacientes passem por vários 
médicos antes de ter o seu diagnóstico confirmado. 
Em alguns casos, o paciente pode ser encaminhado 
a um reumatologista.

Uma vez que não existem testes específicos para 
a fibromialgia, o diagnóstico é essencialmente clíni-
co. Os exames laboratoriais e radiológicos são utili-
zados para avaliar as condições gerais dos pacien-
tes e para afastar outras doenças causadoras de dor.

A história clínica e o exame físico cuidadoso são 
fundamentais para se fechar o diagnóstico, que re-
aliza-se através de pressão com os dedos em 18 
pontos específicos do corpo. O critério de resposta 
dolorosa em pelo menos 11 desses 18 pontos é reco-
mendado como proposta de classificação, mas não 
deve ser considerado como essencial para o diag-
nóstico.

Além disso, um diagnóstico de fibromialgia 
pode ser sugerido se uma pessoa teve dor generali-
zada por mais de três meses - sem condição médica 
subjacente que poderia causar a dor.
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TRATAmEnTO DA FiBROmiALGiA

Uma vez que não existe um tratamento específico 
para a fibromialgia, a ênfase está em minimizar os sin-
tomas e melhorar a saúde geral. O tratamento tem como 
objetivo o alívio da dor, a melhora da qualidade do sono, 
a manutenção ou restabelecimento do equilíbrio emocio-

nal, a melhora do condicionamento físico e da fadiga e o 
tratamento específico de desordens associadas.

A atitude do paciente é um fator determinante na evo-
lução da doença. Para tanto, é muito importante entender 
e lidar com os sintomas diversos de sua doença. O primei-
ro passo é tirar todas as suas dúvidas com o seu médi-
co ou com grupos de apoio a pacientes com fibromialgia.

reduza o estresse
Procure lidar da melhor maneira possível com a tensão emocional sem 
deixá-la prejudicar o seu dia a dia. Permita-se ter um tempo a cada dia 
para relaxar. isso pode significar aprender a dizer não sem culpa. mas 
tente não mudar sua rotina completamente. Pessoas que param de 
trabalhar ou deixam cair toda a atividade tendem a ficar pior do que 
aqueles que permanecem ativos. Tente técnicas de gerenciamento 
emocional, tais como exercícios de respiração profunda ou meditação.

Suporte psicológico 
De 25% a 50% dos pacientes apresentam distúrbios psiquiátricos 
concomitantes, o que dificulta a abordagem e a melhora clínica, 
necessitando muitas vezes de um suporte psicológico profissional. 
A abordagem cognitivo-comportamental também é efetiva, desde 
que combinada com técnicas de relaxamento, exercícios aeróbicos, 
alongamentos e educação familiar. Esta última é extremamente 
importante, em especial por se tratar de uma enfermidade de longa 
duração, com queixas persistentes. Por outro lado, o apoio psicológico 
dos familiares conduz, com certeza, à melhora na qualidade de vida.

Durma o suficiente 
A fadiga é uma das principais características da fibromialgia, por isso 
dormir o suficiente é essencial. Além de atribuição de tempo suficiente 
para o sono, cultive a prática de bons hábitos, como ir para a cama e 
levantar-se no mesmo horário diariamente e limite os períodos de sono 
diurno.

Mantenha um estilo de vida saudável
Coma alimentos saudáveis. Limite a ingestão de cafeína, 
principalmente à noite, para reduzir a insônia. Faça algo que você ache 
agradável todos os dias. Não existem recomendações sobre alimentos 
específicos que todos os pacientes com fibromialgia devem evitar ou 
adicionar a suas dietas. Entretanto, pode valer a pena dar uma olhada 
em como alimentos influenciam nos seus sintomas. Uma boa maneira 
de começar a identificar os alimentos que podem agravar seus 
sintomas é manter um diário alimentar para descobrir o que funciona 
para você. Tente eliminar alimentos, um de cada vez, para ter a certeza 
de que esse alimento realmente piora os seus sintomas.
Evitar álcool e cafeína antes de deitar pode ajudar a promover um 

sono repousante. Os alimentos que levam ao sono confortável devem 
ser preferidos. Embora essas mudanças na dieta não possam ser 
aplicadas a todos, podem ser muito úteis para alguns.
Pacientes que apresentam síndrome do cólon irritável ou cistite 
intersticial devem adaptar a sua dieta a essas complicações, de acordo 
com as orientações médicas específicas.

Exercite-se regularmente
Um fisioterapeuta pode ajudá-lo a desenvolver um programa de 
exercícios em casa. Alongamento, boa postura e exercícios de 
relaxamento também são úteis. A terapia mais importante para a dor 
muscular é o exercício regular, de baixo impacto. manter os músculos 
condicionados e saudáveis através do exercício três vezes por semana 
diminui a quantidade de desconforto. Exercícios aeróbicos de baixo 
impacto, como natação, ciclismo, caminhadas, dança, hidroginástica 
podem ser tratamentos eficazes para a fibromialgia. Os exercícios 
são mais benéficos quando realizados a cada dois dias pela manhã. 
Além do fortalecimento muscular e redução da intensidade da dor, o 
exercício pode exercer o seu efeito benéfico melhorando a qualidade 
do sono.
Por estimular a liberação de endorfinas, a atividade física apresenta um 
efeito analgésico, funcionando como antidepressivo e proporcionando 
uma sensação de bem-estar global. Entretanto, a atividade física deve 
ser bem dosada para que não seja muito extenuante, seu início deve 
ser leve e a sua “intensidade” deve aumentar gradativamente. Deve 
ser bem planejada para que seja tolerada desde o início e para que 
mantenha a adesão do paciente por um período prolongado.

Acupuntura
Estudos mais recentes demonstram que um grupo de pacientes 
pode melhorar da dor com a eletroacupuntura. Portanto, em algumas 
situações, a acupuntura pode ser um tratamento alternativo e 
aceitável, demonstrando melhora importante dos sintomas.

ALERTA
É importante você saber que a melhor escolha de me-

dicamentos e a dose correta a ser utilizada deve ser fei-
ta pelo seu médico. A automedicação pode trazer grandes 
riscos e deve ser sempre evitada.

Fonte: www.fibromialgia.com.br
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Os vereadores Cleber 
Pertussati e Eder Moraes, 
apoiados por pessoas da co-
munidade, organizam ações 
em prol dos portadores de 
autismo. A primeira inicia-
tiva será palestra no dia 19 
de maio, às 9h, na Câmara 
de Vereadores, com o médi-
co Paulo Fleury, que aborda-
rá o uso da maconha para o 
tratamento do autismo. O se-
gundo passo será o fórum re-
lacionado sobre o assunto, 
com dois dias de discussões 
e atividades com palestras. 
O evento ocorre nos dias 3 e 
4 de agosto, sem local defini-
do. A comissão organizadora 
é composta pelos vereadores 
Cleber Pertussati e Eder Mo-
raes, educadora Andrea Ven-
druscolo, enfermeira Josiane 
Schneider e psicóloga Rose-
ni Torma. 

PALESTRA 
Comissão 
organiza 
fórum 
municipal 
sobre 
autismo

Em entrevista à Rádio Líder 
FM, o vereador Natalino Pran-
te falou sobre a padronização das 
estradas do interior. Prante dis-
se haver atualmente lei muni-
cipal que estabelece 20 metros 
de largura, sendo muito grande 
e não podendo ser aplicada. “O 

que observamos é uma desigual-
dade nos espaçamentos das es-
tradas, que trás transtorno para 
quem transita nelas. Em conta-
to com o Conselho da Agricultu-
ra, acordamos um espaçamento 
entendido como ideal”, explica. 

A metragem acordada foi 

de sete metros. Prante expli-
ca que há locais onde a estra-
da tem 12 metros de largura e 
quando há bueiros, é reduzi-
da para quatro. “Eu arrisco a di-
zer que em muitos locais é ape-
nas uma questão de limpeza, 
pois esse espaço já está sendo 

ocupado, pela capoeira”, ressalta.
Ele justifica a iniciati-

va por haver máquinas e cami-
nhões de grande porte rodan-
do no interior. Prante diz que 
agora será feita conscientiza-
ção para que os agricultores aju-
dem a manter o estabelecido.     

O Corpo de Bombeiros de 
Maravilha iniciou no sábado (6) 
o curso preparatório de bom-
beiros comunitários. Com mais 
de 40 inscritos, nem todos con-
cluem o período de treinamen-
tos, que exige preparo físico e co-
nhecimento. 

Na primeira aula, todos se 
reuniram no quartel para a ins-
trução inicial na tarde de sábado. 
Depois, os iniciantes marcharam 
até a sede da Associação do Cor-

po de Bombeiros, no Bairro Bela 
Vista, onde participaram das ati-
vidades. 

Após extensa caminhada, os 
candidatos foram divididos em 
grupos para ações práticas de 
combate a incêndio, uso de ti-
rolesa, escalada e outras instru-
ções que fazem parte da rotina 
do bombeiro. 

As aulas serão aos sábados 
à tarde e terão duração de 332 
horas.

BOmBEiRO COmUniTÁRiO Na primeira aula, todos se reuniram 
no quartel para a instrução inicial na tarde de sábado

inicia curso de formação 

Aulas práticas envolvem atividades de escalada, combate a incêndio e manuseio de 
equipamentos

Ederson Abi/O Líder

ACORDO
Estradas do interior serão padronizadas

PREVEnÇÃO 

ORGAniZAÇÃO

Rede Feminina 
promove encontro com 
Assistência Social

Associação dos 
motoristas define 
premiação para 
ação entre amigos

A Rede Feminina de 
Combate ao Câncer de Mara-
vilha realizou encontro com 
a Assistência Social do mu-
nicípio. O objetivo foi reunir 
o maior número de mulhe-

res para falar sobre a impor-
tância da prevenção. As pa-
lestras foram promovidas nos 
bairros Progresso e União e 
teve a parceria dos clubes 
de mães das comunidades. 

Divulgação

Palestras sobre prevenção foram realizadas nos bairros Progresso e União

A Associação dos Mo-
toristas de Maravilha (As-
sommar) realizou reu-
nião na quinta-feira (11) 
para tratar sobre a edi-
ção de 2017 da ação en-
tre amigos, organizada pe-
los associados. O encontro 
foi na sede da Assommar. 

De acordo com o presi-

dente, Clésio Dall’Agnol, os 
associados definiram a pre-
miação, mas a data do sor-
teio e outros detalhes ficaram 
para a próxima semana. Se-
gundo ele, o primeiro prêmio 
será um Fiat Mobi. Não have-
rá motocicleta neste ano, sen-
do o valor dividido em qua-
tro prêmios de R$ 2,500 mil.

Ederson Abi/WH Comunicações

reunião definiu premiação, mas ainda não acertou data do sorteio 

PARLAmEnTO JOVEm
Consultores da Alesc 
capacitam alunos

Os consultores da Assembleia Legislativa de Santa Ca-
tarina estiveram na Escola de Educação Básica Nossa Se-
nhora da Salete, na quarta-feira (10), para capacitar cinco 
finalistas e dois suplentes selecionados no Parlamento Jo-
vem. Os alunos viajam em julho para Florianópolis, onde 
serão jovens parlamentares por uma semana. Na Alesc, os 
estudantes vão apresentar uma proposta de projeto de lei, 
para ser analisado e votado na Assembleia Legislativa. 
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por Simone Hübner

tOQue de reQuiNte

Vitrine

1 - CAFÉ DA mAnHÃ 
ESPECiAL 

Para o dia ser especial ele 
já tem que começar superbem, 
não é mesmo?! Sua mãe está 
acostumada a deixar tudo pron-
to para a sua família tomar café 
da manhã? Então essa é a chan-
ce de você surpreendê-la prepa-
rando o café. Acorde mais cedo e 
capriche no cardápio: pão, café, 
leite e frutas são sempre boas es-
colhas e você pode incrementar 
fazendo um ovo mexido.

Dica: pegue uma torrada, 
passe uma colher de requei-
jão e em cima desenhe um co-
ração com geleia de morango. 
Fica fofo e supergostoso. Vale fa-
zer em uma fatia de pão de for-
ma também.

2 - ESPALHE 
BiLHETinHOS FOFOS
Você sabe qual a rotina da 

sua mãe, não é? No domingo 
ela gosta de ver tevê pela ma-
nhã? Sai para caminhar? Lê 
o jornal? Bom, a ideia é es-
palhar bilhetinhos fofos por 
onde ela vai passar ou deixá
-los colados em objetos que 
ela vai usar ao longo do dia.

3 - SEJA CARinHOSO
Carinho nunca é ruim, 

ainda mais no Dia das Mães! 
Então capriche nos abraços, 
beijos, cafunés e elogios 
para sua mãe! Faça elogios 
iguais aos que ela sempre 
faz para você, como os al-
moços, as roupas passadas, 
o carinho quando você está 
com ela... Deixe-a se sentin-
do supermimada!

4 - “DEixA, mÃE, 
EU FAÇO!”

Lavar a louça, arru-

Desejo a todas as mães parabéns pelo seu 
dia, em especial à minha querida mãe, Ana.

EXcELENTE fIM DE SEMANA A TODOS!

Dicas para fazer o

perfeito!
dia da sua mãe

Geralmente quando pensamos no Dia 
das mães nos preocupamos com o que 
vamos comprar e dar de presente para as 
nossas queridas. mas sabe aquela frase 
que quase toda mãe diz de que “mais 
vale um abraço e um beijo do que um 

presente”? Isso é bem verdade.
Comprar um presente que vai deixar 
a sua mãe feliz é superlegal, mas que 
tal deixar o domingo dela perfeito com 
alguns gestos e atitudes que ele vai 
amar?

mar o seu quarto, sair pas-
sear com o cachorro. Sabe 
aquelas tarefas que sua 
mãe até pede para você fa-
zer, mas você vai deixan-
do para outra hora? Então, 
que tal surpreender ela fa-
zendo sua parte. Ela vai 
gostar demais!

5 - PROGRAmA 
mÃE E FiLHO

Há quanto tempo você 
não pega um cineminha 
com a sua mãe? E um 
passeio no shopping ou sair 
para caminhar? Aproveite 
o Dia das Mães para fazer 
um programa só vocês dois. 
Deixá-la escolher o passeio 
também é uma boa.

6 - ACERTE nO 
PRESEnTE

Se você quiser presen-
tear sua mamãe, fuja de pre-
sentes que são “para a casa”. 
Compre algo que realmen-
te ela goste de usar e não o 
que você acha que seria legal 
ela usar. Mas não se esqueça 
de mandar lindas flores para 
ela... Toda mãe adora rece-
ber!

7 - nADA DE BRiGAS
Pai, irmãos, vizinho, ca-

chorro… Todo mundo pode 
tirar sua paciência, mas nada 
de brigar nesse dia. Muitas 
vezes, para o dia da sua mãe 
ser perfeito, ela só precisa de 
paz.

8 - DiA DE BELEZA 
Que tal preparar um SPA 

em casa para a sua mãe? 
Cremes, hidratação nos ca-
belos, massagem. Deixe
-a se sentindo novinha em 
folha depois de uma tarde 
de beleza organizada por 
você!

9 - HOmEnAGEm 
ViRTUAL

Se a sua mãe tiver redes 
sociais, como o Facebook, 
faça uma homenagem para 

ela por lá também. Uma 
mensagem fofinha no mu-
ral, uma foto bacana de vo-
cês dois. Deixe seus amigos 
da internet ver o quanto 
você ama a sua mãe!

10 - “mÃE, EU TE AmO!”
Lembre-se que nada é 

mais importante para a sua 
mãe do que ouvir um “eu te 
amo”. Então, não se esque-
ça de dizer essas três pala-
vrinhas do jeito mais im-
portante: sendo sincero!
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por lAiS oro e AnDreA CoSTA PeliSSAri
desiGN eM pauta

Vitrine

por lUCiAne moZer

Vida e
espiritualidade

por Júnior bAbinSki e inêS miCHielin
Beauty

QUAnDO DEUS CRiOU AS mÃES

Este fim de semana é dedicado a elas, e para homenagear as 
mães vou utilizar uma lenda, que conta sobre a sua criação. E come-
ça assim: o dia em que o bom Deus criou as mães, um mensageiro 
se acercou Dele e Lhe perguntou o porquê de tanto zelo com aquela 
criação. Em quê, afinal de contas, ela era tão especial?  

O bondoso e paciente Pai de todos nós lhe explicou que aque-
la mulher teria o papel de mãe, pelo que merecia especial cuidado. 
Ela deveria ter um beijo que tivesse o dom de curar qualquer coi-
sa, desde leves machucados até namoro terminado. Deveria ser do-
tada de mãos hábeis e ligeiras que agissem depressa preparando o 
lanche do filho, enquanto mexesse nas panelas para que o almoço 
não queimasse. 

Que tivesse noções básicas de enfermagem e fosse catedrática 
em medicina da alma. Que aplicasse curativos nos ferimentos do 
corpo e colocasse bálsamo nas chagas da alma ferida e magoada. 
Mãos que soubessem acarinhar, mas que fossem firmes para trans-
mitir segurança ao filho de passos vacilantes. Mãos que soubessem 
transformar um pedaço de tecido, quase insignificante, numa rou-
pa especial para a festinha da escola.  

Por ser mãe deveria ser dotada de muitos pares de olhos. Um 
par para ver através de portas fechadas, para aqueles momentos em 
que se perguntasse o que é que as crianças estão tramando no quar-
to fechado. Outro par para ver o que não deveria, mas precisa saber 
e, naturalmente, olhos normais para fitar com doçura uma criança 
em apuros e lhe dizer: eu te compreendo. Não tenhas medo. Eu te 
amo, mesmo sem dizer nenhuma palavra. 

O modelo de mãe deveria ser dotado ainda da capacidade de 
convencer uma criança de nove anos a tomar banho, uma de cinco 
a escovar os dentes e dormir, quando está na hora. Um modelo de-
licado, com certeza, mas resistente, capaz de resistir ao vendaval da 
adversidade e proteger os filhos. 

De superar a própria enfermidade em benefício dos seus ama-
dos e de alimentar uma família com o pão do amor. Uma mulher 
com capacidade de pensar e fazer acordos com as mais diversas fai-
xas de idade.

Uma mulher com capacidade de derramar lágrimas de sauda-
de e de dor, mas ainda assim, insistir para que o filho parta em busca 
do que lhe constitua a felicidade ou signifique seu progresso maior.

Uma mulher com lágrimas especiais para os dias da alegria e os 
da tristeza, para as horas de desapontamento e de solidão. Uma mu-
lher de lábios ternos, que soubesse cantar canções de ninar para os 
bebês e tivesse sempre as palavras certas para o filho arrependido 
pelas tolices feitas. Lábios que soubessem falar de Deus, do Univer-
so e do amor. Que cantassem poemas de exaltação à beleza da pai-
sagem e aos encantos da vida.

Uma mulher. Uma mãe.

COLLECTiVE DESiGn, ACOnTECE Em nY

Mesas de gelo, luminárias ins-
piradas no oriente e papel de pa-

rede elétrico são alguns dos des-
taques da feira Collective Design 

que acontece esta semana em 
Nova Iorque.

O clima ártico foi ins-
piração para alguns dos 
móveis do estúdio britâ-
nico Fredrikson Stallard 
intitulado Antarcti-
ca. Uma base de mesa 
de jantar e um conjun-
to de banquetas são mol-
dados como se tivessem 
sido cortados de geleiras

A marca de papel de pa-
rede Flavor Paper colabo-
rou com a empresa de mó-
veis UM Project para criar uma 
instalação composta por cir-
cuitos elétricos sobre papeis 
de parede estampados sobre 
um fundo rosa. Painéis sensí-
veis ao toque acionam os cir-
cuitos, enquanto elementos fí-
sicos como tubos de cobre 
podem ser removidos para 
quebrar o fluxo da corrente.

Stickbulb
 

Para comemorar a introdução de sequoias na sua gama de 
iluminação, a marca nova iorquina instalou um arco feito de 
madeira que suporta um conjunto de lâmpadas em tubos. A ins-
talação fica sobre uma base espelhada que reflete a forma circu-
lar, de modo que faz parecer que há um círculo completo.

Outras luminárias da marca:

Fotos: Reprodução/Dezeen)

É Dia das Mães. E em uma data 
tão especial, não poderíamos deixar 
de dar dicas para facilitar a vida des-
sas guerreiras nossas que tanto nos 
dedicam seu amor. Em especial, se-
paramos três dicas essenciais para as 
guerreiras de primeira de viagem, as 
mamães grávidas, que precisam de 
um cuidado extra quando o assunto 
é cabelos.

1. DEixE A QUímiCA 
PARA DEPOiS

Se seus cabelos não foram colo-
ridos ou descoloridos anteriormente, 
evite fazê-los no período da gestação. 
Se acaso for um grande e importante 
desejo, se, é válido utilizarem-se pro-
dutos de beleza que não contenham 
amônia, tal como tinturas e oxidan-
tes livres de amônia. Alisamentos 

com tioglicolato de amônia ou per-
manentes que tenham este mesmo 
componente devem ser evitados.

2. EViTE CHEiROS (mUiTO) 
DiFEREnTES

Muitos cosméticos e produtos de 
beleza possuem um odor caracterís-
tico. E é comum, até certo ponto, que 
a inalação destes possa causar en-
joos ou mal-estar nas mamães grávi-
das. Escovas progressivas, por exem-
plo, possuem, em geral, um cheiro 
forte de ácido, que deve ser evitado 
no período gestacional. É válido lem-
brar que o desconforto com o perfu-
me de determinados produtos está 
relacionado à sensibilidade de cada 
mamãe, isto é, o que pode causar 
mal-estar em algumas, pode não afe-
tar outras.

3. HiDRATE-SE
Alguns estudos recentes apon-

tam que, em função dos hormônios, 
o cabelo cresce mais rápido duran-
te a gravidez – e cresce mais opa-
co. Recomendam-se, então, trata-
mentos com produtos doadores de 
brilho, assim como óleos e hidra-
tantes. Faz-se importante, também, 
cortar regularmente as madeixas 
para que cresçam com saúde e be-
leza.

Assim, para as mamães grávidas 
há três dicas essenciais que pode-
mos dar: evitar químicas, fugir de 
cheiros fortes e/ou diferentes e, por 
fim, hidratar-se! Para mais conteú-
do, acesse: inesbeauty.com.br. E te-
nhamos todos e todas um ótimo Dia 
das Mães!

TRÊS DiCAS ESSEnCiAiS PARA
 mAmÃES DE PRimEiRA ViAGEm
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O clima de Bento Gonçal-
ves é classificado como subtro-
pical úmido, com invernos frios 
e verões quentes. A temperatu-
ra média anual é de 17,3ºC (mí-
nima média de 12,9ºC e máxima 
média de 23º C), sendo fevereiro 
o mês mais quente (21,8ºC) e ju-
nho o mais frio (13ºC). Outono e 
primavera são consideradas esta-
ções de transição, as chuvas são 
regulares e abundantes durante o 
ano todo, tendo agosto como mês 
mais chuvoso e abril como o me-
nos chuvoso. A menor tempera-
tura registrada em Bento Gonçal-
ves foi de -4,5ºC em 14 de julho de 
2000 e a maior atingiu 36º C em 20 
de dezembro de 1971.

Bento Gonçalves figura en-
tre as dez maiores economias do 
Rio Grande do Sul. O município 
é sede de 10 das 500 maiores em-
presas do Sul do Brasil.

Conhecida como "capital 
brasileira do vinho", Bento Gon-
çalves se configura como a maior 
produtora de uva do Rio Grande 

Espero que tenham gostado destas informações sobre a cidade. Semana que vem 
encerramos nossa jornada com os melhores lugares para se visitar. Até a próxima!

Hoje vamos continuar nossa exploração por um dos municípios mais conhecidos do 
rio Grande do sul, com seu clima, economia e gastronomia. aproveitem a leitura!

do Sul e o maior produtor de vi-
nhos e derivados de uva do Brasil.

Hoje existem 79 vinícolas 
instaladas no município. Anu-
almente, são produzidas mais 
de 127 mil toneladas de uva e o 
equivalente a 91 milhões de li-
tros de vinho. Bento Gonçalves 
foi também a primeira região do 
Brasil a obter a indicação de pro-
cedência, que qualifica a origem 
de um produto em nível mun-
dial, pelo seu Vale dos Vinhedos.

A cidade recebe, em mé-
dia, 800 mil visitantes por ano. 

São 31 estabelecimentos, entre 
hotéis e pousadas, com ocupa-
ção de leitos que vem crescendo 
anualmente. O turismo em Ben-
to Gonçalves está intimamen-
te ligado à produção do vinho. A 
grande maioria das vinícolas tem 
as portas abertas para visitação. 
A origem cultural também é atra-
ção. Os principais caminhos para 
passeio no município são o Vale 
dos Vinhedos, os Caminhos de 
Pedra, o Vale do Rio das Antas e 
o passeio de Maria Fumaça, que 
vai de Bento a Carlos Barbosa.

Um dos melhores lugares 
para se comer em Bento Gonçal-
ves é a Casa di Paolo. O restau-
rante é uma galeteria muito fa-
mosa na região da Serra Gaúcha. 
Seu galeto, servido no esquema 
de rodízio, é marinado em um 
molho especial. Além disso, o 
restaurante também serve mas-
sas caseiras.

Mãe é aquela coisa que não se explica, apenas se sen-
te. E esta semana a matéria é para as mamães que ainda es-
tão carregando seus tesourinhos na barriga e que muitas ve-
zes encontram dúvidas de como ser uma mamãe estilosa.

Os casacos não fecham mais, né? Acho um lindo truque de 
styling deixar os casacos abertos para dar destaque à barrigui-
nha. Escolha um look todo de cores sóbrias e apenas um casa-
co e bota de outro tom, assim você alonga a silhueta. Se seu ca-
saco for maleável, que tal colocar um cinto no ponto mais alto da 
cintura? Desta forma sua barriga chamará ainda mais atenção.

Uma das maiores dificuldades nessa fase é usar calças. Uma op-
ção de calças jeans são as de modelagem boyfriend, pois costumam 
ser mais soltinhas. Além disso, as calças de moletom ou outros te-
cidos mais confortáveis estão super em alta e são muito estilosas.

Os vestidinhos não podem ficar esquecidos mes-
mo nos dias mais gelados, pois marcam bem a barrigui-
nha e combinam muito com essa fase, tanto os mais jus-
tos, quanto os mais soltinhos. Para aquecer um pouco 
mais, use uma meia-calça, botas e um bom casaco. 

Por fim, sinceramente acho que não preci-
sa muito esforço para ficar linda nessa fase, basta dar des-
taque àquela curva mais bonita do seu corpo.

mAmÃES À ESPERA

PAMPA - O Pampa, também 
denominado pampas, campanha 
gaúcha, campos sulinos ou cam-
pos do sul é o único bioma brasilei-
ro presente somente numa unidade 
federativa.

Ou seja, ocupa mais da metade 
do território do Rio Grande do Sul e 

parte dos países: Uruguai e Argentina. Ca-
racterísticas: o clima é subtropical com 
as quatro estações do ano bem definidas 
e sua vegetação é marcada pela presença 
de gramíneas, plantas rasteiras, arbustos e 
árvores de pequeno porte. Vegetação: se-
gundo o Ministério do Meio Ambiente, a 
vegetação do bioma pampa pode ser divi-
dida em: estepe, savana estépica, floresta 
estacional semidecídua, floresta estacio-
nal decidual, formações pioneiras, flores-
ta estacional, relevo do pampa. Além dis-
so, é formado por quatro conjuntos que 
caracterizam seu relevo: planalto da cam-
panha, depressão central, planalto sul
-rio-grandense, planície costeira. Em sua 
maior parte, destaca-se o relevo de planí-
cies, constituído de grandes áreas de pas-
tagens que se desenvolvem grandes re-
banhos. Principal atividade econômica: 

pecuária, com destaque para a criação de 
bois e ovelhas. Principais produções agrí-
colas da região: soja, arroz, milho, trigo e 
uva. Fauna e flora do pampa: a fauna do 
bioma pampa é muito rica e diversa, ca-
racterizada por uma grande variedade 
de aves, mamíferos, artrópodes, répteis 
e anfíbios. Exemplos: onça-pintada, ja-
guatirica, mono-carvoeiro, macaco-pre-
go, guariba, mico-leão-dourado, sagui, 
preguiça-de-coleira, caxinguelê, taman-
duá, jacu, macuco, jacutinga, ema, perdi-
gão, perdiz, quero-quero, tiê-sangue, ara-
ponga, sanhaço, caminheiro-de-espora, 
joão-de-barro, sabiá-do-campo, pica-pau 
do campo, beija-flor-de-barba-azul, ve-
ado-campeiro, graxaim, zorrilho, furão, 
tatu-mulita, preá, tuco-tucos, sapinho-
de-barriga-vermelha, tucanos, saíras, ga-
turamos, cervo-do-pantanal, caboclinho-

de-barriga-verde, picapauzinho-chorão. 
Ademais, pesquisas indicam que a flora 
do pampa apresenta aproximadamente 
três mil espécies de plantas, algumas de-
las: louro-pardo, cedro, cabreúva, canje-
rana, guajuvira, guatambu, grápia, cam-
pim-forquilha, grama-tapete, flechilhas, 
canafístula, brabas-de-bode, pau-de-leite, 
unha-de-gato, bracatinga, cabelos de-por-
co, angico-vermelho, caroba, babosa-do-
campo, amendoim-nativo, trevo-nativo, 
cactáceas, timbaúva, araucárias, algarro-
bo, nhandavaí, palmeira anã.

Desmatamento: as atividades econô-
micas desenvolvidas na região do pam-
pa, ou seja, a agricultura e pecuária, mar-
cadas pela expansão das pastagens e dos 
campos de cultivo, são os principais res-
ponsáveis pelo desmatamento e degrada-
ção desse bioma. O resultado é o desapa-

recimento de espécies nativas, aumento 
do processo de arenização do solo, bem 
como a invasão de espécies que levam 
ao desiquilíbrio do ecossistema. Segundo 
o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 
dos Recursos Naturais Renováveis, o Iba-
ma (2010), no ano 2002 restavam 41,32% 
e em 2008 restavam apenas 36,03% da ve-
getação nativa do bioma pampa. Além 
disso, muitos animais estão em risco de 
extinção, como o veado campeiro, cervo-
do-pantanal, caboclinho-de-barriga-ver-
de, picapauzinho-chorão, onça-pintada, 
jaguatirica, mono-carvoeiro, macaco-pre-
go, guariba, mico-leão-dourado, saguis, 
preguiça-de-coleira, caxinguelê, taman-
duá, gato dos pampas.

Curiosidade: O termo “pampa” (qué-
chua) é de origem indígena e significa “re-
gião plana”.
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ESPAÇO kiDSFAÇA VOCÊ 

mESmO

ESPAÇO GOURmET

AGEnDA DE EVEnTOS

JOGO DOS SETE ERROS

inGREDiEnTES
100 ml de leite de coco
2 dentes de alho picados
1 cebola picada
1 litro de água
1 limão
50 ml de azeite de oliva
1/2 xícara (chá) de azeite de dendê
1/2 pimentão verde picado
3 tomates sem pele e sem sementes
1/2 pimentão vermelho picado
750gr de mandioca em pedaços médios
750gr de camarão rosa
pimenta de cheiro e coentro a gosto

PREPARO
Descasque os camarões, afervente as cabe-

ças e as cascas em um litro de água salgada, coe 
a água e reserve. Retire o fio central da mandio-
ca, cozinhe na água reservada e processe (bata 
em liquidificador ou processador) ainda quen-

BOBÓ DE CAmARÃO
Tempo de preparo: 1h30 
Rendimento: 5 porções

te e reserve. Salteie os camarões (temperados 
com sal e limão) no azeite de oliva e na cebola 
e reserve. Na mesma panela (com o resíduo de 
azeite e alho), adicione os pimentões e por úl-
timo o tomate sem pele e refogue. Acrescente o 
creme da mandioca, deixe ferver por mais ou 
menos sete minutos. Finalize com os camarões 
salteados, o azeite de dendê, o leite de coco, a 
pimenta e o coentro.

PASSO A PASSO
Limpe a garrafa com água e sabão e co-

loque-a para escorrer. Quando a garrafa es-
tiver seca, faça uma abertura que seja sufi-
ciente para inserir os objetos. Arrume todos 
os presentinhos dentro da garrafa. Depois de 
rechear a garrafa, feche a abertura com fita 
adesiva. Para decorar, cubra a parte central 
com papel estampado; corte uma folha A4 no 
sentido do comprimento e cole com fita ade-
siva. Em seguida, crie um rótulo personaliza-
do para colar por cima do papel estampado.

LEmBRAnÇA PARA O DiA DAS 
mÃES COm GARRAFA PET

As lembrancinhas 
para o Dia das Mães 
não podem ser só boni-
tas, elas também preci-
sam ser úteis e ter a cara 
da homenageada. Afi-
nal, a pior coisa que exis-
te é receber algo que não 
tem nada a ver com a 
gente, não é verdade?

A melhor coisa a se fa-
zer é reunir várias coi-
sinhas que a sua mãe 
gosta em um único pre-
sente, mas isso não sig-
nifica que você deva gas-
tar muito dinheiro. Veja 
como é fácil transfor-
mar uma garrafa PET 
em uma lembrancinha.

MAtErIAIS nECESSárIoS
Cartolina ou papel sulfite para 
imprimir o rótulo
Cola e aviamentos (fita de 
cetim, flores decorativas)
Fita adesiva 
Garrafa PET 2 litros
Papel decorado (opcional)
Presentinhos
Tesoura com ponta fina

FREnTE
Na frente, escreva o nome da bebida, ou me-

lhor, da lembrança. O título “Mimos para a ma-
mãe” pode ser uma boa opção se você estiver 
sem ideias. 

VERSO
No verso, escreva o nome dos ingredientes, 

ou seja, o nome de todas as coisinhas que você 
colocou dentro da garrafa: sabonete perfumado, 
hidratante, bucha, goma de mascar e assim por 
diante. Para deixar o presente ainda mais mimo-
so, você pode acrescentar no verso a frase “fabri-
cado e envasado com amor”. Coloque ainda local 
e data, além dos nomes de todos que colabora-
ram com o presente. Para finalizar, cole alguns 
adereços, como laço de cetim e pequenas flores.

13/5 - Show nacional com Mariana & Mateus 
- 23h30 – Play Club 
- Jantar-dançante – 20h – Salão Católico 
Bairro União 

14/5 - Festa dos idosos – 10h – Parque de 
Exposições Carlos Alberto Begrow  

19/5 - Festival Black&White – 23h30 - moving 
Pub
 
20/5 Jantar beneficente – 20h30 – Salão 
Católico Bairro Floresta - Associação de Pais e 

Professores da Escola de Ensino Fundamental 
Juscelino Kubitschek de Oliveira

- Show com roger Henrique & gustavo – 23h 
– hangra

21/5 - 64ª edição do Kerbfest – 9h – Salão da 
igreja Evangélica 

3/6 - Neon party – 23h30 – hangra 

15/6 - Show da Banda Cachorro grande – 23h 
– hangra 
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Vitrine

HEnRiQUE
Desejamos as mais brilhantes 
experiências da vida, muito amor e 
paz. Desejamos também que saiba 
reconhecer o valor que as pessoas 
e Deus possuem. Acredite no seu 
potencial, acredite que hoje, mais 
do que nunca, te desejamos toda 
energia positiva que possamos 
transmitir. Aproveite essa nova 
etapa da sua vida da melhor 
maneira possível. Corra atrás de 
seus sonhos com sabedoria e 
discernimento, pois és capaz.
Parabéns por ter se tornado essa 
pessoa de alma leve, de coração 
grande e de sorriso fácil. Parabéns 
por seu aniversário, que será 
comemorado, com muita alegria, 
na quinta-feira (18)!

Terezinha Genesini completa mais um ano 
de vida na quarta-feira (17). mamãe, sogra, 
avó e bisavó, nós desejamos à senhora 
muita saúde, paz e muitos anos pela frente. 
Que continue iluminando nossas vidas. 
Parabéns e um feliz Dia das mães, amamos 
você! homenagem de toda a família. 

João Pedro Grinwald Schwerz comemorou 
seus nove aninhos nesta sexta-feira (12), ao 
lado de familiares e amigos! Os parabéns 
são de toda a família: Erno, marina, Jeferson, 
Paola, Andréia e Léo, com desejos de muita 
felicidade!  

Ontem (12) foi inaugurada a nova sede da rPm Pneus em 
maravilha. Aos proprietários, renato e Siria Bauermann, 
juntamente com os filhos, Nilsa Bauermann Wolschick e Gilmar 
Bauermann, nossos de desejos de muito mais sucesso do que 
o já alcançado!

Divulgação

Fotos: Camilla Constantin/O Líder
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Liu desconversa quando Anna 
a questiona sobre filhos. Dom 
Pedro impede Joaquim de 
beber o café preparado por 
Elvira. Thomas descobre que 
Joaquim falou com Chalaça 
antes de ele ser deportado para 
Portugal. Piatã decide seguir 
Jacira. Ferdinando encontra 
a planta que procurava. Dom 
Pedro promove Joaquim. 

Júlia descobre que Salvatore 
está atrás do caderno que 
mário roubou. Gordo comenta 
com Eva que acredita que Diana 
venderá sua parte na gravadora 
para puni-lo. Júlia diz a ricardo 
que o caderno do mafioso deve 
estar com Alex. Léo apoia Almir, 
que finge ter sido atropelado 
para ficar perto de Néia. 

Cibele pede para que seu 
retorno seja mantido em 
segredo. Joyce marca um 
encontro com irene e Eugênio 
fica tenso. Ivana pensa em 
Cláudio. Joyce humilha ritinha. 
Cibele se recusa a contar seu 
plano para Shirley. Abel indica 
um carro valioso para Edinalva. 
Shirley conta para Cibele que 
ruy pretende lhe pagar uma 
pensão. Silvana leva suas joias 
para serem avaliadas. 

Pedro se enfurece com Chalaça 
e manda prendê-lo. Thomas 
conta para Anna que entregou 
o traidor para Dom Pedro. Jo-
aquim conversa com Chalaça, 
que descobre a armação de 
Domitila. Leopoldina não acredi-
ta que Chalaça seja um traidor. 
Anna acredita que Thomas 
pode ajudar Dom Pedro. 

ricardo avisa a Júlia que con-
seguiu marcar uma entrevista 
com Samira. Lázaro apaga o 
vídeo que compromete ramon. 
Stefany termina o namoro com 
Léo. Alex diz a William e romil-
do que fugirá da cadeia. Júlia 
conta a Gui que Samira não 
compareceu à entrevista. Gui 
pede que Zac encontre mariane. 

Zeca decide ir com Jeiza para 
o batalhão. Cibele tem uma 
conversa séria com Joyce. 
Dantas afirma a Silvana e Euri-
co que não quer mais saber de 
Shirley. Leila torce o pé ao sair 
do carro e Bibi a ajuda, deixan-
do Caio nervoso. Eurico revela 
a Leila que Bibi foi namorada 
de Caio. Uma policial aborda 
Zeca no estacionamento. 

Flávio vai atrás de Fátima e na 
casa dela fala grosso. O homem 
revela toda a verdade para Fáti-
ma sobre seu verdadeiro nome 
e ser irmão de Nicole. Flávio 
diz que precisava de dinheiro, 
por isso mentiu para a mulher. 
Silvana diz para Cristóvão que 
não há arquivo do contrato no 
computador de Verônica. 

Evil questiona a atitude provo-
cativa de Nebuzaradã. Asher 
reconhece rabe-Sáris. Fassur 
ofende Joana. Zac intervém. 
Nabonido consulta os astros. 
Fassur dá uma bronca em 
Oziel. Absalom presenteia Dana 
com uma flor. Chaim humilha 
os filhos. Belsazar confessa 
que Nitócris mandou derramar 
vinho em Shamiran. 

Thomas finge emoção ao co-
nhecer Vitória. Piatã reclama do 
comportamento de Jacira para 
Padre Olinto. Thomas desconfia 
da paternidade de Vitória. Jacira 
entrega a Ferdinando as folhas 
que pegou na oca de Tibiriçá. 
Leopoldina e Dom Pedro se 
preocupam com a saúde de 
João Carlos.

Zac assiste ao vídeo da mãe 
e duvida da inocência de Gui. 
Diana conta a Gordo que a 
mulher que entrou em contato 
querendo investir na Som 
Discos agora enviou uma 
proposta para comprar parte 
da gravadora. manu inventa 
para Arthur que Stefany é uma 
garota de programa. 

Cibele é irônica com ritinha e 
Biga se preocupa. Jeiza e os 
policiais monitoram a conversa 
de uma facção criminosa. 
Eurico descobre o furto de seu 
dinheiro e desconfia de Biga e 
Nonato. Depois de conversar 
com a psicóloga, ivana compra 
novas roupas. Dantas se sur-
preende com o comportamento 
de Cibele. 

Cecília conta para Fátima 
que não consegue esquecer 
Gustavo. rosana faz a sessão 
de fotos com seu triciclo que 
ganhou do delegado Peixoto. 
Juju avisa seus amigos sobre 
irem fazer uma apresentação 
do rap da água no colégio das 
freiras. Zeca e Zé Felipe cantam 
juntos e afinados ao lado de 
miguel. 

Sammu-ramat diz ter uma 
ideia. Oziel propõe que se faça 
uma votação para escolher o 
orador. Daniel diz que Ezequiel 
deve estar chegando na cidade. 
Todos se preparam para a 
caçada aos leões. Os hebreus 
preparam a cerimônia do 
Shavuot. Os nobres deixam o 
palácio rumo a caçada. 

Anna dá à luz uma menina e 
Joaquim se emociona. Leopol-
dina impede Anna de contar a 
verdade para Joaquim. Domitila 
se despede dos filhos. Nívea 
ouve Anna dizer que Vitória 
não é filha de Thomas. Dom 
Pedro recebe uma carta com 
a suposta rendição de Avilez e 
Chalaça desconfia. 

Gui pede perdão a Zac por 
ter brigado com mariane. 
romildo e William conseguem 
roubar dinheiro da casa de Néia. 
Lázaro combina com mariane 
uma forma de incitar Gui a 
agredi-la fisicamente. Ricardo 
conta a Júlia que descobriu 
que Salvatore é casado com 
uma brasileira. mariane grava 
um vídeo denunciando Gui por 
agressão.

rubinho deixa recados no 
celular de Bibi. Zeca pede Jeiza 
em casamento. Eugênio tenta 
ser solidário a Joyce. mira teme 
que Caio descubra a verdade 
sobre ela. Eugênio recebe o 
contrato de aluguel de Edinalva 
e fica furioso. Jeiza exige a 
presença de Alan em sua festa 
de noivado. 

A professora Diana avisa as 
meninas do colégio que desta 
vez a feira do conhecimento 
da escola será com a temática 
sobre o combate ao desperdí-
cio. O professor de teatro, Tom, 
diz que a peça da Cinderela vai 
encerrar a feira e diz que Dulce 
pode escolher o personagem 
que fará. 

Sínica, Nitócris nega ter 
feito algum mal à Shamiran. 
Joaquim implora para Edissa 
não deixar o palácio. Nitócris 
procura Sammu-ramat e diz 
que Shamiran não pode engra-
vidar. Nabucodonosor reclama 
dos filhos.  Fassur diz que 
Shamir e Tamir não poderão 
dormir com as gêmeas antes 
do casamento. 

Dom Pedro enfrenta Avilez. 
Joaquim se une a Peter, Libério, 
Diara e Wolfgang e leva o povo 
para lutar a favor de Dom Pedro. 
Avilez desiste da batalha e é 
obrigado a retirar suas tropas. 
Cecília vibra com a notícia da 
vitória de Dom Pedro, enquanto 
Sebastião se esconde. As 
tropas de São Paulo e de minas 
Gerais chegam ao rio de 
Janeiro. 

Gui diz a Júlia que Zac foi irres-
ponsável ao ir para Petrópolis 
com mariane. Zac promete não 
prejudicar mais a banda. Edith 
expulsa Nelson da sessão de 
fotos para a campanha de linge-
rie. Léo ajuda Stefany na venda 
das quentinhas. Gilda expulsa 
marisa da churrascaria. Nicolau 
vibra ao saber que Luana está 
grávida. 

ruy não gosta quando ritinha 
fala de Zeca. mira é contratada 
por Caio e revela que sabe 
um grande segredo de irene. 
Dantas se enfurece ao ver que 
Shirley o abandonou e levou 
quase todos os seus aparelhos 
eletrônicos. Eugênio atende um 
telefonema de irene, na frente 
de Joyce, e tenta disfarçar.

Tia Perucas conta para Dulce 
maria que está preocupada 
com Vitor, pois acha que o chef 
está escondendo algo dela. A 
mulher deixa a carinha de anjo 
no colégio, primeiro dia de aula 
após o acidente. Selene aparece 
pela primeira vez e vai até o 
food truck atrás de Vitor, mas é 
atendida por Fátima. 

Asher pula no rio para e 
consegue salvar Naomi. Daniel 
encontra Joana no palácio. 
Beroso diz que está preocupado 
com a desconfiança dos sábios 
hebreus. Joana agradece a 
ajuda de Daniel. Naomi é levada 
até o alojamento de escravas. 
Dalila estranha ao ver Sadraque 
com sua caixa de costura. 
Daniel diz que alguém está 
roubando o rei. 

Thomas afirma a Domitila que 
pode promover seu encontro 
com Dom Pedro, caso ela se 
comprometa a ajudá-lo. Jacira 
aceita se casar com Piatã. 
Domitila e Thomas fazem um 
pacto. Avilez decide embarcar 
Dom Pedro à força para Portu-
gal. Avilez ameaça Dom Pedro. 
Peter e Libério se preocupam 
com o povo.

Léo termina o namoro com 
Manu. Zac cede à chantagem 
emocional de mariane e resolve 
ir almoçar com a mãe em Petró-
polis. Gordo percebe que Chiara 
não gosta de ir para a casa de 
Lázaro. Gui não gosta de saber 
que Zac está em Petrópolis 
com a mãe. Gilda avisa a 
Daniel que quer se divorciar de 
haroldo. 

Joyce exige que ruy não se 
afaste de Cibele. Cibele fala 
com um amigo e decide sair 
de casa novamente. rubinho 
tenta disfarçar a tensão quando 
Bibi afirma que viajará com 
ele. Jeiza se prepara para sua 
operação policial. ritinha e ruy 
descobrem o sexo do bebê. Ci-
bele faz um ensaio fotográfico.

Solange vai até a casa de 
Gustavo durante a noite e 
convida Silvestre para passear 
um pouco para conversarem e 
relaxarem. Dulce maria diz para 
Gustavo que está feliz com a 
visita das amigas. A carinha de 
anjo revela que não quer mais 
fazer comerciais de televisão 
com Nicole. 

Asher nota o nervosismo da 
mulher misteriosa e começa a 
conversar com ela. Sammu
-ramat diz que poderia ser 
a segunda esposa de Nebu-
zaradã. Asher retorna para o 
alojamento. A rainha pede para 
Sammu pedir proteção aos 
deuses para a caçada que o rei 
fará. Nebuzaradã estranha o 
comportamento de Kassaia. 
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segunda terça quarta quinta sexta sábado

HORÓSCOPO
ÁrIES 
Quanto mais aberto estiver para acolher as 
novidades, mais terá chances de crescer 
e de se desenvolver na direção de suas 
realizações. É tempo de ficar atento aos 
desafios que são colocados.

TOUrO 
Um jantar saboroso, um vinho encorpado 
e um banho gostoso podem mudar o 
seu dia, fazendo-o relaxar e aproveitar as 
coisas boas da vida. É tempo de curtir cada 
detalhe da sua rotina.

gêMEOS 
A troca é uma das mais belas experiências 
da vida. Não há coisa mais bonita do que 

passar adiante o que se conhece: é uma 
forma de ser imortal. É tempo de aproveitar 
a potência da comunicação.

CâNCEr 
A vida pode ser reinventada a cada encontro, 
assim como você pode ser agente das 
mudanças as quais os outros estão sujeitos. 
É tempo de buscar caminhos que possam 
transformar as relações.

LEãO 
Você pode se sentir conduzido a fazer 
coisas que não têm valor ou importância 
para si. É tempo de examinar se as 
estruturas externas que você criou estão 
coincidindo com seus desejos interiores.

VIrgEM 
Não basta o dever cumprido. Para que 
se sinta satisfeito, tudo deve estar 
pronto antes do prazo. É tempo de pegar 
mais leve e utilizar a autocrítica para se 
desenvolver e não para se estressar.

LIBrA 
Se você guarda suas emoções a sete 
chaves, em algum momento elas podem 
eclodir de forma descontrolada. É tempo 
de achar um modo de botá-las para fora, 
para cultivar o equilíbrio emocional.

ESCOrpIãO 
Quando as tensões estão acumuladas, 
o emocional pede uma via de expressão 

deste vulcão. mas devemos cuidar para 
não descarregar as frustrações nos 
outros. É tempo de evitar as desavenças.

SAgITÁrIO 
Você está com pensamentos e 
sentimentos mais organizados. Esse 
equilíbrio gera grandes insights. É tempo 
de perceber que a verdadeira liberdade 
está na capacidade de se levar a vida 
que se quer.

CAprICórNIO 
Por ser incansável nas suas buscas, 
você não consegue entender como os 
outros podem abandonar as coisas 
no meio do caminho. É tempo de ser 

flexível para não obstruir o bom fluxo 
das relações.

AqUÁrIO 
Você pode se sentir contrariado por 
tudo e todos. No entanto, isto ocorre por 
ter pouca tolerância às provocações. É 
tempo de entender as cutucadas como 
um potencial de desenvolvimento em si 
próprio.

pEIXES 
A imersão nas emoções pode tocar 
pontos críticos que estavam submersos. 
É tempo de dar vazão aos sentimentos 
que devem ser trabalhados para que 
possa alcançar bem-estar emocional.
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AMor DE MÃE, 
AMor SubLIME

O dia das Mães, comemorado amanhã (14), é 
a data do amor incondicional. Mãe, segundo 
o dicionário, é aquela que gerou, deu à luz ou 
criou um ou mais filhos. É, também, aquela 
que oferece cuidado, proteção, carinho ou 
assistência a quem precisa. 
além do amor desmedido, ser mãe é 
assumir responsabilidades e exercer 
diversas funções ao longo da vida. elas 
não são apenas profissionais, amigas, 
esposas ou filhas. ser mãe é ser um pouco 
enfermeira, psicóloga, professora, motorista, 
cozinheira ou advogada.  Mesmo sabendo 
que a maternidade exige paciência e 
entrega, escolhem doar seu tempo e amar 
incondicionalmente. 
por isso, o Jornal O líder deseja um feliz 
dia das Mães a todas as mães: biológicas, 
adotivas, de alma e coração. a essas 
mulheres, todo o carinho e amor!
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Não importa se acabou de dar à luz ou se já é uma experiente avó. Não importa se tem 17, 20, 30 ou 40 anos. Não importa se tem apenas um, ou cinco, 
sete, nove filhos. Não importa se gerou no ventre ou no coração. Toda mãe gosta de ser amada e valorizada e neste dia especial elas esperam por mimo, 

carinho e presença de seus filhos em suas vidas. Então, por mais que seus dias estejam corridos e super atarefados, tire um tempo para dedicar à sua 
mãe. Planeje um momento especial com ela, seja um almoço, um café, ou apenas uma visita rápida. Não importa. O que importa é mostrar para ela 
o quanto você a ama e admira e o quanto ela é importante para você. Separamos algumas dicas de presentes e atividades divertidas para você fazer 

com sua mãe neste Dia das Mães.  São dicas fáceis e supersimples, que vão alegrar o dia dela e encher seu coração de ternura e amor. Confira! 

Dê FLorES!
Por mais tradicional que seja dar flores, a maioria das 
mulheres ama recebê-las. Então, se você está sem 
tempo e com pouco dinheiro, compre um lindo arranjo 
que ela com certeza adorará o mimo especial.

PErFuMES, ACESSórIoS E JoIAS
Se tem uma coisa que mãe gosta é de estar 
sempre linda e perfumada. Então, uma dica 
bacana é comprar uma joia, acessórios como 
bolsa, sapato, cinto, carteira, ou um perfume que 
ela goste bastante.  

LIVroS E DVDS 

Para as mães que 
gostam de ler, uma 
boa ideia é comprar 
um livro que fale 
sobre temas que 
ela se interessa. 
romance, autoajuda, 
dicas de receitas. 
Escolha o tema que 
tem mais relação com 
as preferências de sua 
mãe. DVDs de bandas  
ou mesmo filmes que 
ela gosta também são 
uma boa pedida para 
presenteá-la.

rouPAS, MuItAS 
rouPAS 
Qual mulher não gosta de 
ganhar roupas? Presentear 
sua mãe com uma blusa 
nova, ou um casaco que 
acabou de ser lançado 
pode ser uma ótima 
ideia para deixá-la feliz e 
radiante no dia dela. 

presentes e atividades
especiais para elas
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MurAL DE FotoS 
ou VíDEo
Você também pode montar um 
vídeo com várias fotografias 
da família desde que você 
era pequeno e separar um 
momento para assistir com 
ela. Se conseguir fotos da 
família dela, de quando ela 
era pequena, ao lado da sua 
mãe, será ainda melhor! 
Com certeza sua mãe ficará 
emocionada com a recordação 
dos tempos de infância.  E 
para quem não manja muito 
de edição de vídeos (apesar 
de que a internet tem muitas 
dicas e editores gratuitos) a 
dica é montar um painel de 
fotos com as fotos da família. 

MoMEnto rELAx Só PArA ELA
Você também pode preparar um Spa para a sua mãe em 
casa. Basta comprar um óleos de massagem, escolher uma 
música agradável, comprar umas velas e um aromatizador 
de ambientes e preparar um momento especial para ela. 
Você mesmo pode fazer a massagem. Agora, se preferir, 
também pode dar para ela um Day Use em algum Spa da 
sua cidade.  há várias opções de massagens, tratamento 
facial, e outros cuidados que vão deixá-la ainda mais bonita. 

PIquEnIquE Ao Ar LIVrE

Se você está com pouca grana mas 
deseja surpreender sua mãe nesta data 
especial, uma boa ideia pode ser levá-la 
para um piquenique em um parque ou em 
uma praia perto da sua cidade.
 Prepare você mesmo o lanche, faça um 
arranjo de flores, escolha uma toalha 
especial, chame seus irmãos e juntos 
levem ela a um lugar bonito e tranquilo, 
onde vocês poderão desfrutar de um 
momento agradável juntos.

PASSEIo DIFErEntE

Se a sua mãe é do tipo que nunca 
sai de casa, uma boa ideia pode 
ser levá-la para um passeio 
diferente. Fazer do Dia das mães 
um momento para recordar. Vale 
qualquer lugar, como zoológico, 
circo, um restaurante novo da 
sua cidade, um sítio, um passeio 
na praia. O importante é tirá-la da 
rotina e surpreendê-la. 

ALMoÇo EM FAMíLIA

As mães geralmente são as 
responsáveis por organizar os 
almoços em família, não é mesmo?! 
Desta vez faça diferente. Organize 
você o almoço especial de Dia das 
mães. Prepare tudo, desde o cardápio 
até a arrumação da mesa, e não se 
esqueça da sobremesa. Deixe que ela 
seja a convidada de honra neste dia.
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Carreira profissional e amamentação, 
um direito assegurado por lei

Simone Marlise Becker 
Fiori teve sua primei-
ra filha no ano passa-

do. Fisioterapeuta e mãe de 
primeira viagem, ela tem uma 
rotina cheia. Todos os dias, 
levanta cedo para conseguir 
dar conta das tarefas e ama-
mentar a pequena Sophia, 
de sete meses. Para seguir 
com sua carreira profissional 
e concluir o aleitamento do 
bebê, Simone sai de seu con-
sultório e vai até o Centro de 
Educação Infantil Proinfân-

cia Criança Sorriso, onde So-
phia é cuidada durante o dia. 
“Na creche amamento antes 
de trazê-la para o almoço, as-
sim dá tempo das três mama-
das no período de intervalo 
do meio-dia. À tarde levo ela e 
retorno às 17h para amamen-
tar novamente ”, conta. 

Para a fisioterapeuta, o 
aleitamento materno é muito 
mais do que nutrição, é uma 
demonstração de afeto, que 
aumenta ainda mais o víncu-
lo entre mãe e bebê. Segun-

do ela, o ato deve ser exclusi-
vo até os seis meses de vida, 
por isso é importante que as 
empresas permitam a saída 
da mãe para amamentar o fi-
lho. “Cuidar de minha filha é 
uma responsabilidade mui-
to grande. É difícil para uma 
mãe ter que deixar a crian-
ça na creche e trabalhar. Se-
ria muito pior saber que seu 
bebê não está adaptado à ali-
mentação da creche e não ter 
essa oportunidade de aleita-
mento”, explica. 

Simone é proprietária do 
consultório onde trabalha, 
mas muitas mães trabalham 
em empresas privadas e o 
que assegura a elas o direito 
de intervalos para a amamen-

tação dos filhos é a lei. “Pela 
regra legal, as mulheres em 
período de amamentação, 
mesmo depois de encerrada 
a licença-maternidade, têm 
direito a dois intervalos de 

30 minutos durante sua jor-
nada de trabalho para ama-
mentação do bebê. O pe-
ríodo pode aumentar se a 
saúde da criança exigir cui-
dados maiores”, explica o ad-

mãe Simone vai até a creche para amamentar a pequena Sophia, de sete meses

DIrEIto DE AMAMEntAr

vogado Rogério de Lemes.
Conforme o advogado, no 

caso de gêmeos, serão 60 mi-
nutos de intervalo concebi-
do, e trigêmeos, a folga será 
multiplicada por três, e as-
sim por diante. “Vale lem-
brar que empresas com mais 
de 30 funcionárias acima de 
16 anos devem ter espaço 
adequado para que as mães 
deixem o filho de zero a seis 
meses enquanto trabalham. 
Como isso, nem sempre é 
possível os empregadores 
optar pelo benefício do auxí-
lio-creche”, afirma. 

De Lemes conta que em 
março de 2016 foi incluí-
do na Consolidação das Leis 
Trabalhistas (CLT) o direi-
to que permite a falta da em-
pregada ao trabalho por um 
dia por ano para acompa-
nhar o filho de até seis anos 
ao médico. 

DurAntE A grAVIDEZ 

O advogado explica que além dos direitos citados, a mulher é assegurada 
por outros benefícios específicos durante a gravidez. “Ao engravidar, a 
trabalhadora deve apresentar o exame confirmando a situação. Depois da 
entrega, a mulher terá estabilidade no emprego desde a confirmação, até 
cinco meses após o parto”, conta. 
De Lemes ressalta que caso as condições de saúde da empregada 
gestante a impeçam de realizar suas atividades originais, deve haver uma 
transferência de função, que será retomada após a volta ao trabalho. 
“Durante a gravidez, a mulher também tem direito a consultas médicas 
e exames durante o horário de trabalho, sem prejuízo na remuneração, 
mediante apresentação de atestado”, finaliza.

Fotos: Divulgação
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Educar um filho é muito mais 
do que cuidar, dar comida, com-
prar roupas ou levar para passear. 
Educar um filho é formar um cida-
dão que faça diferença no mundo 
onde ele vive e é por isso que ser 
mãe é uma tarefa tão desafiadora. 

Por isso que a psicóloga Ro-
berta Seles destaca:  o ingredien-
te central frente a tanta responsa-
bilidade é, sobretudo, uma relação 

repleta de amor. “Ser mãe signi-
fica ter oportunidade de ser par-
te da história do filho ou filha de 
um modo especialmente signi-
ficativo. Nesse sentido, é preci-
so que os passos e as exigências 
sejam graduais de ambas as par-
tes. Seja gentil com você mes-
ma, você também está apren-
dendo a ser mãe. Mesmo que já 
tenha outros filhos, cada indiví-

duo é único e certamente have-
rá necessidades diferentes. Como 
se não bastasse, ao longo do ci-
clo da vida, as demandas dos fi-
lhos também vão se modifican-
do e novamente as mamães vão 
aprendendo a ser mães de ado-
lescentes, jovens, adultos, idosos. 
Embora esse pareça o maior de-
safio, é igualmente o maior pre-
sente”, reflete a especialista.

EStAbELEÇA A horA DE DorMIr
Uma boa noite de sono é importante para o 
sucesso de uma criança. Faça seu papel de mãe e 
coloque seu filho na cama. Ninguém nunca disse 
que a criança tinha que querer ir para a cama. Eles 
podem brigar no início, mas com persistência, eles 
aprenderão que você está falando sério. 

nÃo FACILItE AS CoISAS PArA o SEu FILho 
Se você não gosta do professor do seu filho, do seu parceiro 
de ciências, sua posição no campo de futebol ou no ponto 
de ônibus, evite a tentação de mexer os pauzinhos para que 
seu filho consiga as coisas do jeito que ele preferir. Você está 
roubando a chance do seu filho de tirar o melhor e aprender 
com a situação. Lidar com uma situação menos que ideal é algo 
que ele terá que fazer o tempo todo na vida adulta. Se a criança 
nunca aprender a lidar com isso, você a está levando ao fracasso.

rEguLE oS DoCES E SobrEMESAS
Doces devem ser guardados para ocasiões 
especiais. isso é o que os deixa mais gostosos. Se 
você ceder às exigências de seu filho de ter doces 
o tempo todo, ele não vai apreciar o gesto quando 
alguém lhe oferecer um doce como recompensa 
ou presente. Além disso, imagine quanto isso pode 
custar caro quando o levar ao dentista e ao médico.

FAÇA-o FAZEr CoISAS 
DIFíCEIS 
Não interfira automaticamente e tome 
conta quando as coisas se tornarem 
difíceis. Nada dá a seus filhos um 
melhor impulso de confiança do que 
não fugir do problema e realizar algo 
difícil por eles mesmos.

No livro “12 passos para 
ser a pior mãe do mundo”, Me-
gan Wallgren, mãe de qua-
tro filhos, dá algumas di-
cas para acertar na hora de 
educar os pequenos. A prin-
cípio, você pode parecer a 
pior mãe do mundo para 
eles, como o título do pró-
prio livro sugere, mas, no fu-
turo, eles agradecerão por 
terem uma mãe que não ce-
deu às birras e soube estabe-
lecer limites. Separamos al-
gumas destas dicas para você 
que é mãe e deseja acertar na 
hora de educar os pequenos. 

Confira!   

Educar um filho é 
formar para a Vida

ALguMAS DICAS ESPECIAIS...
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prefeitura realiza homenagem 
e reúne mais de 500 mães

A prefeitura, em parce-
ria com os clubes de 
mães, realizou home-

nagem para o Dia das Mães em 
Maravilha. O evento foi no sá-
bado (6), no salão comunitá-
rio do Bairro União, e teve a 
presença da prefeita, Rosimar 
Maldaner, lideranças comu-
nitárias e mais de 500 mães.

A homenagem foi fei-
ta por meio da Secretaria de 
Assistência Social e do De-
partamento de Cultura. Ôni-
bus levaram as mães de vá-
rias regiões do município. A 
programação teve apresen-
tação do artista e comedian-
te Zurba Fernandes, sorteio 
de brindes confecciona-
dos pelos clubes de mães e 
de um café da tarde. A mãe 
mais jovem e a mãe mais ido-
sa foram homenageadas. 

Ederson Abi/O Líder

Fotos: Ascom/Prefeitura de Maravilha

Programação contou com palestra de artista gaúcho e sorteio de brindes

lar santa Bárbara organiza atividades especiais
“Mãe é a luz que faz brilhar os dias mais sombrios, é a 

verdadeira pureza do amor”. É assim que a assistente so-
cial Liziane inicia falando da programação especial na se-
mana que antecede o Dia das Mães. Ricardo André Jom-
mertz, proprietário e enfermeiro responsável pelo Lar, 
conta que durante a semana foi promovida palestra, ma-
nicure, pedicure e escova. “O objetivo foi resgatar a au-
toestima delas. Elas sentem essa necessidade”, afirma. 

Jommertz relata que é importante programar ativida-
des diferenciadas e nesta data não poderia ser diferente. 
“Hoje [13] teremos apresentação do coral e amanhã [14] al-
moço especial para quem ficar aqui no Lar. Agradecemos 
a todos os profissionais pela parceria e estamos de por-
tas abertas para quem desejar fazer ações voluntárias”, diz. 

Fotos: Camilla Constantin/O Líder

Atividades iniciaram na segunda-feira (8)

Profissionais foram até o Lar de idosos Santa Bárbara
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mulher guerreira que, junto com seu 
esposo, Ângelo (em memória), sempre 
buscou o melhor para seus filhos. Neste 
Dia das mães receba de seus filhos, 
genros, noras e netos um abraço super 
especial. Alcea Dall’Agnol, você é nosso 
porto seguro, obrigado por estar sempre 
com a família. Parabéns!

Camila, parabéns por este 
dia especial! Amanhã (14) é 
seu primeiro Dia das mães. 
A homenagem é do seu filho, 
Ângelo Felipe Dall’Agnol, e 
marido, Nelcir Dall’Agnol. 
Parabéns, somos felizes por ter 
você conosco! 

Parabéns pelo Dia das mães! 
São os votos do seu marido, 
José Lorenzato; filhos, Camila, 
Gabriel e Giseli; genro, Nelcir 
Dall’Agnol; e neto, Ângelo 
Dall’Agnol. Está é uma data 
especial, comemore, Lelice 
mees Lorenzato! 

Lidia
“Obrigada por ser você 
essa pessoal especial, 
que está sempre do 
meu lado, cuidando 
muito bem de mim 
e da minha família. 
Eu te amo muito, 
minha melhor amiga! 
Parabéns pelo seu 
dia!” Homenagem da 
filha Elizandra

“Mãe, meu porto seguro, quero agradecer pelo exemplo que você é. Tenho em minha 
mãe um coração de ouro, em seu sorriso a melhor recordação, em seus braços 
minha felicidade. Pessoa que me deu vida e todos os dias me dá razões para viver! 
Você é meu tudo! Parabéns pelo Dia das mães a você e sua mãe, Elmira. mãe, eu e 
você temos sorte porque temos nossas mães de coração, Deonilda e Elisa Favero, as 
quais têm muito amor e somos gratos a todo carinho que elas nos ensinaram. mães 
Teresinha e Elmira, e mães de coração Deonilda e Elisa Favero, feliz Dia das Mães”. 
homenagem de Alexandre Luis rintzel

“Não temos como 
descrever o amor 
que sentimos por 

você mãe, nem 
retribuir o amor que 

você nos dá, mas 
guardamos você 

no nosso coração. 
Te amamos!” 

Dos filhos Vilson, 
Viviane e Vilmar

Sirlene de Lemes
mamãe! Obrigado por ser essa 
mãe amorosa e protetora, que 

nos enche de orgulho e ilumina 
nossos dias!

Seus filhos Alysson e Brayan e 
esposo ivan Carlos!

Feliz Dia das mães, Sueli Strapazzon! 
São os votos de Andréia, Gerson, 
Cesar e marijane

mãe Lucimar Guzatti
“Ser MÃE… É a mais linda 

de todas as missões 
e também a de maior 

responsabilidade. É amar 
de forma mais completa. 

É dar o melhor de si e não 
esperar nada em troca! 

A você, mãe, todo o meu 
amor por toda vida! Feliz 

Dia das mães! Te amo 
tanto!”. Da sua filha Mikelly

Elisabete Bonet  
“Mãe, todos os dias eu agradeço pela 
vida que você me deu. mas neste Dia das 
mães eu quero agradecer pelo exemplo 
que você é. Com toda a gratidão e amor 
que aprendi com você, quero lhe desejar 
um feliz e lindo Dia das Mães. Te amo!” 
Do filho Edson roberto de Azevedo

mãe Eloti Sanders!
 “Com você eu aprendi tudo o que sei 
hoje! Obrigada por tudo minha mãe, 
você é e sempre será a melhor mãe 
do mundo. Te amo!”

mãe inali
“Tudo aquilo que 
somos, ou que 
pretendemos ser, 
devemos a você! Te 
amamos muito.”
Dos filhos milena, 
michel, Emili e Eloá e 
marido Paulo

Eleni de Oliveira
“Você não é apenas a melhor 
mãe do mundo, mas também 
a mulher mais batalhadora 
e guerreira. Amamos muito 
você! Feliz Dia das Mães!”

Um amor mais forte que tudo, mais 
obstinado que tudo, mais duradouro 
que tudo, é somente o amor de 
mãe. “Você é tudo para nós, mãe!” 
Dos filhos Andreia, Gabriela e Felipe.

“Mãe, obrigada por 
me ensinar tudo que 
sei hoje, por ser esse 
exemplo para mim. 
Neste dia, com todo 
meu amor, quero lhe 
desejar um feliz Dia 
das Mães.” Da sua 
filha Luana.

Homenagens às mães
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Se o amor de uma 
mãe por um filho é 
indescritível, como 

definir então o amor de uma 
avó pelos seus netos? Elas 
amam, cuidam, brincam, 
mimam, enchem de gulosei-
mas e doces, deixam ir dor-
mir tarde, deixam assistir 
televisão à vontade e permi-
tem muitas outras regalias 
que costumam não ser libe-

radas em casa. Afinal, elas 
são avós, podem amar como 
uma mãe, mas sem a difícil 
tarefa de ter que educar.

Conforme lembra a psi-
cóloga, especialista em Aná-
lise do Comportamento Hu-
mano, a avó tem um papel 
complementar, porém de 
extrema importância na vida 
dos netos, pois, dependendo 
do modo como se dá a rela-

Ser AVó é ser mãe duas vezes

Já se foi o tempo em que a avó poderia 
ser representada pela figura de uma 
velhinha de cabelos brancos e óculos, 
sentada em uma cadeira de balanço. 
Uma mulher pode ser avó e continuar 
com uma rotina diária particular e ativa, o 
que inclui suas atividades sociais, de lazer 
e trabalho. 
Do mesmo modo que as mamães 
merecem um tempo para si, as avós 
também o merecem e têm direito de 
colocar limites para que os filhos não as 
sobrecarreguem nesse papel.  
“Vivenciar cada etapa da vida no 
momento presente é o maior segredo 
para quem deseja uma vida saudável. 
Os desafios sempre farão parte e 
haverá as dores e as delícias de cada 
papel assumido, contudo, são essas 
experiências singulares que tornam a vida 
especial”, recomenda a psicóloga Raiana 
Bonatti de Sousa Botão. 

PArA AS 
VoVóS

ção, a avó pode ser uma re-
ferência significativa na vida 
da criança.

“Mas, nessa relação re-
pleta de amor e liberdade, é 
importante que algumas re-
gras sejam colocadas pelos 

pais e não sejam quebradas 
pelas avós. A avó pode ser 
um ponto de apoio para os 
pais na difícil tarefa de edu-
car, disponibilizando parte 
do tempo livre para brincar 
com os netos ou para cuidar 

deles enquanto os pais reali-
zam outras atividades”, reco-
menda.

Por isso, conforme afir-
ma Raiana, é importante que 
sempre que possível, as avós 
conversem com os pais a res-

peito da educação dos netos, 
sobre o que eles valorizam e 
o que querem ensinar, para 
que, assim, possam estar sin-
tonizados e oferecer benefí-
cios e limites coerentes para 
a criança. 
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tIgrInhoS

FUTSAL AUxíLiO
Jogos do Campeonato 
municipal serão 
realizados hoje

mochilas são entregues 
para agentes 
comunitárias de saúde

A 3ª rodada do Campeo-
nato Municipal de Futsal, que 
seria realizada no sábado (6), 
será promovida hoje (13), no 
Ginásio Municipal de Espor-
tes Olívio Baczinski. De acor-
do com o Departamento de 
Esportes, os jogos irão seguir 

a tabela pré-estabelecida.
Na categoria sub-17 irão 

competir Os Pintoresco x Ar-
senal e Barcelona Juniors x 
PSG. Já na categoria femi-
nina, enfrentam-se Barce-
lona x Las Mejores e Cha-
pe Girls x Boca Juniors. 

Divulgação

Jogos ocorrem no Ginásio municipal de Esportes Olívio Baczinski

Ser mãe é a essência da mulher e a 
realização do seu principal desejo. 
Ser mãe e abdicar suas próprias 
necessidades em prol das 

Na quarta-feira (10) as agen-
tes comunitárias de saúde de Ti-
grinhos receberam novas mo-
chilas para auxiliar no trabalho 
de visitas domiciliares, rea-
lizado todo mês. O material 

foi entregue pela secretária 
de saúde, Solange Margare-
te Teske, pelo prefeito, Der-
li Antônio de Oliveira, e pela 
enfermeira da Unidade Bá-
sica de Saúde Mari Perondi.

Ascom/prefeitura

material foi entregue na quarta-feira

CRiAnÇAS E ADOLESCEnTES

Atividades de combate 
ao abuso e exploração 
sexual são programadas 

O Conselho Tutelar de Ti-
grinhos está programando ati-
vidades para a Campanha Na-
cional de Combate ao Abuso 
e Exploração Sexual de Crian-
ças e Adolescentes, juntamen-
te com a Secretaria de Assis-
tência Social e demais setores. 

Na terça-feira (16) será 
promovida roda de conver-
sa sobre o tema na Escola Es-
tadual Osvaldo Ferreira de 

Mello, com a participação 
das conselheiras tutelares e 
da psicóloga Geiza Tibulo. 
Na quinta-feira (18) será rea-
lizada programação especial 
na escola Ivo Luiz Honnef. O 
Conselho Tutelar pede que 
os munícipes façam parte da 
campanha, ajudando a pro-
teger crianças e adolescentes. 
O telefone do Conselho Tute-
lar de Tigrinhos é 3658 0071.

Atividades serão realizadas durante o mês de maio 

Fotos: Divulgação

necessidades de quem não tem como 
satisfazê-las.
Ser mãe é sorrir mesmo quando não se 
têm motivos para sorrir numa resposta 
automática ao sorriso de seu filho.
Ser mãe é compreender mais 
uma criança do que se é capaz de 
compreender-se a si mesmo.
Ser mãe é desistir dos seus próprios 
sonhos e adiar tantos outros em prol 

de um objetivo maior. 
Ser mãe é sentir dor mesmo sem ter 
nada e desejar a todo o custo sofrer no 
lugar daquele que está sofrendo. 
Ser mãe é amar mesmo sem ter 
gerado e compreender que filho acima 
de tudo está no coração. 
Ser mãe é não medir esforços, é 
derrubar barreiras e vencer os maiores 
obstáculos pelo bem daquele que 

ainda não pediu nada. 
Ser mãe é reconhecer pelo olhar, pelo 
choro, pelo gesto, pelo sorriso e saber 
que pode ser reconhecida até pelas 
batidas do seu coração. 
Sim, ser mãe é tudo isso e muito 
mais, tanto mais que seria impossível 
expressar tudo o que significa.

Homenagem da administração municipal de Tigrinhos.

AVALiAÇÃO Tema foi “garantia dos direitos no fortalecimento 
do Sistema Único de Assistência Social”

Conferência de Assistência 
Social é realizada

A 9ª Conferência de Assis-
tência Social de Tigrinhos foi 
promovida na quarta-feira (10), 
com o tema: “garantia dos direi-
tos no fortalecimento do Siste-
ma Único de Assistência Social”. 
A palestrante, Jacinta Imig, con-
duziu os trabalhos em grupo e 
compilou as propostas elenca-
das pelos participantes para o 
governo municipal, estadual e 
federal.

As conferências oportuni-
zam o debate, avaliação da polí-
tica de assistência social e a pro-
posição de novas diretrizes, no 
sentido de consolidar e ampliar 
os direitos dos seus usuários. 
Devem também assegurar mo-
mentos para discussão e avalia-

ção das ações governamentais 
e elencar prioridades políticas 
para os três níveis de governo. 

Na ocasião, estiverem pre-
sentes o vice-prefeito, Milton 
Huppes; presidente da Câma-
ra de Vereadores, Silvenio João 
Schneider; Paulo Farinon, dire-
tor da Escola de Educação Bá-
sica Osvaldo Ferreira de Mello; 
representantes das comunida-
des; e usuários da política de 
assistência social.

Delegados eleitos para representar o município 
na esfera estadual:
representante governamental - titular: Salete Teresinha Sausen
Suplente: Estela regina de Lima Schafer     
representante da sociedade civil - titular: Tamara Grunwaldt
Suplente: inoice huppes

Conferência foi realizada quarta-feira (10)

Divulgação



 mArAViLhA, 13 DE mAiO DE 201728

CunhA PorÃ
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O projeto OdontoSesc encer-
rou as atividades no dia 28 de abril 
após 55 dias de atendimentos clí-
nicos e educação em saúde. Esta 
é a segunda vez que o projeto é 
desenvolvido no município, por 
meio de parceria do Sesc Chape-
có com a Secretaria de Saúde e 
apoio do governo de Cunha Porã.

Para evidenciar as ações re-
alizadas no período, o prefei-
to, Jairo Ebeling, e o secretário de 
Saúde, Alexandre Fagundes, rece-
beram no dia 4 de maio o relatório 
final das atividades, apresentado 
pela odontóloga coordenadora, 
Claudia Mara Jagnow, e a assis-
tente social de educação em saú-
de, Rosi Maria de Carli. 

Conforme relatório, o to-
tal de atendimentos clínicos re-
alizados somou 3.485. O núme-
ro de pacientes atendidos foi de 

SAÚDE Ações foram desenvolvidas por quase dois meses em 
escolas e outros grupos sociais

OdontoSesc encerra atividades 
com mais de três mil atendimentos

962 e apenas um tratamento não 
foi concluído, visto as várias faltas 
sem justificativa. 

Entre os procedimentos re-
alizados estiveram restaurações, 
que somam 2.255; cirurgia/exo-
dontia 889 e periodontia 3.212. 
Teve também clínica preventi-
va, com 5.127; as medicações re-
ceitadas somam 273; endodontia 
com 493; outros procedimentos 
86, 47 atendimentos de urgência 

e 582 radiografias. 
As ações de promoção de 

saúde, coordenadas pelas pro-
fissionais Sandra Lúcia Peretto e 
Rosi Maria de Carli e desenvolvi-
das em escolas e demais grupos 
sociais, somaram 8.456 atendi-
mentos, contando com palestras, 
vídeos educativos, orientações, 
escovações supervisionadas e di-
nâmicas. 

Na avaliação do secretário de 

Saúde, é possível observar a qua-
lidade dos serviços. “Tanto o mu-
nicípio, como a coordenação do 
projeto e a secretaria de Saúde, 
possui uma preocupação com 
relação à qualidade nos serviços, 
que novamente foi comprova-
da no desenvolvimento das ativi-
dades, assim como na estrutura 
e equipe de profissionais. Este é 
um projeto que soma para a saú-
de e o bem-estar da comunida-
de”, cita.

O prefeito, Jairo Ebeling, des-
taca que o projeto superou as ex-
pectativas. “Foi possível com-
provar a qualidade dos serviços 
oferecidos à população e certa-
mente atendeu a uma deman-
da existente no município, o que 
nos deixa muito felizes. Certa-
mente as expectativas foram 
além do que prevíamos”, avalia.

relatório final foi apresentado ao prefeito e secretário de Saúde 

Viviane Seben/Ascom prefeitura

SOBERAnAS
Sorteio define patrocinadores das candidatas 

Para marcar a programa-
ção dos 59 anos de emanci-
pação de Cunha Porã, o pri-
meiro atrativo será o baile 
de escolha das soberanas, 
agendado para o dia 1º de 
julho, no Pavilhão Evangéli-
co, com animação da Banda 
Rainha Musical. Neste ano, 
dez jovens concorrem ao tí-
tulo de rainha, primeira e 
segunda-princesas.

No sábado (6) foi reali-
zado sorteio das empresas 
patrocinadoras das candi-
datas. Antes do sorteio, re-
alizado no Salão Nobre da 
prefeitura, a primeira-da-
ma, Bruna Ebeling, esclare-
ceu a importância dos pa-
trocinadores, bem como das 
candidatas, que terão como 
missão representar o muni-
cípio. Por sua vez, o prefei-
to, Jairo Ebeling, agradeceu 
aos patrocinadores pela dis-
ponibilidade, assim como 
a Comunidade Evangélica, 
que será parceira na realiza-
ção do baile.

O presidente da Comis-
são Central Organizado-
ra das festividades, Sedenir 
César Kipper, ressaltou que 
o desfile não é uma compe-

tição, mas uma forma de co-
laboração na divulgação do 
município para toda a re-
gião. 

A mesa de seis lugares 
para o baile é comerciali-
zada por R$ 210 (R$ 35 por 
pessoa); a mesa de oito lu-

gares, R$ 280; ou o ingresso 
individual, sem mesa, no va-
lor de R$ 20 antecipado e R$ 
25 na hora. Os interessados 
podem entrar em contato 
com a primeira-dama, Bru-
na Ebeling.

Os ingressos serão co-

mercializados a partir da 
próxima semana em diver-
sos pontos da cidade, in-
cluindo a prefeitura. Além 
dos patrocinadores das can-
didatas, colaboram com o 
baile as empresas Ki-Amor, 
CP Jeans e Camargo Sports.

Adrieli Schafer - Torres Distribuidora
Édina Freitag - LDF Terraplanagens
Estéfani Küttner - Super Cidade Alta
ingrid Tauchert - Oeste máquinas
Jéssica Ludke – Fapeva Comércio 
Tornearia e mecânica
Jordana Scandolara - Posto Cidade 

Alta
Júlia Dumke - Cooperativa regional 
Auriverde
rúbia Trebien - Leni modas
Taritza Perreira - Líder Terraplanagens
Thais helena Jahnel - i9 Soluções 
Contábeis e Tributáveis

Candidatas, patrocinadores e representantes da Comissão Organizadora

Divulgação/Ascom prefeitura

Por orDEM DE SortEIo, AS DEZ CAnDIDAtAS SErÃo PAtroCInADAS PELAS 
SEguIntES EMPrESAS: 

OS SEnTimEnTOS 
OPOSTOS

Você já deve ter ouvido por aí aquele ditado popu-
lar que diz que o oposto do amor não é o ódio, e sim a 
indiferença. Eu li isso pela primeira vez em algum ca-
derno de pensamentos, surrupiado durante o recreio 
da escola. Li pela segunda vez na época do saudoso 
Orkut. Nós que matamos o Orkut de tanto postar bana-
lidades. Mudamos pouco, e o Facebook e o WhatsApp 
resistem bravamente às nossas investidas.

Mas eu falava da frase: ela faz todo o sentido, con-
corda? Lembrei dela há alguns dias, ao ouvir outra fra-
se dessas, bem parecida: a tristeza não é o oposto da fe-
licidade, e sim o tédio.

Quer dizer que num extremo fica o tédio, e no ou-
tro, a empolgação? Outra frase que parece fazer sen-
tido, já que, obviamente, não estamos felizes quando 
estamos entediados. Nossos momentos de alegria cos-
tumam ser os momentos em que nos aproximamos da 
empolgação.

Gosto de explorar esses sentimentos opostos por 
um motivo especial: eles não coexistem. Ou seja: se 
você está empolgado, não estará triste. Sabendo disso, 
podemos começar a aprender a derrotar pensamentos 
e sentimentos negativos, destrutivos. Explicarei.

Antes, um outro exemplo: quem está estressado 
não consegue ser gente boa, educado. Será que é isso 
que acontece com boa parte do serviço público? O tra-
balho é estressante não por ser pesado, mas por não 
haver muitas perspectivas. A tão sonhada estabilidade 
acaba se tornando entediante. Opa, alguém falou em 
tédio? O oposto da felicidade? É isso: entender senti-
mentos opostos é uma forma de entender a verdadei-
ra causa de um problema, e não apenas os sintomas.

Estando menos estressado, o servidor público, no 
caso, vai tratar melhor as pessoas. Isso porque os dois 
estados emocionais (estressado e gente boa) não coe-
xistem, não são compatíveis. O estresse combina com o 
mau humor, com a apatia, com a insensibilidade. 

E aí vem a estratégia invertida, motivo desse texto: 
ser gente boa, à força, apesar dos problemas, reduz o 
estresse? Praticar gratidão e compaixão até virar hábi-
to cura descontentamento e desgosto? Ser indiferente, 
apesar da saudade continuar grande, espanta o amor e 
o ódio? Quem sabe possamos resolver mais problemas 
praticando o oposto daquilo que eles representam.
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CotIDIAno

por lAerTe bieger
trÂNsitO e VOcÊ
major Pm comandante da 7ª Companhia de 
Polícia militar rodoviária

COmO É FEiTA A COnTAGEm 
DOS POnTOS PARA A SUSPEnSÃO 

DO DiREiTO DE DiRiGiR?

O leitor já deve ter percebido que a multa de trân-
sito, para alguns motoristas, não é fator decisivo para 
fazê-lo mudar de atitudes em relação à sua maneira de 
conduzir o veículo automotor e torná-lo, por consequ-
ência, mais prudente. O que faz realmente todos anda-
rem na linha é a possibilidade de ficarem temporaria-
mente impedidos de dirigirem em razão do acúmulo 
de pontos.

O atual Código de Trânsito Brasileiro foi construí-
do obedecendo esta lógica. A ideia é fazer com que o 
motorista tome maior cuidado para não reincidir no 
cometimento de infrações de trânsito. Se fosse o caso 
de aplicar somente a penalidade de multa para cada 
falta cometida, aqueles motoristas abonados financei-
ramente não teriam a preocupação de dirigir com cui-
dado e responsabilidade, pois quitariam seus débitos 
sem maiores transtornos.

O mesmo já não acontece com a penalidade da sus-
pensão do direito de dirigir, que pode atingir de igual 
forma todos os motoristas, sejam eles ricos ou pobres. 
Ela será imposta sempre que o infrator atingir 20 pon-
tos no período de 12 meses, ou então por transgressão 
às normas estabelecidas no CTB, cujas infrações pre-
veem, de forma específica, a penalidade de suspensão 
do direito de dirigir, como ocorre, por exemplo, com a 
infração de dirigir sob efeito de bebida alcoólica.

Como muitos motoristas nos questionam sobre a 
forma de contagem dos pontos, estaremos esclarecen-
do um pouco mais esta questão. Nosso Código classi-
fica as infrações em leves, médias, graves e gravíssi-
mas, atribuindo a cada uma, respectivamente, 3, 4, 5 
e 7 pontos.

O somatório de pontos tem início na data em 
que o condutor comete a infração. É nela que se ini-
cia a contagem dos doze meses. Digamos que no dia 
13/05/2017 o condutor tenha cometido uma infra-
ção gravíssima (7 pontos). Este motorista deverá fi-
car atento para não somar, no período de 13/05/2017 a 
12/05/2017, outras infrações que se somem à primei-
ra, de forma que o somatório seja de 20 ou mais pon-
tos no prontuário de habilitação.

Passado o prazo de 12 meses contados da data do 
cometimento da infração, os pontos dela decorrentes 
deixarão de estar ativos, não mais podendo ser com-
putados no cálculo para fins de aplicação da penalida-
de de suspensão do direito de dirigir. 

Se a infração cometida for objeto de recurso em 
tramitação na esfera administrativa ou de apreciação 
judicial, os pontos correspondentes ficarão suspensos 
até o julgamento e, sendo mantida a penalidade, os 
mesmos serão computados, observado o período de 
doze meses, considerada a data da infração.

Por fim, registramos que a pretensão punitiva das 
penalidades de suspensão do direito de dirigir pres-
creverá em cinco anos, contados a partir da data do 
cometimento da infração que ensejar a instauração do 
processo administrativo.

PERSEGUiÇÃO Motorista fugiu da barreira policial e não foi 
localizado após abandonar veículo

PRF apreende carregamento de 
cigarro contrabandeado na BR-282

A Polícia Rodoviária Fe-
deral apreendeu 18 mil ma-
ços de cigarros na manhã 
de terça-feira (9), na BR-
282, em Iraceminha. De 
acordo com a PRF, a merca-
doria estava em um Citröen 
C4, placas de Içara. 

O motorista recebeu or-
dem de parada, mas fugiu 
da barreira dos policiais ro-
doviários. Então o veículo 
foi perseguido pela BR-282 
e localizado abandonado 
logo depois. Segundo a PRF, o 
condutor fugiu. A polícia acre-

Bancos foram retirados para colocação do cigarro

 PRF

dita que ele tenha sido reco-
lhido por um segundo veículo, 
o chamado batedor, que esta-
ria nas proximidades. 

COnTRABAnDO
Segundo a PRF, o veícu-

lo Citröen C4 estava adapta-
do para o transporte de ci-

garros, não possuía bancos 
do passageiro e traseiro, 
forro das portas e nem se-
paração entre o porta-ma-
las e o interior do carro. 
Além disso, havia rádio co-
municador, possivelmen-
te na frequência da polícia 
e para diálogo com o ba-
tedor, que segue na fren-
te para verificar a atuação 
dos policiais na rodovia. 
O veículo e a carga foram 
encaminhados à Receita 
Federal de Dionísio Cer-
queira.

A Polícia Militar de Cam-
po Erê faz um alerta sobre ten-
tativas do conhecido golpe do 
falso sequestro na região Ex-
tremo-Oeste. Segundo a PM, 
uma série de tentativas foi re-
gistrada na região. A última 
foi na manhã de quarta-fei-
ra (10), em Campo Erê, quan-
do os policiais atenderam uma 
tentativa de golpe com exi-
gência de pagamento para li-
beração da suposta vítima.

Segundo a polícia, o irmão 
da suposta vítima relatou que a 
mãe estava ao telefone com um 
homem e possível sequestra-

dor da filha. A guarnição foi ao 
local e um dos policias se pas-
sou por irmão da vítima e ini-
ciou a negociação ao telefone. 
Tudo antes de conseguir conta-
to com a suposta vítima, que es-
tava bem e não sabia de nada. 
A jovem reside no Paraná.

Segundo a polícia, a nego-
ciação iniciou com R$ 150 mil 
pelo resgate, no fim, o estelio-
natário aceitou liberar a supos-
ta refém por R$ 1.500 mil. Após 
descoberta a fraude, a Polícia 
Militar confeccionou Boletim 
de Ocorrência, que será enca-
minhado para a Polícia Civil.

A Polícia Civil divulgou que 
um soldado do Exército, acu-
sado de homicídio, confes-
sou a autoria de um assassina-
to em abril, na SC-492, entre São 
Miguel do Oeste e Bandeiran-
te. Ele confessou durante de-
poimento para os policiais. 

Segundo a Polícia, o mili-
tar, de 23 anos, foi indiciado pela 
morte de Adriano dos Santos, de 
29 anos. Ele está preso preventi-
vamente no 14º RCMec, em São 

Miguel do Oeste. Segundo o co-
ordenador da Divisão de Investi-
gação Criminal, delegado Cléver-
son Luís Müller, de São Miguel 
do Oeste, a identificação do ho-
mem aconteceu depois de mais 
de um mês de investigação. O as-
sassino confesso afirmou para o 
delegado que conheceu a vítima 
por meio de redes sociais. O sol-
dado também esclareceu deta-
lhes do assassinato. Ele foi indi-
ciado por homicídio qualificado.

Crime aconteceu em abril deste ano, às margens da SC-492, em São Miguel do Oeste

HOmiCíDiO ALERTA
Soldado do Exército de 
São miguel do Oeste 
confessa assassinato

Polícia militar registra 
golpe do falso sequestro 
em Campo Erê

Marcos Lewe/WH Comunicações

Foram sepultadas no último fim se semana as duas víti-
mas do grave acidente de trânsito na BR-386, na cidade de Se-
beri, no Rio Grande do Sul. As vítimas se envolveram em uma 
colisão frontal entre uma Ford/Ranger, com placas de Por-
to Alegre, e um Volkswagen/Parati, com placas de Picada Café, 
onde estava a família de Tigrinhos. Morreram Everton Maggi, 
de 20 anos, e o sobrinho, uma criança de apenas quatro anos, 
Enzo Gabriel Maggi. No veículo estavam mais três familiares, 
que foram encaminhados para hospitais da região de Seberi. 

Os corpos foram transladados e sepultados em Tigrinhos. 

TRAGÉDiA
Vítimas de acidente no 
Rio Grande do Sul são 
sepultadas em Tigrinhos
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NELSON XAVIEr
O ator morreu 
aos 75 anos na 

madrugada de 
quarta-feira (10), em 

Uberlândia - mG. Em 2014, durante 
o Festival de Gramado, Nelson 
Xavier contou que fez tratamento 
contra o câncer de próstata em 
2004 e que estava livre da doença. 
Foi lá também que recebeu o prêmio 
de melhor ator com “A despedida”, 
um de seus últimos trabalhos. 
Nelson Agostini Xavier nasceu 
em São Paulo, em 30 de agosto 
de 1941. Chegou a cursar Direito, 
mas a paixão pelo cinema mudo o 
estimulou a mudar de profissão. Sua 
primeira participação na TV foi como 
o personagem Zorba, na novela 
“Sangue e areia” (1967), de Janete 
Clair. Seis anos depois, conseguiu 
seu primeiro grande papel, em “João 
da Silva” (1973). Mas foi em 1982 
que viveu um de seus principais 
protagonistas, na primeira minissérie 
da Globo, “Lampião e Maria Bonita”, 
dirigida por Paulo Afonso Grisolli e 
baseada nos últimos seis meses de 
vida de Virgulino Ferreira da Silva. 
Em 2010, Nelson interpretou Chico 
Xavier no cinemas. Na época, o 
ator afirmou que havia vivido ali seu 
melhor papel. “Finalmente fiz o meu 
maior papel. Fui invadido por uma 
onda de amor tão forte, tão intensa, 
que levava às lágrimas”, contou 
Nelson Xavier, que no longa viveu 
o líder espírita dos 59 aos 65 anos. 
“Nenhum dos personagens que fiz 
mudou minha vida. O Chico fez 
uma revolução”.

rOBErT MILES
O DJ e produtor de 
música eletrônica 

italiano conhecido 

pelo hit trance “Children” (1994) 
morreu na terça-feira (9). O músico 
de origem suíça morreu depois 
de batalha nos últimos nove 
meses contra um câncer em 
estágio quatro de metástase. A 
revista “DJ Mag Italia” informou 
que miles, cujo nome verdadeiro 
era roberto Concina, estava em 
ibiza, na Espanha, onde morava. 
Ao longo da carreira, iniciada na 
década de 1990, miles trabalhava 
principalmente com trance 
music. Seu álbum de estreia foi 
“Dreamland” (1996), que ganhou 
disco de platina na Europa, tinha 
o single “Children”, principal hit da 
carreira do DJ.

gESONI pAWLICK 
O estilista morreu 
na terça-feira (9) em 

Florianópolis, aos 75 
anos, vítima de câncer. 

Gesoni tinha 30 anos de profissão e 
se tornou um dos costureiros mais 
conhecidos no mercado da moda 
no Brasil, principalmente por sua 
coleção de vestidos de noiva e de 
alta costura. Atualmente era dono 
de um ateliê em São José. O estilista 
era natural de Anitápolis, na Grande 
Florianópolis, era casado e tinha 
três filhos.

MAry TSONI
A atriz grega 
de 30 anos foi 
encontrada morta 

na noite de segunda-
feira (8). Entre os filmes estrelados 
por ela, destaca-se Dente Canino, 
de 2009, que foi um dos indicados 
ao Oscar de melhor Filme 
Estrangeiro em 2011. A causa de 
sua morte ainda não foi divulgada, 
mas segundo a imprensa grega, ela 

sofria de depressão profunda. mary 
também liderou até 2009 liderava a 
banda punk mary and The Boy. 

MICHAEL pArKS
O ator conhecido 
por filmes como 

Kill Bill, Django 
Livre, Planeta Terror 

e Argo morreu aos 77 anos. O ator 
fez várias pequenas aparições em 
seriados até fazer sua estreia nos 
cinemas em 1965 no papel de 
Fargo em Vítima de um Pecado. 
Ele voltou à TV algumas vezes e 
interpretou Jean renault em Twin 
Peaks entre 1990 e 1991. Com 
Tarantino, Parks fez longas como 
Kill Bill Volumes 1 e 2, À Prova 
de morte e Django Livre, além 
de Planeta Terror, que é dirigido 
por robert rodriguez, mas tem 
Tarantino como produtor. Entre 
seus trabalhos recentes estão 
herança de Sangue, ao lado de mel 
Gibson e Diego Luna e Tusk, que 
chegou aos cinemas em 2014.

VALDOMIrO TONINI
Faleceu no dia 4 de maio, no 
hospital São Lucas de Guaraciaba, 
aos 94. Seu corpo foi velado 
na cripta da igreja matriz de 
Guaraciaba e sepultado no 
cemitério Católico de Guaraciaba.

MArIA DOS SANTOS 
FErNANDES
Faleceu no dia 5 de maio, em 
sua residência em Paraíso, aos 
87 anos. Seu corpo foi velado na 
igreja Evangélica Só o Senhor é 
Deus, de Paraíso, e foi sepultado no 
cemitério municipal.

SOLTEIrINHO FrANCESKI
Faleceu no dia 5 de maio, no 

hospital regional de São miguel do 
Oeste, aos 81 anos. Seu corpo foi 
velado na igreja Católica do Bairro 
São Luiz, São miguel do Oeste, e 
sepultado no cemitério municipal.

JOãO ArMANDO WITECK
Faleceu no sábado (6), no Hospital 
São Lucas de Guaraciaba, aos 
87 anos. Seu corpo foi velado 
na Capela São João Batista de 
Linha Alto Caçador, Barra Bonita, 
e sepultado no cemitério da 
comunidade.

JOSÉ pErONDI
Faleceu no sábado (6), no Hospital 
Ceonc de Cascavel (Pr), aos 
80 anos. Seu corpo foi velado 
na Capela de Linha Perondi, 
Guaraciaba, e sepultado no 
cemitério da comunidade.

ELZIrA SCHrEgLE
Faleceu na segunda-feira (8), 
em sua residência em iporã do 
Oeste, aos 70 anos. Seu corpo 
foi velado na igreja Assembleia 
de Deus de iporã do Oeste 
e sepultado no cemitério da 
comunidade.

IrIA BELONI rECH DE MATOS
Faleceu na terça-feira (9), no 
hospital de Foz do iguaçu, aos 
70 anos. Seu corpo foi velado na 
igreja de Belmonte e sepultado 
no cemitério municipal.

MArIA gErTrUDES COVALSKI 
MOrEIrA
Faleceu na quarta-feira (10), no 
hospital regional de São miguel do 
Oeste, aos 89 anos. Seu corpo foi 
velado na igreja São Francisco de 
Assis de Barra Bonita e sepultado no 
cemitério municipal.

obItuárIo

médico Veterinário CrmV/SC 4517
por Diego roSSini
paixãO aNiMal

canisefelis@gmail.com

GATOS BRiGÕES

Para separar ou não deixar acontecer brigas entre 
gatos, primeiro você precisa acalmar os bichanos, pois 
com eles estressados, não é possível trabalhar a socia-
bilização entre os dois.

Coloque-os em cômodos separados, com caixa de 
areia, potes de água, comida, arranhador etc. Assim, 
eles vão conseguir suprir suas necessidades sem que o 
outro esteja observando.

Verifique se a saúde deles está em dia. Gatos dificil-
mente demonstram que estão doentes e se algum de-
les estiver se sentindo mal pode atacar o outro por puro 
desconforto.

Quando for levar um deles ao veterinário, na volta 
é comum acontecer brigas, gatos têm um olfato muito 
apurado e o felino que foi ao veterinário, em geral, vol-
ta com muitos cheiros estranhos, por isso, por várias 
vezes ocorrem desentendimentos. Para evitar essa si-
tuação, pegue um pano com o cheiro do gato que ficou 
em casa e esfregue no gato que está de volta.

A castração também auxilia na minimização da 
agressividade e previne doenças, como tumores em 
ambos os sexos. Vale a pena conversar com seu veteri-
nário e considerar esta possibilidade.

SinAiS
Observe os sinais que eles emitem quando não es-

tão confortáveis com determinada situação. Entenden-
do melhor seus peludos, você conseguirá prever quan-
do uma briga estiver para começar.

Procure imagens de gatos quando estão felizes e 
agressivos, assim, observando a posição da cauda, ore-
lhas, entre outros, você vai entender melhor se ele está 
confortável ou não.

Faça aproximação deles aos poucos: isso pode levar 
um tempo, mas respeitando o limite de cada gato você 
vai ter mais sucesso na aproximação. Lembre-se de 
sempre supervisionar este “reencontro”. Associe o ou-
tro gato com coisas boas, como petiscos, por exemplo.

Procure um profissional para te auxiliar, ele vai 
mostrar o melhor caminho a ser tomado para sua casa 
ficar em paz e os gatinhos também, evitando o estresse 
dos amigos você também evitará que eles fiquem do-
entes.

FONTE: Cão Cidadão

O Lions Clube Maravilha 
Oeste fez doação de 13 jogos 
de lençóis com fronha, oito 
travesseiros e oito mantas 
para o Hospital São José. Os 
itens serão usados no quar-
to 39 do hospital, que é man-
tido pelo Lions Clube Mara-
vilha Oeste. O quarto possuiu 

quatro leitos, utilizados prin-
cipalmente por pacientes 
que saíram da UTI. Os mate-
riais foram comprados com 
recursos próprios do Lions, 
arrecadados durante os 
eventos promovidos pela en-
tidade. A entrega foi feita na 
tarde de quarta-feira (10). 

mARAViLHA
Hospital São José recebe doações 

Carine Arenhardt/O Líder 
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ESPortE

 ONeide BeHliNG

FUTSAL FinAL 
Campeonato municipal 
é organizado 

CRm se prepara para 
mais uma decisão 

No próximo dia 15 haverá congresso técnico sobre o 
Campeonato Municipal de Futsal de Maravilha. O encon-
tro vai ocorrer na sala de reuniões junto ao Ginásio de Es-
portes Gelson Tadeu Lara. O início será às 19h15, com 
um representante de cada equipe interessada em partici-
par.  A competição será disputada no naipe masculino, ca-
tegorias livre e veterana. Em pauta estará o regulamen-
to, período de competição, patrocinadores e premiação. 

Após a recente conquista da taça do Campeonato Regional, o Clu-
be Recreativo Maravilha (CRM) hoje (13) decide o Campeonato Pré-Es-
tadual de Futebol – Taça Capelli Fiat. A partida ocorre no Estádio Dr. 
José Leal Filho, às 15h, contra São Lourenço. O time maravilhense, co-
mandado pelo técnico Capelli, se prepara para o Campeonato Esta-
dual de Amadores. No Campeonato Estadual o CRM está na chave A, 
com Grêmio Guarujá, Guarani de São Miguel do Oeste e Harmonia de 
Guaraciaba. A competição estadual terá a transmissão da Líder FM.

Do último dia 5 até o do-
mingo (7) o paradespor-
to maravilhense participou 
do Circuito Caixa Loterias de 
Atletismo Paralímpico, no Rio 
de Janeiro. Maravilha foi re-
presentada pela equipe Ace-
ma/DME/Asespp. 

A etapa foi seletiva para a 
fase nacional do circuito, que 

vai ocorrer em outubro, em 
São Paulo (SP). Os atletas do 
Oeste catarinense trouxeram 
do Sudeste brasileiro sete me-
dalhas e estão classificados 
para a próxima fase. A dele-
gação foi acompanhada pelo 
técnico, Douglas Lago, que 
agradece aos atletas e apoia-
dores e lembra que a moda-

lidade é oferecida gratuita-
mente pela administração de 
Maravilha.   

COnQUiSTAS     
Leandro Cibulsky foi bi-

campeão no lançamento de 
dardo e quarto colocado no 
arremesso de peso. Claudi-
nei Schneider também alcan-

çou o bicampeonato na prova 
dos 1.500 metros rasos, ouro 
nos 800 metros rasos e prata 
nos 400 metros rasos. Marcos 
Ferrari obteve ouro na prova 
de salto em distância e duas 
pratas no salto em distância 
e lançamento de dardo. Jian 
Solivo ficou com três quartos 
lugares.

CLASSiFiCADOS Atletas da Acema/DME/Asespp participaram 
do Circuito Caixa de Atletismo Paralímpico

maravilhenses competem no 
Rio de Janeiro

No último fim de sema-
na as meninas da equipe CME/
Acema/Gol de Menina de Ma-
ravilha jogaram em Mondaí 
pela Copa RIC TV Record de 
Futsal. A partida foi contra o 
time da AAMF daquela cidade. 
De acordo com o professor e 
técnico, Paulo Ferreira, o placar 
foi negativo de 3 x 2. “Jogamos 
contra uma forte e tradicio-
nal equipe no futsal femini-
no, elas foram campeãs da RIC 
TV Record em 2015”, declara.

Ferreira lembra que a 

equipe de Maravilha é uma 
das mais jovens do certa-
me. “Além de a nossa equipe 
ser jovem, nós contamos ape-
nas com o apoio do Departa-
mento de Esportes e recursos 
das atletas e comissão técni-
ca, enquanto as outras equipes 
têm o apoio de empresas pa-
trocinadoras”, revela Ferreira. 

Agora as maravilhen-
ses se concentram para en-
frentar Cunha Porã pela se-
letiva regional dos Joguinhos 
Abertos de Santa Catarina. 

COPA RiC TV RECORD 

CAmPEOnATO

meninas de maravilha jogaram em mondaí e 
tiveram resultado negativo

interfirmas aponta os finalistas  

Na capital da fruta, maravilha perdeu por 3 x 2 

Divulgação

No sábado (7), no Está-
dio Pena Branca, ocorreram 
as semifinais do Campeonato 
Municipal Interfirmas - Taça 
Posto Kakareko (livre) e Taça 
Jeancar Multimarcas (vetera-
no) de futebol suíço. Na ca-
tegoria livre, Associação 5 
de Maio 0 x 2 PS do Brasil; 

Casa Bonita 1 x 1 Nova Brasí-
lia, pênaltis 2 x 0. Classifica-
ram-se para a final as equipes 
PS do Brasil x Casa Bonita. 

Na categoria vetera-
na as duas equipes que 
vão disputar o título se-
rão Sicoob x Marques Bar-
bosa. Resultados: Sicoob 

1 x 1 PS do Brasil, pênal-
tis 2 x 0; Marquês Barbosa 
1 x 1 Jaciara, pênaltis 2 x 1. 

Estava previsto para 
acontecer as decisões hoje 
(13), mas como o CRM está 
envolvido na final do Cam-
peonato Pré-Estadual de Fu-
tebol, as partidas não se-

rão realizadas. “Lembramos 
que a Federação Catarinen-
se de Futebol é superior aos 
eventos municipais e tam-
bém atendendo à solicitação 
do CRM, sabendo da impor-
tância do evento para o mes-
mo”, divulgou o Departamen-
to de Esportes de Maravilha. 

TAÇA HEmmER ALimEnTOS
Na reunião do Conselho Técnico da Copa Oes-

te Não Profissional, Taça Hemmer Alimentos, a Federa-
ção Catarinense de Futebol definiu que a competição 
será coordenada pela Liga Esportiva Oeste Catarinen-
se de Joaçaba, presidida por Ângelo Rudimar Bechi.

ESTADUAL DE AmADORES 
A Copa Oeste 2017 iniciará no dia 11 de junho 

com a participação de 21 clubes, envolvendo 18 cida-
des da região Oeste. Através de sorteio por bingo ele-
trônico, as 21 equipes foram divididas em cinco gru-
pos. Quatro chaves com quatro clubes e uma chave 
com cinco clubes. As equipes se enfrentarão den-
tro dos grupos em turno e returno. Nos grupos de 
quatro clubes se classificarão três equipes e no gru-
po de cinco clubes se classificarão quatro equipes.

GRUPO A
Clube Recreativo Maravilha está no Grupo A, 

juntamente com Grêmio Guarujá do Sul, Guara-
ni de São Miguel do Oeste e Harmonia de Gua-
raciaba. Grupo complicado! Mas não é o CRM 
que tem que temer, e sim os adversários.

DECiSÃO 
Clube Recreativo Maravilha poderá celebrar o se-

gundo título em apenas duas semanas! Neste sábado 
(13), às 15h30, no Estádio Dr. Leal Filho, tem a decisão 
do Pré-Estadual de Amadores. Uma grande oportunida-
de para observar o novo time que irá representar a ci-
dade no Estadual de Amadores. Várias caras novas es-
tarão vestindo a camisa do CRM. Provável time para 
enfrentar a equipe de São Lourenço do Oeste: Tiago, Van-
do, Michel, Gustavo e Foguinho; Edson, Basílio, Mar-
celinho Guerreiro e Léo; Renatinho e Beltrão. Técni-
co: Luiz Carlos Capelli. Vamos todos para o estádio!

SERÁ TRAnQUiLO 
Hoje começa a participação do Inter na Série B do 

Campeonato Brasileiro. Acredito que pelo constrangi-
mento a estreia fora de casa é melhor. O jogo será em 
Londrina. Colorado não terá dificuldades em retor-
nar para a Série A. Não entendo como em anos ante-
riores o Internacional era considerado candidato ao tí-
tulo e hoje os colegas de imprensa colocam todo tipo 
de dificuldade para esta nova realidade. O que eu te-
nho bem claro é que voltará com tranquilidade para 
a elite em 2018. Estou só aguardando o narrador Sil-
vio Luiz, da RedeTV, gritar: “Está valendo a Série B”.

SÉRiE A
 A caminhada do Grêmio na Série A começa neste do-

mingo (14), às 19h, na Arena, contra o Botafogo. É bom 
iniciar com vitória, as primeiras rodadas são importan-
tes para uma boa campanha. Além da Série A, Grêmio 
terá Libertadores, Copa do Brasil e a fase final da Primei-
ra Liga. Gremistas terão uma rotina de quarta a domingo.

REALiDADE 
Depois do título catarinense e vice na Recopa, a mis-

são da Chapecoense no Brasileirão é a mesma de sem-
pre, permanecer na Série A. Chape está na mira dos 
outros clubes menores que querem permanecer. A rea-
lidade é assustadora, vai ter que superar rodada a roda-
da a falta de um grupo de jogadores mais qualificados.
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