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Após delação da JBS, 
Michel Temer deve enfrentar 
pedido de impeachment. Na 
investigação, Polícia Federal 
acompanhou, com câmeras e 
escutas, a entrega de dinheiro 
para intermediários de Michel 
Temer e Aécio Neves

A casa

Brasil tem mais de 39 mil casais ativos no Cadastro Nacional 
de Adoção, mas apenas 1,21% aceita adotar crianças que 
tenham até 10 anos

Promotor de Maravilha, Guilherme Pacheco Zattar, deu início 
às atividades com palestra abordando o tema “Cidadania e 
a cultura da corrupção” 

Comissão especial faz pesquisa com empresários para 
levantar demandas do comércio na cidade. Horários são 
determinados pela Lei Orgânica Municipal

Médico especialista em medicina preventiva e pesquisador da 
substância na Universidade Federal de Minas Gerais, Paulo 
Fleury, ministrou o evento

Geama prepara atividades lembrando o 
Dia Nacional de Adoção 

Décima quinta edição do Feirão do imposto 
inicia com duas palestras 

Proposta deve sugerir alteração em horário 
do comércio local

Palestra sobre uso do canabidiol reúne 
profissionais da saúde 
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Aproveitando as afirmações no interrogatório de Lula, na Lava-Jato, onde Marisa é culpa-
da de tudo, as lojas Marisa, uma rede do Brasil, não deixou por menos e fez um anúncio comer-
cial para o Dia das Mães nas mídias gratuitas e postou o seguinte texto: “Se sua mãe ficar sem pre-
sente, a culpa não é da Marisa”. No mínimo, muito inteligente por parte da agência publicitária!

CRIATIVIDADE

A iRONiA DO AmOR

O americano Rolf Christoffersen, de 96 anos, recebeu uma car-
ta de amor na última semana, datada de 4 de maio de 1945, escrita 
por sua falecida esposa, Virginia, quando ela queria avisá-lo que esta-
va grávida de seu primeiro filho. O envelope, ainda fechado, foi en-
contrado por um homem e sua filha, em uma antiga casa em Nova 
Jersey, nos Estados Unidos. Allen e Melissa Cook encontraram a car-
ta em uma falha no teto de um dos cômodos enquanto reforma-
vam a casa. Como ela havia sido escrita há 72 anos, a curiosida-
de foi mais forte e os dois não tardaram a verificar do que se tratava. 
“Eu te amo, Rolf, como eu amo o ardente sol, e é isso que você é para 
a minha vida: o sol ao redor do qual tudo gira”, escreveu Virginia.

VERDADES CRUEIS
Gostei muito da nota do marquetei-

ro João Santana, responsável pela vitória de 
Dilma Rousseff, quando se refere ao homem 
de confiança e ex-advogado geral da União 
e ex-ministro da Justiça do governo depos-
to José Eduardo Cardoso. Observem trecho 
da nota do marqueteiro: “De forma cíni-
ca diz que não houve caixa dois nas campa-
nhas de 2010 e 2014. Pra cima de mim, José 
Eduardo? Para finalizar, afirmo que as úni-
cas vezes que menti sobre a presidente Dilma 
- e isso já faz algum tempo - foi para defendê
-la. Jamais para acusá-la. Lamento por tudo 
que ela, Mônica e eu estamos passando. A 
vida nos impõe momentos e verdades cruéis.”

JOÃO SANTANA

Depois de 13 dias de votação popular, o nome NSC 
foi o escolhido para rebatizar a RBS TV em Santa Cata-
rina. A marca recebeu 66,28% dos sufrágios, superan-
do as opções LIG e DNC, que terminaram na segunda 
e terceira posições, respectivamente. Como foi noticia-
do, o grupo RBS de Santa Catarina, englobando todas 
suas emissoras de televisão, rádios e jornais, foi vendido 
a um grupo econômico. Daí a razão da troca de nome.

NSC é novo nome da 
RBS em Santa Catarina

Inova Moda Inverno 2018
Este evento será realizado pelo Núcleo do Vestuá-

rio, em parceria com o Senai e Sebrae. Com o tema “Uto-
pias”, o evento deste ano ocorrerá de 5 a 9 de junho e con-
tará com palestra, oficinas e desfile de modas. A inscrição 
para participar, tanto da palestra quanto das oficinas, é in-
dispensável. Sem a inscrição não será possível liberar a 
participação, mesmo sendo todo o evento gratuito. O Ino-
va Moda Inverno 2018 terá início no dia 5 de junho, no au-
ditório da Amerios, com palestra de lançamento com a 
profissional Rosenei Zanquet e desfile de looks das em-
presas nucleadas. No dia 6 ocorrerá o curso “Laborató-
rio de criativação”; no dia 7 será realizada a oficina de 
“Desenvolvimento de produto”; já no dia 8 está marca-
da a oficina “Olhar da forma (modelagem)”; e no último 
dia ocorrerá a oficina “Ensaio de elaboração de fichas téc-
nicas de produto para o planejamento da produção”. 
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LIÇÕES DE VIDA
Honestidade é um presente muito caro. 
Não espere isso de pessoas baratas

Warren Buffet

A Unoesc, com o seu curso de Direito, é uma instituição 
que se destaca no Estado de Santa Catarina e no Brasil. Além 
da qualidade de seus alunos formados na instituição, onde 
temos grandes advogados atuando nas diversas comarcas, 
destacam-se os bacharéis formados e que foram conduzidos 
aos maiores cargos da carreira por meio de concursos públi-
cos. Além de delegados de Polícia, delegados federais, juízes 
de Direito e federais, promotores públicos, chefes de cartó-
rio e demais cargos de referência têm sua instituição pre-
miada pelo seu nível de ensino com a indicação de um de-
sembargador de Justiça no Estado formado em São Miguel 
do Oeste. Nós nos integramos à sua glória e somos testemu-
nho de seu alto nível de escolaridade e formação. Parabéns!

KERB FEST

Kerb Fest 65 anos é amanhã (21), inician-
do com o culto às 9h, ao meio-dia chur-

rasco e à tarde, a partir das 14h, mati-
nê com uma super animação para você 

se divertir a tarde toda. É amanhã, no sa-
lão evangélico de Maravilha! Compareça!

O ex-todo-poderoso Antonio Palocci, abando-
nado aos leões, está magoadíssimo (o que não po-
deria ser diferente) com Lula. Ele falou que desde 
que foi preso, Lula, assim como fez com os demais 
membros da companheirada, o abandonou e não 
enviou mais sinais de solidariedade. Na sua an-
siedade e agonia que as grades da prisão lhe im-
puseram, resolveu pedir para fazer uma delação 
para amenizar sua pena. Nesta semana reprodu-
zimos um trecho do seu pedido a viva voz, na Lí-
der, onde, com o tom da voz embargada e com 
muita dificuldade de controlar sua respiração, im-
plorava ao juiz Sergio Moro que aceitasse sua de-
lação, afirmando que tem muita coisa a contar e 
que o trabalho da Lava-Jato pode se prolongar por 
mais um ano. Vamos aguardar. Os pele-verme-
lhas estão no desespero, pois Palocci sabe de tudo.

O DESESPERO E A ANSIEDADE MÍDIA GOLPISTA?

As atuais investigações contra o ex-presidente Lula são persegui-
ção, o impeachment de Dilma Rousseff, segundo seus correligionários, 
são fruto de um golpe da “mídia golpista”. O que estão estes agora anun-
ciando? A gota d´água da combalida vida política nacional, envolvendo 
o então presidente, Michel Temer, e o senador Aécio Neves foi divulga-
da com absoluta exclusividade pelo colunista Lauro Jardim, do Jornal O 
Globo, diga-se um dos sinônimos da “mídia golpista”, segundo os defen-
sores da ex-presidente e seu padrinho político. E agora... O que está sen-
do divulgado continua sendo um golpe da mídia golpista ou agora vale?

PArAbÉnS
Um abraço e felicitações pelo aniversário ocor-

rido na quarta-feira (17) ao amigo Hermes Barbie-
ri, dedicado presidente da nossa Sicoob. Também 
transmito o meu carinho e votos de muitas felicida-
des ao Henrique, meu querido filho, que comple-
tou 18 anos na quinta-feira (18). Muitas realizações 
e que continue sendo um filho exemplar, orgulho de 
toda a família! Abraço a ambos os aniversariantes!

LULA NA PRESIDÊNCIA OU NA PRISÃO
“As apostas não poderiam ser mais elevadas. Além de mandá-lo para a 

prisão, uma condenação impedirá Lula de concorrer a cargos públicos, ex-
tinguindo sua carreira política”, ressalta o Washington Post. Contudo, afir-
ma, se ele puder procrastinar o processo judicial a tempo para vencer a elei-
ção de outubro de 2018, incluindo o esgotamento de apelações em todas as 
instâncias, ele ganharia imunidade presidencial. A equipe de defesa de Lula 
está tentando ganhar tempo, chamando 87 testemunhas para serem ou-
vidas em um dos processos. Porém, vale destacar que outro processo está 
mais perto da conclusão: o que busca apurar se Lula recebeu um triplex no 
Guarujá, em São Paulo, em troca de vantagens indevidas concedidas à cons-
trutora OAS. Segundo uma decisão adotada pelo juiz Sérgio Moro, esse pri-
meiro julgamento estará pronto para sentença a partir de 20 de junho.

POr QUE a rEFOrMa da PrEVIdÊNCIa?

Se o futuro é promissor, como está o presente? Luís 
Roberto Barroso, ministro do STF, disse que 98 por cen-
to dos processos trabalhistas do mundo inteiro estão aqui 
no Brasil e 54 por cento do orçamento brasileiro é desti-
nado à Previdência (o dobro do que se gasta com Saúde 
e Educação). Cerca de 32 milhões de aposentados do sis-
tema privado custam o mesmo que um milhão do siste-
ma público – na média, servidores públicos ganham mais 
do que trabalhadores da iniciativa privada, ou seja, a Pre-
vidência é um grande instrumento perverso de transfe-
rência de renda. Exemplo: a TAM não pode ter um voo de 
São Paulo para Doha porque o voo é mais longo do que 
a jornada máxima permitida. Assim, São Paulo x Doha 
é um trecho servido apenas pela Qatar Airways. Devi-
do a essas discrepâncias que a reforma é necessária.

A MENTIRA A SER DESVENDADA

A Justiça deverá pedir a quebra do sigilo do endereço eletrônico supostamente usado pela ex-presi-
dente Dilma Rousseff para avisar o casal de marqueteiros João Santana e Mônica Moura sobre a evolu-
ção da operação Lava-Jato. Conforme conta o jornal Folha de S.Paulo na quarta-feira, as informações das 
máquinas que acessaram as contas, guardadas pelo Google, poderão ajudar os investigadores a esclare-
cer se o que foi dito nas delações se confirma. Segundo a reportagem, também há a possibilidade de solu-
ção do caso por meio de perícia em computadores do Palácio da Alvorada e da petista, além de outros apa-
relhos eletrônicos. Mesmo que apagados, dados podem ser recuperados parcialmente nas máquinas.
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E mais uma vez, quando tudo indica-
va para um aparente cenário de calmaria 
na política nacional, com sinais de recupe-
ração da atividade econômica, os desdo-
bramentos recentes da operação Lava-Jato, 
agora com a turbulência provocada com as 
revelações de Joesley Batistada, o pesadelo 
parece estar longe do fim.

As especulações são das mais diversas 
e dos mais variados temas, que vão desde 
a governabilidade com a permanência do 
presidente, Michel Temer, até a forma de re-
alizar novas eleições em caso de seu afasta-
mento, por renúncia ou decisão judicial, da 
divulgação de frases impactantes e compro-
metedoras e que não se encontram nos áu-
dios da delação, até a abertura de proces-
so pela Comissão de Valores Mobiliários 
(CVM) para apurar denúncia de possível ato 

de irregularidade cometida pelo grupo JBS 
no mercado, por meio da compra de volu-
mosa quantia de dólares no mercado de 
câmbio momentos antes do vazamento da 
delação.

Em meio a esse novo quadro de instabi-
lidade que se criou com a delação dos em-
presários do grupo JBS, surgem teses e pro-
postas das mais diversas sobre os rumos do 
governo federal e da economia, com o ime-
diato aprofundando da crise e até mesmo se 
especula, aqui e ali, a quem poderia interes-
sar essa nova turbulência no cenário nacio-
nal.

E entre posições favoráveis e contrárias, 
questiona-se o método utilizado como meio 
de prova para implicar o presidente, Michel 
Temer, com a gravação de uma conversa in-
tencional e direcionada feita por quem esta-

va com acordo de delação premiada em an-
damento, para qual método se denomina de 
ação controlada.

Diante desse contexto, resta a difícil 
missão de apurar o quanto ganha e o quanto 
perde o país, que urgentemente quer tudo 
passado a limpo com a mudança do atual 
sistema político.

A sociedade brasileira não pode mais 
ser penalizada, o quadro de incertezas ten-
de a paralisar o Congresso Nacional e os 
projetos de reformas estão ameaçados, en-
quanto que aqueles que por décadas cor-
rompem o sistema e se se enriqueceram às 
custas da corrupção e do dinheiro públi-
co recebem o perdão pelos crimes que pra-
ticaram com contrapartida a sua colabora-
ção em facilitar a aplicação da justiça, o que 
nada parece de justo ao povo brasileiro.

Ainda que de reconhecimento aos grandes avanços 
alcançados pela operação Lava-Jato no combate à cor-
rupção, até a delação premiada divulgada na quarta-
feira (17) restava um sentimento de que a missão ainda 
não estava de todo completa; e pode ser que neste mo-
mento ainda não esteja, mas a sensação é a de que se 
deu uma tacada fatal no sistema que tanto prejuízo cau-
sou à nação.

Mas ao mesmo tempo em que a sociedade brasilei-
ra comemora o início do fim dessa fase política em que 
o país se encontra, depara-se com incertezas sobre o fu-
turo da nação, especialmente quanto ao possível agrava-
mento da crise econômica.

Dentre tantos caminhos imagináveis, e para que fi-
nalmente tenhamos uma nova realidade política e social 
no Brasil, as dificuldades não serão maiores se a opção 
escolhida for a de dar um basta ao atual sistema e pro-
mover um reinício com a realização de eleições gerais.

O arrastar do novo começo para até as eleições de 
2018 somente aumentará o sofrimento da população, 
que não acredita e não confia numa eleição indireta 
neste momento, dado o elevado número de congressis-
tas que se encontram enrolados e comprometidos com 
as investigações da operação Lava-Jato, entre outras.

A hora é agora, pois a se manter as coisas no esta-
do em que se encontram, toda e qualquer mudança ou 
reforma a ser realizada é insegura e pode não traduzir 
a vontade popular. As prioridades nesses textos legisla-
tivos não se conciliam com as prioridades da socieda-
de brasileira, está entendida como aquela que produz e 
que vem ao longo do tempo suportando a conta das rou-
balheiras.

Que toda essa transição se faça pelo modelo de-
mocrático, com respeito às disposições constitucionais 
para o fortalecimento das instituições, que se possa pela 
vontade popular emitir o veredito para aqueles que se 
acham protegidos pelo manto da impunidade e se agar-
ram na prerrogativa do foro privilegiado para alongar o 
desfecho.

A confiança popular já foi por demais abusada por 
aqueles que não honram o voto recebido nas urnas, que 
transformaram os seus mandatos numa oportunida-
de de saquear e se enriquecer com o dinheiro público e 
que não demonstram nenhum constrangimento ou re-
ceio em continuar praticando delitos.

Mas o início do fim de uma difícil e amarga fase da 
política brasileira chegou e a mudança é para agora e 
nas mãos da população deve ser depositada a definição 
dos novos caminhos.
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POLÍTICA

por lUiZ ClÁUDio CArPeS

dIrEtO 
aO PONtO

RECuRSOS 

CORPO DE BOmBEiROS

Fundam 2 teve lançamento em Lages

Liberação de recursos para conclusão 
do quartel é tema de reunião

No último dia 12 foi rea-
lizado o lançamento do Fun-
do de Apoio aos Municípios 
Dois (Fundam 2), reunin-
do o governador do Esta-
do, João Raimundo Colom-
bo; secretários-executivos 
de Santa Catarina, incluin-
do o da Agência de Desen-
volvimento Regional de Ma-
ravilha, Valci Dal Maso; e 
o secretário da Casa Civil, 
Nelson Serpa, em Lages.

Conforme Dal Maso, a 
exemplo do Fundam 1, são 

recursos a fundo perdido, o 
que vai alterar é que no Fun-
dam 1 os recursos eram ad-
ministrados pelo BRDE e 
agora serão pelo Badesc. “Os 
recursos iniciam no valor de 
R$ 700 mil para cada muni-
cípio. O que o Badesc ain-
da está por definir é a op-
ção de adquirir máquinas 
ou não, temos que aguar-
dar”, frisa o secretário. 

Dal Maso lembra que to-
dos os municípios do Es-
tado podem acessar os re-

cursos, tendo direito a dois 
projetos, sendo mais de 500. 
Pela projeção do secretá-
rio, antes do fim de 2017 po-

derá haver obras sendo exe-
cutadas pelo Fundam 2. Os 
recursos são captados pelo 
Estado, junto ao BNDS.

Apresentação foi no último dia 12, na cidade serrana de Lages  

Divulgação

Na terceira sessão de ca-
ráter ordinário de maio, reali-
zada no sábado (13), os vere-
adores aprovaram em turno 
único as contas do exercí-
cio 2015 do Poder Executivo 
de Maravilha. Os edis opina-
ram de forma unânime pela 
sua aprovação e uma cópia 
do Decreto Legislativo será 
encaminhada ao Tribunal de 
Contas do Estado.

Na ocasião, também foi 
aprovado em segundo turno 
dois projetos de lei. O primei-
ro autoriza a escriturar imóvel 
adquirido e quitado por meio 
do Fundo Municipal de Ha-
bitação e o segundo permite 
que o poder público munici-
pal receba por doação um no-

ANÁLiSE Projeto de lei de reajuste na forma de recomposição anual será 
votado nas próximas sessões

Legislativo aprova contas do 
exercício 2015 

Projeto de reajuste foi apresentado na segunda-feira (15)

Camilla Constantin/O Líder 

tebook para o centro de ensi-
no infantil Patrícia Roman.

Projeto de reajuste 
é analisado

Na sessão promovida na 
segunda-feira (15) foi apre-
sentado o projeto de lei nº 
23/2017, que tem por obje-

tivo autorizar o Poder Exe-
cutivo Municipal a conceder 
reajuste na forma de recom-
posição anual aos servidores 
municipais, agentes políticos, 
empregados públicos muni-
cipais ativos, inativos, pen-
sionistas e às funções gratifi-
cadas e adicionais.

De acordo com a mensa-
gem do projeto de lei, o rea-
juste será de 5%, sendo 4,64% 
correspondente ao Índice 
Nacional de Preços ao Con-
sumidor (INPC) acumulado 
dos meses de abril de 2016 
a abril de 2017, e reajuste de 
0,36% concedido pelo Po-
der Executivo. O projeto será 
analisado e votado nas próxi-
mas sessões. 

Na oportunidade, foi vo-
tada em primeiro turno a 
mensagem substitutiva ao 
Projeto de Lei nº 017/2017, 
que dispõe sobre a troca de 
um trator a ser cedido às co-
munidades do interior. O 
projeto foi aprovado por una-
nimidade. 

PROJEtOS NOS 
LEGiSLAtiVOS

Nos procedimentos de administrações munici-
pais, as leis são criadas pelo Executivo, e para pas-
sarem a viger, passam pelo “crivo” do Legislativo. 
São, portanto, votados geralmente em duas vota-
ções, e para isso, o próprio Legislativo tem um pra-
zo para colocá-los em votação. Já vi situações, to-
davia, que ensejam um procedimento mais rápido, 
em detrimento do interesse da coletividade. Infe-
lizmente, nem sempre isto é observado, principal-
mente quando vem o interesse político por trás. E 
aí, caros leitores, quando o interesse político pre-
pondera, o interesse público vai por água abaixo. 
Sabemos, por conta disso, que uma Câmara de Ve-
readores pode auxiliar uma administração – ou 
pode prejudicar, retardar, travar votações, enfim, 
criar óbices que, no fim das contas, simplesmente 
acabam prejudicando a população como um todo. 
Tem situações que os prazos podem muito bem ser 
esquecidos para que as votações ocorram em um 
tempo menor e o interesse público seja contem-
plado. Já vi situações onde o município perdeu di-
nheiro por conta de morosidade em votações le-
gislativas, e no exercício seguinte, a administração 
teve que novamente correr atrás para buscar recur-
sos, que poderiam muito bem ter sido utilizados e/
ou recebidos pelo município. Diante disso, é preci-
so que os vereadores entendam que lá estão sendo 
detentores de um cargo público, e lá foram coloca-
dos pela população. Portanto, depois que se ele-
ge, o interesse político deve ficar abaixo do interes-
se da população. Deixa-se para discutir ou debater 
política em momento oportuno, mas se pensa ex-
clusivamente no bem-estar da população. É assim 
que deve ser. Todavia, sabemos que nem sempre, 
na prática, as coisas funcionam assim. E quando 
não funcionam assim, não é este ou aquele partido 
que ganha. É a população que perde. 

DiNHEiRO PARA OBRAS DA 163
Trinta milhões de reais. É este o valor que deve 
ser utilizado na 163, para reparos. É preciso 
ficar claro, todavia, que estes valores servem 
somente para tapa-buracos. Quanto às obras 
de revitalização, é fácil saber que um valor 
deste patamar não daria para praticamente 
nada. O que se espera é que ao menos em 
relação aos reparos, estes 30 milhões sejam 
bem utilizados. E aí é que vem o grande 
problema. Qualidade das obras. Não quero 
ser desagradável de antecipar o problema, 
mas esta realidade tem sido básica. Obras 
mal feitas em rodovias. Será que vai ser assim 
também para gastar estes 30 milhões? Espero 
que não! 

Lideranças de Maravi-
lha participaram de audi-
ência com o secretário da 
Segurança Pública, Cesar 
Grubba. Também partici-
param o deputado Mauro 
de Nadal (PMDB) e o co-
mando dos Bombeiros Mi-
litares de Santa Catarina. 

A reunião teve como 
objetivo tratar da libera-
ção de R$ 414 mil para a 
conclusão do novo quar-

Lideranças participam de reunião com o secretário da Segurança Pública

Divulgação

tel dos bombeiros em Ma-
ravilha, que ficará loca-

lizado próximo à BR-282 
e atenderá também ou-

tros municípios da região. 
Conforme Mauro de 

Nadal, o governo do Es-
tado já destinou em tor-
no de R$ 1 milhão para a 
obra e o terreno foi doa-
do pela prefeitura de Mara-
vilha ao Estado. “A conclu-
são da obra vai melhorar o 
atendimento dos bombei-
ros militares para a cidade 
e as comunidades vizinhas 
do município”, destaca. 
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A Operação Lava-Jato teve novo capí-
tulo nesta semana, após delação dos exe-
cutivos da JBS acusando o atual presiden-
te, Michel Temer. Na quarta-feira (17) uma 
reportagem do Jornal O Globo revelou com 
exclusividade trechos das gravações que 
o controlador do frigorífico entregou ao 
Ministério Público Federal com pedidos 
de propina do presidente, Michel Temer 
(PMDB), e do presidente nacional do PSDB, 
senador Aécio Neves (MG).

O jornal informou que Joesley Batista, 
da JBS, gravou conversa com o presiden-
te, Michel Temer, na noite de 7 de março no 
Palácio do Jaburu. Na reunião, Temer teria 
incentivado o empresário a continuar pa-

gando mesada milionária ao ex-presidente 
da Câmara em troca do silêncio de Eduardo 
Cunha. A gravação também apresenta uma 
sequência de crimes, como obstrução e su-
borno. Ao longo da conversa, o atual presi-
dente não condena o relato e diversas vezes 
afirma que está “ótimo”. Após a delação, Te-
mer negou que tenha autorizado “qualquer 
movimento para evitar delação”. 

Na quinta-feira (18) o ministro do Su-
premo Tribunal Federal (STF), Edson Fa-
chin, homologou a delação premiada dos 
proprietários do frigorífico JBS, Joesley e 
Wesley Batista. No mesmo dia, a Polícia Fe-
deral e o MPF deflagraram uma operação 
contra Aécio Neves. Foram presos a irmã 

dele, Andréa Neves, e o primo Frederico Pa-
checo de Medeiros, que teria recebido R$ 2 
milhões a mando de Joesley. Já Aécio Neves 
foi afastado do Senado por decisão do Su-
premo Tribunal Federal (STF). 

Em inquérito, Temer é acusado de três 
crimes: obstrução de Justiça, corrupção 
passiva e organização criminosa. Os indí-
cios foram considerados consistentes e a 
abertura de investigação contra o presiden-
te foi autorizada.

Caso a denúncia de que o atual presi-
dente tenha tentado obstruir a Operação 
Lava-Jato se confirme, o peemedebista deve 
enfrentar um pedido de impeachment e 
pode responder a processo criminal. 

Michel Temer afirmou em pronunciamento realizado na 
quinta-feira (18) que não irá renunciar ao cargo. Para ele, 
o governo viveu na mesma semana seu melhor e o seu 
pior momento. “repito e ressalto, em nenhum momento 
autorizei que pagassem a quem quer que seja para ficar 
calado. Não comprei o silêncio de ninguém”, diz. 
O peemedebista solicitou investigação rápida dos fatos e 
disse que não necessita de foro especial. “Nada tenho a 
esconder”, ressalta. No pronunciamento, Temer afirmou 
que a situação de dúvida não pode persistir e que seu único 
compromisso é o com o povo brasileiro. 

POR um FiO Na investigação, Polícia Federal acompanhou, com câmeras e escutas, a entrega de dinheiro 
para intermediários de Michel Temer e Aécio Neves

Após delação da JBS, michel temer deve 
enfrentar pedido de impeachment

“Nada tenho a esconder”, 
afirma o presidente

Confira a opinião dos deputados federais catarinenses sobre a atual situação política do Brasil: 
CARMEN ZANOTTO (PPS)
A caminho de uma reunião, a deputada 
defendeu que se o áudio for comprovado 
o melhor seria Michel Temer renunciar ao 
cargo e o presidente do Senado, rodrigo 
Maia, assumir interinamente. Ela afirma 
que o ideal seria ter eleições diretas, 
mas que é cedo para avaliar o que irá 
acontecer. 

CELSO MALDANER (PMDB)
O peemedebista cita 

a renúncia, caso os áudios confirmem o 
teor das delações. “Eu vejo uma situação 
muito ruim para o país. Eu não quero 
antecipar nada, mas se aconteceu 
mesmo, eu defendo transparência. Acho 
que, se realmente os áudios existirem, 
a melhor saída seria a renúncia neste 
momento. Eu não gosto de me antecipar, 
mas eu não vejo o Congresso Nacional 
em condições morais de escolher um 
novo presidente do país. A gente tem 
que aguardar e ver como tudo vai ficar”, 
avaliou.

CESAR SOUZA (PSD)
O telefone de contato do deputado estava 
desligado.

DéCIO LIMA (PT)
O deputado defendeu a renúncia do 
presidente. “A única saída é o Temer 
renunciar. O Brasil tem que resolver 
a crise com o seu povo por meio da 
democracia. É a única forma. Não vejo 
eleições indiretas algo possível. A gente 

está aqui em Brasília para 
defender as eleições 
diretas”, disse.

ESPERIDIÃO AMIN 
(PP)
O deputado avalia que 
essa é uma crise sem 
precedentes. Entende 
que, se confirmadas 
as gravações, o 
presidente Temer 
cometeu dois crimes 
gravíssimos, de 
obstrução da Justiça 
e corrupção ativa. Na 
avaliação do deputado, 
o TSE já deveria ter 
julgado o processo da 
chapa Dilma-Temer. “O 
TSE está há dois anos 
e meio analisando 

esse caso. Se tivesse 
decidido antes, teríamos 

uma eleição direta”, acredita. 
Amin é relator da PEC que 

possibilita a realização de eleições diretas 
ainda em 2017. Pelo atual dispositivo, 
se o presidente Temer renunciar ou for 
cassado, neste ano somente seriam feitas 
eleições indiretas.

GEOVâNIA DE Sá (PSDB)
A assessoria de imprensa se 
comprometeu em enviar a posição da 
deputada assim que conseguisse falar 
com ela.

JOÃO PAULO KLEINüBING (PSD)
Segundo a assessoria de imprensa do 
deputado, ele está em uma comitiva em 
viagem para o Panamá. A assessoria 
ficou de repassar a posição dele assim 
que conseguisse contato.

JOÃO RODRIGUES (PSD)
O telefone de contato do deputado estava 
desligado.

JORGE BOEIRA (PP)
Para o deputado Jorge Boeira, a partir 
da divulgação dos áudios em que o 
presidente é flagrado por Joesley Batista, 
a renúncia é iminente. Se isso não ocorrer, 
o próximo caminho é o julgamento no 
Tribunal Superior Eleitoral (TSE) da chapa 
Dilma-Temer. “O impeachment é um 
processo muito demorado, o Brasil ficaria 
sangrando por mais seis meses ou um 
ano. Precisamos buscar uma solução 
em menor espaço de tempo”, diz. Boeira 
acredita que não há tempo hábil para uma 
mudança na Constituição, o que obrigaria 
uma eleição indireta. 

JORGINhO MELLO (PR)
O telefone de contato do deputado estava 
desligado.

MARCO TEBALDI (PSDB)
O deputado não quis se posicionar sobre 
qual caminho o presidente Michel Temer 
deve seguir. Antes de tudo, o tucano disse 
que ainda é prematuro desenhar qualquer 
cenário. Somente em alguns dias, acredita 
o parlamentar, é que o país precisa 
tomar posição dentro da Constituição. 

“Temos um calendário eleitoral com 
eleições marcadas (em 2018). Para 
uma eleição direta tem que ter uma 
emenda à constituição. Não posso falar 
sobre a renúncia porque é uma decisão 
muito pessoal. Seria o caminho mais 
rápido”, avalia. Tebaldi ainda comentou a 
operação da Polícia Federal, que focou no 
presidente nacional do PSDB, o senador 
Aécio Neves.

MAURO MARIANI (PMDB)
O deputado afirma que o fato é grave. “É 
uma pena para o Brasil. Parecia que o 
país começava a engrenar, a economia 
começava a reagir. isto é o mais triste na 
minha opinião”, afirma. 

PEDRO UCZAI (PT)
O deputado destaca a crise profunda 
deflagrada pelas denúncias, por mexer 
com o presidente da república e 
o presidente do PSDB. Para ele, as 
revelações mostram “quem patrocinou 
a mudança e o rompimento com a 
Constituição” no impeachment da 
ex-presidente Dilma rousseff (PT). 
“A saída da crise não é ele [Temer] 
continuar na presidência ou uma 
eleição indireta com um Congresso 
sem moral nenhuma. A saída é 
devolver ao povo brasileiro o direito 
de votar, votar diretamente no novo 
presidente. Eleição direta é a forma da 
sociedade se reencontrar”, defendeu o 
petista. 

ROGéRIO PENINhA MENDONÇA (PMDB)
Celular estava desligado durante as 
tentativas de ligação.

RONALDO BENEDET (PMDB)
Os celulares de Benedet estavam 
desligados ou não foram atendidos 
durante as tentativas.

VALDIR COLATTO (PMDB)
Celular do deputado estava com a 
assessoria dele, que prometeu retorno 
quando tivesse acesso ao parlamentar.

Fonte: Diário Catarinense
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O Brasil tem mais de 39 mil 
casais ativos no Cadastro Na-
cional de Adoção, mas apenas 
1,21% aceita adotar crianças 
que tenham até 10 anos. Ou-
tro relatório aponta que o país 
tem 7.581 crianças e adolescen-
tes aptas para adoção, um mon-
tante bem inferior ao número de 
pais pretendentes. Enquanto a 
grande maioria das famílias de-
seja adotar crianças com até cin-
co anos, 75% dos adotandos têm 
idade superior a cinco anos. Ou-
tro dado relevante é que 67,04% 
dos pais só aceitam um filho 
adotivo, enquanto 60,99% das 
crianças aptas para adoção têm 
irmãos. 

Com o objetivo principal de 
buscar famílias para a adoção 
de crianças “fora destes perfis 
desejados”, o Grupo de Estudo 
e Apoio à Adoção de Maravi-
lha (Geama) vem trabalhando 
o tema com a comunidade re-
gional. Para a próxima semana, 
o grupo organiza uma mateada 
na praça, com entrega de mate-
riais e momentos de conversa 
sobre a adoção. A atividade será 
realizada na manhã de sábado 
(27), na Praça Central, e lembra 
o Dia Nacional da Adoção – co-
memorado no dia 25 de maio. 

Conforme a coordenado-
ra do Geama, Sirlei Gheno, na 
quinta-feira (25) também have-
rá capacitação para 10 integran-
tes do grupo sobre o tema. Ela 
reforça que o Geama busca a di-
vulgação de uma nova cultura 
de adoção, prevenindo o aban-
dono, preparo de adotantes e 
acompanhamento de pais ado-
tivos. Sirlei afirma que a adoção 

ADOÇãO Maravilha tem uma criança e nove adolescentes à 
espera de uma nova família

Geama prepara atividades 
lembrando o Dia Nacional de Adoção

APADRiNHAmENtO 
AFEtiVO 

Sirlei destaca que 
o grupo continua 
recebendo inscrições 
para o programa 
Apadrinhamento 
Afetivo, que permite a 
convivência de pessoas 
da comunidade, com 
crianças e adolescentes 
que vivem no Abrigo 
institucional de 
Maravilha. Ao todo, 
nove adolescentes e 
uma criança podem ser 
apadrinhadas. O padrinho 
ou madrinha poderão 
conviver com a criança 
ou adolescente, tendo o 
direito de eventualmente 
buscar o mesmo no abrigo 
para convivência com a 
família. Para apadrinhar é 
preciso ter idade superior 
a 21 anos, além de uma 
diferença de 16 anos entre 
padrinho e afilhado. 

APP
Jantar da Escola 
Juscelino Kubitschek 
de Oliveira será hoje 

A Associação de Pais e Professores da Escola de En-
sino Fundamental Juscelino Kubitschek de Oliveira 
vai realizar hoje (20) o anual jantar beneficente. O car-
dápio será macarronada, galeto, carne de porco, mandio-
ca, pães e saladas diversas. As fichas podem ser adquiri-
das no valor de R$ 20 com os integrantes da associação 
ou por meio do telefone (49) 3664 6581. O jantar será pro-
movido às 20h30, no salão católico do Bairro Floresta. 

muDANÇA 
Lei da gorjeta passa 
a valer em todo país 

A nova regra que altera a Consolidação das Leis do Traba-
lho (CLT) entrou em vigor no sábado (13). A mudança prevê que a 
gorjeta deverá ser registrada na carteira de trabalho dos funcioná-
rios como parte do salário. O patrão deverá fazer o registro do sa-
lário fixo do trabalhador e anotar a gorjeta como um percentual a 
mais a ser calculado com o valor médio recebido nos últimos 12 me-
ses. Se houver redução no recebimento das gorjetas, o emprega-
dor deverá arcar com o valor registrado na carteira dos empregados. 
Para o governo federal, a mudança na legislação ajudará a aumen-
tar a arrecadação de encargos sociais, previdenciários e trabalhistas. 

tardia precisa ganhar mais força, 
para que se diminua o número 
de crianças e adolescentes “es-
quecidos” em abrigos e orfana-
tos devido à idade. 

DEZ APtOS PARA ADOÇãO 
E 15 ACOLHiDOS 
Conforme a assistente social do Fórum, Andréia Segalin, a 
comarca de Maravilha tem nove adolescentes (com idade 
entre 13 e 17 anos) e uma criança (10 anos) aptos para 
adoção. Outras 11 crianças e adolescentes estão em situação 
de acolhimento, período em que o judiciário ainda avalia 
a destituição da família biológica. Estas poderão retornar 
para suas famílias, caso o juiz entenda que os pais podem 
recuperar a guarda dos filhos. 
Também há três crianças em situação de acolhimento em São 
Miguel da Boa vista e uma em Flor do Sertão, municípios que 
fazem parte da comarca de Maravilha. Neste ano a comarca 
registrou a adoção de quatro crianças. Nos últimos seis anos 
(2011 a 2017) foram 21 processos de adoção, totalizando 25 
crianças adotadas. Atualmente, a comarca possui 19 famílias 
habilitadas no Cadastro de Adoção.

Ilustração

umA SuRPRESA
Será que vale a pena? Nunca sabemos, não de antemão. Do 

que falo? Da vida. Desde Adão e Eva que os seres humanos se 
perguntam de onde vieram e para onde vão? E o qual o senti-
do desse trajeto? Respostas? Até hoje nenhuma, tudo especula-
ção. Não foi, aliás, por outra razão que os humanos inventaram 
as religiões. Inventaram os deuses punitivos ou gratificadores, 
baita embuste. O que existe, se existe, não nos foi dado saber... 

Acabo de saber de uma notícia. Uma surpresa, uma bomba 
emocional: uma pessoa muito conhecida da TV, jovem ainda, 
rica, tudo de bom e do melhor no plano material, mas... Aca-
ba de ser diagnosticado com uma doença “daquelas”, daquelas 
de tirar o fôlego e, quase sempre, o ânimo. Daquelas. E agora?

Ah, agora é tratar, tratar e tratar... Só isso? E se não der cer-
to? Sim, eu sei, nada na vida é certo senão o passado. Mas o que 
fiquei por muito tempo me perguntando foi exatamente isso: 
Vale a pena? Uma vida de lutas, duras conquistas, a pessoa che-
gou a um altíssimo patamar de salário, tem do bom e do melhor 
nas aquisições materiais, uma casa, por exemplo... mas, mas 
nada disso a garantiu de não ser surpreendida por uma molés-
tia de segurar a respiração e acabar com os sonos da noite... De 
quem falo? Não digo.

E o que está acontecendo com essa pessoa, que você co-
nhece mito bem, já aconteceu com outras e vai continuar acon-
tecendo, tudo dependendo do “destino” de cada um... Um so-
frimento que não pode ser evitado, faz parte do jogo da vida... 

E aí fico pensando: outros profissionais, que fazem traba-
lho parecido ao dessa pessoa agora doente, ganham muito me-
nos em salário e estão sãs e felizes. Mas é bem assim, costu-
mamos bocejar de enfado quando estamos felizes, felizes sem 
saber... A pior das felicidades é a felicidade ignorada, o sujeito 
está sentado sobre um pote de ouro e vive chorando misérias... 
O estúpido não se dá conta de que tem tudo para ser feliz e não 
goza desse tudo.

E o que pode ser esse tudo? Quantas vezes já falei sobre isso 
aqui? Não precisamos de ninguém nem de algo para sermos fe-
lizes, basta-nos querer ser felizes. Mas vamos lá, saúde, família, 
amigos, trabalho e liberdade são suficientes para nos fazer dei-
tar e rolar de felicidade. Com menos que isso até... Mas vivemos 
rangendo dentes pelo que não temos, sem nos dar conta de que 
o que temos é-nos mais que suficiente, é o bastante. Imagino as 
angústias por que passando o nosso amigo da TV...

LEmBRANÇA
Essa história aí de cima fez-me lembrar de um outra. Um 

sujeito contou num livro que li que vivia costumeiramente 
aborrecido com a vida que levava, um porre, segundo ele. Até 
que caiu gravemente enfermo e precisou de hospital, UTI, es-
sas encrencas. Hospitalizado, perguntava aos visitantes como 
estava a cidade. Ouvia as respostas e suspirava: - Pois é, eu me 
aborrecia com essa mesma cidade de que agora sinto enorme 
falta e saudade. – Ah, a estupidez!

tRABALHO
Muito comum também pessoas olharem para trás em suas 

vidas e suspirarem de pesar pelo emprego que perderam e que 
até perdê-lo era malvisto. Consciência e gratidão fazem bem à 
saúde. E evitam graves remorsos. Vale para os namoros e ca-
samentos. Às vezes, ele ou ela não era tão ruim assim... Ago-
ra é tarde, bebê!

FALtA DiZER
Quem não “aprendeu” a ler, (no sentido de desenvolver o 

gosto) caminha para a solidão. Quem “aprendeu”, vai ter sem-
pre boa companhia. Todo tipo de companhia. É só escolher os 
“amigos” livros.
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AS PESSOAS MAIS CORAJOSAS SÃO AS 
QUE AMAM PROFUNDAMENTE

 Seja uma pessoa capaz de amar profundamente. O amor be-
neficia a tudo e a todos. As pessoas mais corajosas são aquelas ca-
pazes de amar profundamente. Para manifestar o amor, dedique-se 
inteiramente ao próximo, com coragem. Seja atencioso e bondoso 
com os outros. Sinta orgulho de ser praticante do Amor de Deus e 
dirija o sentimento de amor sincero e profundo a todas as pessoas.

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

SOBERANAS DA OKtOBERFESt
Departamento de Cultura realiza primeira 
reunião com as candidatas 

A apresentação das seis 
candidatas a soberanas da 
Oktoberfest foi realizada na 
quinta-feira (18), no Cen-
tro Cultural 25 de Julho. Na 
oportunidade, foi feito o sor-

teio da ordem do desfile e das 
frases. As soberanas eleitas 
ficarão com a faixa por dois 
anos, para a 9ª e 10ª edição 
da Oktoberfest in Maravilha. 

Conforme a diretora de 

Cultura, Rosi Inácia Heine-
ck, a escolha da rainha, pri-
meira-princesa e segunda
-princesa será no dia 14 de 
junho, no Lar de Convivên-
cia dos Idosos. As candida-

tas são: Angelica Garmatz 
dos Santos, Gabriely Cinthia 
Schittler, Janaina de Cam-
pos Ribeiro, Milena Stoll Kel-
ler, Sara Stranfeld; e Thalia 
Gabriela Campos de Bastos.

Fotos: Camilla Constantin/O Líder

Primeira reunião contou com sorteio da ordem do desfile Seis candidatas concorrem ao título de soberana da Oktoberfest

POLÊmiCA Comissão especial faz pesquisa com empresários para 
levantar demandas do comércio de Maravilha

Empresários vão propor alteração 
em lei municipal para mudar 
horário do comércio local

O atendimento no comércio 
em Maravilha está gerando po-
lêmica entre os empresários. Os 
horários são determinados pela 
Lei Orgânica Municipal, que li-
mita atendimentos diferencia-
dos em alguns setores. Conforme 
a lei em vigência, o comércio em 
geral só pode manter suas portas 
abertas entre as 8h e 18h30 em 
dias úteis. Os prestadores de ser-
viço e açougues podem atender 
até às 18h.

 A exceção são postos de ga-
solina, rede de hotelaria, acade-
mias, salões de beleza, veículos de 
comunicação, indústrias, pada-
rias, farmácias, restaurantes e si-
milares, que podem atender em 
horários diferenciados. Os super-
mercados podem manter aten-
dimento até às 19h. No entanto, 
uma parcela dos empresários lo-
cais vem questionando esta dife-
renciação e pede horários mais 
flexíveis para todos os setores. 

Conforme a coordenado-
ra do Núcleo do Comércio da 
Câmara de Dirigentes Lojistas 
(CDL) e integrante da comissão, 
Ivandra Maria Debona, alguns 
empresários relatam que clien-
tes acabam fazendo compras em 
centros maiores, enquanto o co-
mércio local permanece com as 
portas fechadas. Para debater o 

assunto, a CDL e Associação Co-
mercial da Maravilha criaram 
uma comissão especial que reali-
za, neste mês, uma pesquisa com 
o comércio local. 

O objetivo é que os empresá-
rios possam dar sua opinião so-
bre os horários propostos pela 
lei municipal e deixem suges-
tões de mudanças, caso achem 
necessário. Para a empresária no 
ramo de móveis e eletros Andia-
ra Kreutz Bassani, o horário atu-
al está atendendo bem sua em-
presa. Ela abre a loja às 8h, fecha 
ao-meio e reabre na parte da tar-
de mantendo atendimento até às 
18h30. Para Andiara, um horário 
mais estendido não seria viável 
devido à baixa procura de clien-
tes após as 19h. 

Conforme a empresária 
no ramo de vestuário Marina 
Grinwald Schwerz, o horário es-

tendido é um pedido da própria 
clientela. “É uma necessidade 
dos nossos clientes, eles querem 
um horário diferenciado, pois 
muitos também trabalham no 
comércio e quando saem do tra-
balho encontram as lojas fecha-
das”, reforça. Marina sugere que 
a lei municipal possibilite o aten-
dimento até às 22h durante a se-
mana, para o comércio em geral, 
além de garantir o funcionamen-
to nos fins de semana. 

Ela reforça que é preciso se-
guir a lei federal (CLT), respeitan-
do os direitos dos colaboradores, 
mas deixar livre para que o em-
presário possa abrir seu estabe-
lecimento em horário diferen-
ciado, caso ele considere viável. 
“Temos que pensar também no 
futuro, Maravilha é um polo. Uma 
mudança nessa lei vai fomentar o 
crescimento do nosso comércio, 

que deixa de perder clientes para 
outros centros e inclusive pode 
incentivar a contratação de mais 
colaboradores”, finaliza. 

Na próxima semana os 
membros da comissão especial 
devem se reunir para apresen-
tar os resultados da pesquisa. O 
próximo passo será a apresenta-
ção das propostas para o Legisla-
tivo e Executivo, analisando uma 
possível alteração na Lei Orgâ-
nica Municipal. Ivandra desta-
ca que Maravilha é um municí-
pio de porte médio e que além 
de atender os clientes locais, re-
cebe consumidores de municí-
pios vizinhos. 

 “Tem empresários que nos 
procuraram para fazer horário 
diferenciado de atendimento, e 
isso está gerando polêmica. En-
tão fomos atrás da Lei Orgâni-
ca, para ver o que a gente podia 
ou não. Por exemplo, a indústria 
tem horário livre, os postos de 
combustíveis seguem a lei fede-
ral, então que todo comércio seja 
regido pela Consolidação das 
Leis de Trabalho (CLT). A gen-
te está bem ciente de que o fun-
cionário tem que trabalhar oito 
horas por dia, mas não quer di-
zer que o comércio, a loja em si, 
possa estar aberta só por oito ho-
ras”, reforça. 

Carine Arenhardt/O Líder

A imPORtÂNCiA DE 
ASSiStÊNCiA JuRíDiCA AO 
PROFiSSiONAL DA SAÚDE

Com o facilitado acesso à informação, fruto do de-
senvolvimento dos canais de comunicação, os consu-
midores passaram a buscar informações sobre seus di-
reitos e, com isso, houve um aumento nas demandas 
judiciais envolvendo os serviços de saúde - tanto re-
lacionado a médicos quanto dentistas, fisioterapeutas, 
laboratórios, entre outros.

Em consequência disso, gerou ao Profissional da 
Saúde a necessidade de uma atuação completa, pois, 
além de ética, deve ser pautada em consonância com 
inúmeras leis e normas que surgem no dia a dia, vi-
sando coordenar a integral gestão de sua unidade de 
saúde.

A realidade hoje - por exemplo, na área médica - é 
de um aumento expressivo no números de processos 
envolvendo médicos que, conforme dado publicado 
no artigo “Os números da judicialização da Medicina” 
(autoria de Renato de Assis Pinheiro), “nos últimos 10 
anos cresceu em 1.600% o número de processos so-
bre erro médico que chegaram ao Superior Tribu-
nal de Justiça. No mesmo período o Conselho Fede-
ral de Medicina registrou crescimento de 302%, com 
180% no aumento das condenações. Ainda, a Gineco-
logia e Obstetrícia é a especialidade mais demanda-
da – 27,14% dos processos, seguida pela Traumato-Or-
topedia, com 15,71% e, empatadas a Cirurgia Plástica, 
Cirurgia Geral e Neurocirurgia, em terceiro lugar, com 
10% dos processos.” (sic.).

Ocorre que esse profissional está diariamente sob 
pressão e não dispõe de tempo hábil para se preocupar 
com questões rotineiras que envolvam, por exemplo, 
a adequada cobrança de devedores, os problemas en-
volvendo a gestão de sua unidade de saúde (revisão de 
contratos), dúvidas acerca do preenchimento de docu-
mentos legais, marketing, etc.

É necessário, portanto, que o profissional enten-
da essa mudança de paradigma para ajudá-lo a melhor 
gerir sua unidade de saúde, porquanto a medicina não 
pode ser utilizada como comércio, por expressa veda-
ção do Código de Ética Médica (Capítulo I, inciso IX, 
do Código de Ética Médica - Resolução n. 1.931/2009 
do CFM), todavia, a linha entre a comercialização e a 
atuação fidedignamente ética é extremamente tênue.
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“Não há nada de errado com 
aqueles que não gostam de política, 
simplesmente serão governados 
por aqueles que gostam” 

Platãopor rAqUel bASSo Hübner

ECONOMIa E NEGÓCIOs
raquel@jornalolider.com.br

Entre demissões e contratações, o Estado teve saldo positivo de 1,8 mil vagas  com carteira as-
sinada, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), para abril. O setor de 
serviços puxa a criação de novos postos, com saldo positivo de 1.226 vagas. Indústria da transforma-
ção (819), construção civil (384) e comércio (327) também tiveram bom desempenho. A agropecuá-
ria, que já havia encerrado 3,5 mil postos em março, fechou 1.204 empregos formais em abril. Entre 
as 27 unidades da federação, os destaques positivos foram os estados de São Paulo, onde as admis-
sões superaram as demissões em 30.227 postos, seguido por Minas Gerais (+14.818), Bahia (+7.192), 
Goiás (+7.170) e Paraná (+6.742). Já os estados com piores saldos em abril foram Alagoas (-4.008 va-
gas), Rio Grande do Sul (-3.044), Rio de Janeiro (-2.554), Pará (-1.297) e Pernambuco (-1.169).

Foi assinado na tarde de terça-feira (16), no gabinete do 
prefeito de Florianópolis, Gean Loureiro, o decreto nº 17.617, 
que regulamenta a lei que institui o alvará de funcionamento 
condicionado para o exercício de atividade econômica no mu-
nicípio de Florianópolis. O decreto tem como principal objetivo 
desburocratizar o processo de abertura ou de regularização da 
atividade econômica de baixo risco, desvinculando-se a exigên-
cia do chamado “Habite-se”. Estima-se que, com este decreto, 
cerca de 70 mil negócios estabelecidos em Florianópolis devem 
sair da condição de irregularidade a qual estão submetidos.

EStADO CRiA quASE DuAS miL VAGAS 
COm CARtEiRA ASSiNADA Em ABRiL

Decreto permite que 70 mil 
negócios em Florianópolis 
saiam da irregularidade

Volatilidade na Bolsa
É bom o investidor se preparar 

para a instabilidade financeira após 
a denúncia, neste dia 17 de maio, 
de que o dono da JBS, Joesley Batis-
ta, gravou o presidente, Michel Te-
mer, dando aval para a compra do 
silêncio de Eduardo Cunha. Quan-
to às reformas, que eram até então, 
é provável que aguardarão uma re-
organização do governo brasileiro.

Ricardo Botelho/Brazil Photo Press / Agência O Globo

AS mARCAS mAiS 
AmADAS PELOS 
BRASiLEiROS Em 
CADA CLASSE 
SOCiAL

De acordo com estu-
do divulgado nesta sema-
na pela Officina Sophia 
com brasileiros das regi-
ões Sudeste e Nordeste, 
a marca mais amada pe-
los brasileiros no ranking 
geral deste ano foi a Nes-
tlé, seguida por Swaro-
vski, Louis Vouitton, Victor 
Hugo, Sadia e Havaia-
nas. Para a chamada Clas-
se AB1, a marca campeã 
neste ano foi a Louis Vou-
itton, seguida pela Nestlé; 
mas no caso da classifi-
cação B2C, vemos nova-
mente a Nestlé na primei-
ra posição, seguida pela 
Havaianas e Victor Hugo.

União limita número de funcionários 
em Banco do Brasil e Infraero

Duas portarias publicadas pelo Ministério do Planejamen-
to nas últimas semanas mostram que o governo quer garantir que 
as empresas estatais manterão sua folha enxuta de agora em dian-
te. Ambas fixam o tamanho máximo do quadro de funcionários 
para empresas que fizeram Planos de Desligamento Voluntário 
(PDVs): Banco do Brasil e Infraero. Isso é uma forma de assegu-
rar que elas não poderão repor todos os funcionários que aderi-
ram ao PDV. No caso do BB, a portaria define que o quadro per-
manente de pessoal é de 106.659 pessoas, sendo que este número 
ainda terá que baixar para 106.186 em dezembro de 2018. Já no 
caso da Infraero, o total de funcionários autorizado é de 10.880.

Brasil tem 2,9 milhões de pessoas em busca 
de emprego há mais de dois anos, diz IBGE

Entre os 14,2 milhões de desempregados no país no primei-
ro trimestre de 2017, 2,9 milhões estavam na busca por trabalho 
havia mais de dois anos. Os dados são da Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) divulgados na 
última quinta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Esta-
tística (IBGE). O contingente de desocupados que buscavam tra-
balho há pelo menos um ano ficou em 5,4 milhões de pessoas no 
primeiro trimestre de 2017. Outros 6,8 milhões de pessoas estavam 
à caça de emprego havia pelo menos um mês, mas menos de um 
ano, e 1,8 milhão buscavam uma vaga havia menos de um mês.

Receita Federal alerta para e-mails 
falsos em nome da instituição

Tais mensagens utilizam indevidamente nomes e 
timbres oficiais e iludem o cidadão com a apresenta-
ção de telas que misturam instruções verdadeiras e fal-
sas, na tentativa de obter ilegalmente informações fis-
cais, cadastrais e, principalmente, financeiras. Os links 
contidos em determinados pontos indicados na corres-
pondência costumam ser a porta de entrada para vírus e 
malwares no computador. A Receita esclarece que a úni-
ca forma de comunicação eletrônica com o contribuin-
te é por meio do Centro Virtual de Atendimento ao Con-
tribuinte (e-CAC), localizado em sua página na internet.
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por Dr. geovAni DelevATi

MEdICINa E saÚdE

O tratamento do hipertireoi-
dismo depende da causa, da ida-
de, da condição física da pessoa e 
de quão sério é o seu problema de 
tireoide.

Os tratamentos disponíveis 
incluem: 

- Medicamentos antitireoi-
dianos. Essas drogas diminuem a 
quantidade de hormônio produ-
zido pela tireoide. A droga preferi-
da é o metimazol. Para as mulheres 
grávidas ou lactantes, o propiltiou-
racil (PTU) pode ser preferido. 
Como o PTU tem sido associado a 
efeitos secundários, ele não é utili-
zado rotineiramente fora da gravi-
dez. Ambas as drogas controlam, 
mas podem não curar o hipertireoi-
dismo.

- Iodo radioativo. Esse trata-
mento cura o problema da tireoide, 
mas geralmente leva à sua destrui-
ção permanente. Você provavel-
mente precisará tomar comprimi-

dos de hormônio tireoidianos para 
o resto de sua vida para manter ní-
veis hormonais normais.

- Cirurgia. A remoção cirúrgica 
da tireoide (tireoidectomia) é uma 
solução permanente, mas não nor-
malmente a preferida, por causa do 
risco de danos às glândulas para ti-
reoides (que controlam os níveis de 
cálcio no organismo) e aos nervos 
da laringe (cordas vocais). O mé-
dico pode recomendar a cirurgia 
quando os medicamentos antiti-
reoidianos ou terapia com iodo ra-
dioativo não são apropriados.

- Betabloqueadores. Essas dro-
gas (tais como atenolol) não bai-
xam os níveis de hormônio da 
tireoide, mas podem controlar sin-
tomas graves, como a frequência 
cardíaca acelerada, tremores e an-
siedade.

Todas estas terapias têm riscos. 
O seu médico verá a melhor opção 
de tratamento para você.

25 DE mAiO

Dia internacional da tireoide 
Entendendo a tireoide: 

hipertireoidismo
O hipertireoidismo é uma 

condição na qual a glându-
la tireoide é hiperativa e pro-
duz excesso de hormônios ti-
reoidianos. Se não tratado, o 
hipertireoidismo pode levar 
a outros problemas de saúde.

O que é a 
glândula tireoide?

A glândula tireoide está 
localizada no pescoço, logo 
abaixo de sua laringe (cordas 
vocais). Ela produz dois hor-

mônios, triiodotironina (T3) 
e tiroxina (T4). O T3 e o T4 
são levados através do sangue 
para todas as partes do corpo, 
onde eles que regulam o me-
tabolismo, que é a maneira 
como o seu corpo usa e arma-
zena energia.

A função da tireoide é 
controlada pela hipófise, uma 
pequena glândula localiza-
da na base do cérebro. A hi-
pófise produz o hormônio es-
timulante da tireoide (TSH), 
que induz a  tireoide a produ-
zir T3 e T4.

O que é o 
hipertireoidismo?

O hipertireoidismo é uma condição 
na qual a glândula tireoide é hiperativa e 
produz excesso de hormônios tireoidia-
nos. Se não tratado, o hipertireoidismo 
pode levar a outros problemas de saúde. 
Alguns dos mais graves envolvem o cora-
ção (batimentos cardíacos acelerados e ir-
regulares, insuficiência cardíaca congesti-
va) e os ossos (osteoporose). Pessoas com 
hipertireoidismo leve e os idosos podem 
não ter qualquer sintoma.

- Sensação de calor
- Aumento da transpiração
- Fraqueza muscular
- Mãos trêmulas
- Batimentos cardíacos acelerados
- Cansaço/fadiga
- Perda de peso

- Diarreia ou evacuações 
frequentes
- irritabilidade e ansiedade
- Problemas nos olhos, tais como 
irritação ou desconforto
- irregularidade menstrual
- infertilidade

Você sabia que...
O hipertireoidismo é 
mais comum em mu-

lheres entre 20 e 40 
anos, mas os homens 

também podem 
ter essa condição.

A doença de Graves é a causa mais 
comum de hipertireoidismo. Ela ocor-
re quando o sistema imunológico ata-
ca a glândula tireoide, provocando seu 
aumento estimulando-a a produzir ex-
cesso de hormônios. É uma doença crô-
nica (que se mantém em longo prazo) e 
normalmente ocorre em famílias com 
história de doenças da tireoide. Algu-
mas pessoas com a doença de Graves 
também desenvolvem inchaço atrás 
dos olhos, o que provoca protrusão para 
fora do globo ocular.

As causas menos comuns de hiper-

tireoidismo incluem:
- Nódulos tireoidianos: tumores na 

glândula tireoide, que podem secretar 
excesso de hormônio tireoidiano.

- Tireoidite subaguda: uma infla-
mação dolorosa da tireoide tipicamen-
te causada por vírus.

- Tireoidite linfocítica: uma infla-
mação não-dolorosa causada pela in-
filtração de linfócitos (um tipo de célu-
la branca do sistema imune) na tireoide. 

- Tireoidite pós-parto: tireoidite que 
se desenvolve logo após o término da 
gravidez

O quE CAuSA O HiPERtiREOiDiSmO?
Como o hipertireoidismo 

é diagnosticado?
O seu médico fará um exame físico de-

talhado e solicitará exames de sangue para 
medir seus níveis hormonais. Você tem hi-
pertireoidismo quando os níveis de T4 e 
T3 estão mais elevados que o normal e o 
nível de TSH está menor que a referência.

Para determinar o tipo de hipertireoi-
dismo que você tem, o seu médico pode 
solicitar um exame de captação de iodo 
radioativo para medir quanto iodo sua ti-
reoide absorve do sangue. A tireoide usa 
iodo para produzir T3 e T4. Seu médico 
também pode solicitar uma imagem de 
sua tireoide para ver a forma e tamanho e 
se existem nódulos.

SiNAiS E SiNtOmAS DE HiPERtiREOiDiSmO

Como o hipertireoidismo é tratado?
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Você sabia que...
Se você tem hipotireoidismo, deve dizer a seus pa-

rentes sobre sua condição. Eles também têm risco de 
ter doenças da tireoide e devem ser examinados.

Entendendo a tireoide: hipotireoidismo

O quE é O HiPOtiREOiDiSmO?
Hipotireoidismo significa que você tem muito pouco hormônio 
tireoidiano. Outro termo usado é “tireoide hipoativa.” 
O hipotireoidismo é a doença mais comum da tireoide, ocorre mais 
frequentemente em mulheres e pessoas com mais de 60 anos e 
tende a se repetir entre os membros da família.
Os sintomas de hipotireoidismo podem incluir:
- cansaço/lentidão
- depressão mental
- sensação de frio
- pequeno ganho de peso (apenas 2 a 4 kg)
- pele e cabelo secos
- constipação
- irregularidades menstruais
Esses sintomas não são exclusivos do hipotireoidismo. Um 
simples exame de sangue pode mostrar se os sintomas são 
devidos ao hipotireoidismo ou de alguma outra causa. Pessoas 
com hipotireoidismo leve podem não ter qualquer sintoma.

O quE CAuSA O HiPOtiREOiDiSmO?
Em adultos, a doença de Hashi-

moto é a causa mais comum de hipo-
tireoidismo. Nessa condição, o siste-
ma imunológico ataca e danifica sua 
tireoide, que não consegue produzir 
hormônio da tireoide suficiente.

O hipotireoidismo pode também 
ser causado pelo tratamento com 
iodo radioativo ou por cirurgia da ti-
reoide, que são realizados para tratar 
outros tipos de distúrbios da tireoi-
de. Problemas com a hipófise são 
outras causas raras.

O hipotireoidismo pode também 
estar presente desde o nascimen-
to, caso a tireoide não se desenvolva 
adequadamente.

O hipotireoidismo é tratado com uma medicação 
que contém o hormônio da tireoide, na forma de com-
primido. A levotiroxina é a droga de escolha e é um me-
dicamento sintético (industrializado) de T4 idêntico ao 
T4 que a tireoide produz. A levotiroxina é encontrada 
em nomes de marcas e em versões genéricas.

Os diferentes genéricos podem apresentar compo-
sições diferentes e essas diferenças podem alterar a ma-
neira como seu corpo absorve a levotiroxina. Para asse-
gurar que você recebe a mesma dose, procure usar um 
produto de marca, se possível. Se a sua receita for para 
um produto genérico, procure obter a levotiroxina ge-
nérica sempre do mesmo fabricante.

A maioria das pessoas precisa de reposição de hor-
mônio da tireoide por toda a vida. Se a marca ou a dosa-
gem precisarem ser mudados, você deve refazer os exa-
mes do TSH. A dose será ajustada com base em seu TSH 
testes. Ao longo do tempo, doses elevadas de hormô-
nios tireoidianos podem levar à perda de massa óssea, à 
função cardíaca anormal e a arritmias cardíacas. Doses 
muito baixas podem não aliviar seus sintomas.

Ajustes de dose podem ser necessários ao longo de 
sua vida, incluindo no período da gravidez. Você pode 
conversar sobre mudanças de dose durante suas con-
sultas médicas regulares.

Fonte: Sociedade Brasileira de Endocrinologia

COmO O HiPOtiREOiDiSmO 
é DiAGNOStiCADO?

Os exames de sangue podem 
medir seus níveis do hormônio esti-
mulador da tireoide (TSH) e do hor-
mônio da tireoide (T4). Você tem 
hipotireoidismo quando tem TSH 
elevado e níveis baixos de T4 em 
seu sangue. No hipotireoidismo ini-
cial ou na forma leve, o TSH esta-
rá alto mas o T4 pode estar normal. 
Neste caso, o seu médico vai avaliar 
os níveis de TSH para fazer o diag-
nóstico.

Quando a causa do hipotireoi-
dismo é a doença de Hashimoto, os 
exames podem detectar os anticor-
pos que atacam a tireoide.

COmO O HiPOtiREOiDiSmO PODE 
AFEtAR SuA SAÚDE?

Em adultos, o hipotireoidismo não tratado 
leva ao desempenho físico e mental pobres. Ele 
também pode causar aumento nos níveis do co-
lesterol e levar a doenças cardíacas. Uma condi-
ção que pode representar risco de vida é o coma 
mixedematoso, que pode aparecer se o hipotireoi-
dismo for grave e não tratado.

O diagnóstico de hipotireoidismo é especial-
mente importante durante a gravidez. O hipoti-
reoidismo materno não tratado pode afetar o cres-
cimento e o desenvolvimento do cérebro do bebê.

Todos os bebês devem ser testados para o hi-
potireoidismo logo após o nascimento. Se não for 
tratada prontamente, a criança com hipotireoidis-
mo congênito pode ter atraso no desenvolvimen-
to mental e não crescer normalmente.

HiPOtiREOiDiSmO 
é tRAtADO?

COmO O
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SONHO

Alemã se aventura pela 
América Latina

Ela é cheia de simplicida-
de, simpatia e muita coragem. 
Natural de Stuttgart - capital e a 
maior cidade do Estado de Ba-
den-Württemberg, na Alema-
nha, Margarete Donata tem 
apenas 25 anos, mas muita his-
tória para contar. A jovem sem-
pre viveu uma vida corriqueira 
em sua cidade, ao lado da fa-
mília, mas teve um grande so-
nho despertado enquanto vi-
sitava uma exposição de fotos. 

Na época ela trabalha-
va como fotógrafa assistente e 
se encantou pela ideia de co-
nhecer os lugares registrados 
nas fotografias da exposição – 
que trazia pontos turísticos do 
Peru. Nos três anos seguintes 
Margarete trabalhou e guardou 
todo o dinheiro possível para 
fazer a viagem dos sonhos. Seu 
roteiro foi o Peru, onde per-
maneceu por seis meses co-
nhecendo o Norte do país.

Ao retornar para a Alema-
nha, Margarete, além de muita 
história pra contar, tinha uma 
certeza: queria viajar mais. Nos 
cinco meses seguintes, ela tra-
balhou e guardou dinheiro 
para uma nova aventura. A jo-
vem comprou passagem para 
o Peru, e no dia 26 de mar-
ço de 2015 embarcou para co-
nhecer o Sul do país, onde per-
maneceu por mais três meses. 
Do Peru, Margarete começou 
a “descobrir” a América Latina, 
passando pelo Chile, Argentina 
e Uruguai, até chegar ao Brasil. 

Do Peru, até chegar ao Bra-
sil, a jovem viajou apenas de 
carona e no caminho conhe-
ceu um amigo mais que es-
pecial: Chaplin, um cachor-

ro argentino que decidiu 
escolher Margarete como sua 
nova dona. Eles se conhece-
ram em uma praça na cida-
de de Mendonza, na Argenti-
na. Chaplin seguiu Margarete 
por três dias e eles acabaram 
se tornando amigos. No en-
tanto, ela precisava partir, con-
tinuar sua viagem, e um ca-
chorro não estava nos seus 
planos. Mas Chaplin já ha-
via decidido pelos dois e deu 
um jeitinho de ser adotado. 

Ao conseguir uma caro-
na para sair da cidade de Men-
doza, Margarete ficou surpre-
sa ao ver o motorista daquela 
caminhonete insistir para que 
ela não deixasse seu cachor-
ro para trás. Então estava de-
cidido: Chaplin seria o novo 
companheiro de viagem. Ou-
tro fato marcante durante a 

passagem pela Argentina não 
foi tão positivo. Margarete teve 
seu celular, dinheiro e outros 
pertences furtados enquan-
to fazia uma apresentação de 
malabares em um semáforo. 

O furto, ocorrido alguns 
dias antes do Natal, em dezem-
bro de 2016, deixou Margare-
te muito triste, principalmen-
te pela impossibilidade de se 
comunicar com a família du-
rante as festas de fim de ano. 
A saudade da família aperta, 
principalmente em datas es-
peciais, como é o caso do pró-
ximo dia 26, aniversário da 
mãe. Mas para ela, viajar se 
tornou uma missão, que ain-
da não pode ser encerrada.

Sem muitos recursos fi-
nanceiros, um dos principais 
desafios é custear suas despe-
sas com alimentação e hospe-
dagem. Margarete conta que 
sua única fonte de renda são 
gorjetas recebidas durante 
apresentações com seus mala-
bares, monociclo ou venda de 
cartões-postais, com desenhos 
que ela mesma produz. Ela 
conversou com nossa reporta-
gem no Posto da Serra, no mu-
nicípio de Iraceminha, de onde 
seguiu viagem para o Paraguai. 

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder

Desenhos também se tornaram uma 
fonte de renda durante a viagem 

Nesta semana Margarete foi recebida pela equipe do Posto da Serra, de iraceminha

Na companhia 
de um cachorro, 
um monociclo 
e uma mochila, 
Margarete 
Donata passou 
pela região Oeste 
nesta semana

DEBAtE Possível volta do radar foi discutida em 
reunião do Conselho Comunitário de Segurança

Após polêmica, 
prefeitura diz que não 
quer radar móvel

A prefeitura emitiu uma 
nota na quarta-feira (17), 
após discussão polêmi-
ca envolvendo uma possí-
vel volta da utilização do 
radar móvel em Maravi-
lha. O assunto foi aborda-
do em uma reportagem em 
vídeo da Rádio Líder FM e 
causou dezenas de comen-
tários contrários ao radar, 
principalmente na internet. 
Na reportagem, o Conselho 
Comunitário de Seguran-
ça (Conseg) diz que deba-
teu o assunto em reunião 
e o Departamento de Trân-
sito explica o que o muni-
cípio precisaria fazer para 
colocar o radar em funcio-

namento, que exige der-
rubada da lei existente e a 
apresentação de um novo 
projeto. A Polícia Militar 
pregou cautela e pediu um 
estudo sobre o trânsito.

Após a repercussão, a 
prefeitura garantiu que não 
tem pretensão de fazer um 
novo projeto para voltar a 
utilizar o radar. Segundo a 
nota, o assunto está sendo 
debatido apenas pelo Con-
seg, descartando qualquer 
debate em nível de admi-
nistração municipal. Para 
a prefeitura, “as declara-
ções do Departamento de 
Trânsito sobre o tema fo-
ram para explicar qual rito 

seria necessário para efeti-
var a ação que foi debatida 
exclusivamente pelo Con-
seg, do qual o diretor do 
departamento é integran-
te, juntamente com os de-
mais membros”. A nota ain-
da diz que “a administração 
municipal eliminou as lom-
badas eletrônicas e investe 
em outras soluções de trân-
sito, como as novas rotató-
rias, as faixas elevadas para 
pedestres e as lombadas fí-
sicas e informa que não há 
nenhuma intenção ou pro-
jeto para instalar radares 
móveis ou lombadas eletrô-
nicas em nenhum ponto do 
município”.
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COmO DESFAZER 
AmiZADE NO FACEBOOK 

Você aceitou a amizade daquele antigo 
colega de trabalho, mas não imaginava o tipo 
de postagem dele no Facebook. E agora? Ex-
clua sem dó.

Como o Facebook não avisa, é capaz dela 
nem perceber que você se foi, mas se prepare 
para ser questionado sobre seu sumiço quan-
do encontrar o sujeito pessoalmente.

Se for alguém muito próximo e você fi-
car constrangido de desfazer a amizade, uma 
saída é usar a opção desmarcar a assinatura. 
A pessoa continua tendo acesso ao seu per-
fil, mas você deixa de receber as atualizações.

SAiNDO DOS GRuPOS DE WHAtSAPP 
Grupos de amigos muito próximos mere-

cem um bom motivo para sua saída. Converse 
antes com o administrador. Ligue e explique 
porque irá sair, por exemplo: “olha, o número 
de postagens está alto demais. Tem gente pos-
tando até de madrugada, o que me atrapalha. 
Além disso, sempre sinto que estou em falta 
com alguém, pois não respondi a um assunto”.

Se a questão for a chatice do grupo, uma 
alternativa é “silenciar as mensagens”. Com 
isso o usuário fica temporariamente fora de 
um grupo, sem precisar deixá-lo, durante oito 

horas, um dia, uma semana, um mês ou até 
um ano.

Já aqueles grupos que você nem pediu 
para entrar ou não faz o menor sentido es-
tar ali, saia sem receio. Se forem muito ami-
gos, avise antes para os mais próximos que irá 
sair ou ainda mande um recado antes de sair. 
Por exemplo: “pessoal, estou tentando focar 
mais minhas ações e os grupos de WhatsApp 
às vezes me atrapalham. Por isso, informo que 
deixarei o grupo, mas continuarei disponível 
para conversas individuais. Obrigado pela 
compreensão”.

Não fique adicionando amigos em gru-
pos do WhatsApp sem o consentimento da 
pessoa. Tem coisa mais chata do que ser in-
serido em grupos que não tem nada a ver com 
seus objetivos e gostos?

Cuidado com o que você compartilha no 
seu WhatsApp. Lembre-se que o celular do 
outro pode ser roubado e sua reputação pode 
ir pro lixo. Um print e já era!

Seja o mais direto possível e evite aqueles 
textos gigantes. Ninguém tem muito tempo 
hoje em dia. Os textos longos somente quan-
do forem bem necessários.

Excelente fim de semana a todos!
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É deselegante excluir algumas pessoas do Facebook? Como sair da-
queles grupos do WhatsApp que você não gostaria de estar? Foi pen-

sando neste assunto que trago sugestões de como resolver isso 
sem magoar os demais integrantes do Facebook e WhatsApp.

viu como não é tão difícil assim? O melhor jeito é 
ser sincero e dizer que realmente prefere falar com a 
pessoa diretamente e não em grupo.
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por lUCiAne moZer

VIda E
EsPIrItUalIdadE

O PODER DE um ABRAÇO

Vou iniciar a coluna com uma pergunta: hoje você 
já deu um abraço? Não aquele abraço de cumprimen-
to, estou falando daquele abraço bem apertado, demo-
rado, onde será possível sentir o conforto, a troca de 
energias. 

Para melhor entender o quanto um abraço pode ser 
benéfico, fui pesquisar e fui surpreendida. O abraço é 
muito mais poderoso do que eu imaginava!

1. Faz bem à saúde: Estudos mostram que os abra-
ços têm o poder de reduzir os batimentos cardíacos e a 
pressão sanguínea, além de diminuir o risco de doen-
ças cardíacas. Um abraço também é capaz de fortale-
cer o sistema imunológico. Por último, os abraços ain-
da diminuem os níveis de cortisol, conhecido como o 
hormônio do estresse. Altos níveis deste hormônio po-
dem prejudicar a saúde, por isso esta queda na produ-
ção dele é importante.

2. Torna a gente mais feliz: Dar ou receber um abra-
ço é a forma mais simples de fazer o corpo liberar oxi-
tocina, conhecida como o hormônio do amor e da feli-
cidade. Ela aumenta os sentimentos de apego, conexão, 
confiança e intimidade e ajuda a curar a solidão, o iso-
lamento e até a raiva. Não importa se estamos abraçan-
do ou sendo abraçados, a simples conexão física com 
o outro já nos torna mais felizes. Os abraços ainda aju-
dam a cultivar a paciência e demonstrar apreço, além 
de estimular a liberação de dopamina, o hormônio do 
prazer, e serotonina, o hormônio do bem-estar, ampla-
mente associado ao bom humor. Por todos estes mo-
tivos, os abraços podem inclusive ser importantes no 
tratamento da depressão. 

3. Reduz o estresse: Estudos encontraram evidên-
cias de que pessoas que foram mais abraçadas na in-
fância demonstram menos sintomas de estresse na vida 
adulta. A afeição física também ajuda a atenuar nossas 
reações a situações estressantes e contribui para redu-
zir a ansiedade. Outro benefício é o fato de que abra-
çar alguém relaxa os músculos, ajudando a liberar e di-
minuir a tensão no corpo, deixando-nos mais calmos e 
relaxados. Os abraços foram incluídos na mesma cate-
goria do riso e da meditação. Os três são considerados 
atividades que relaxam e nos ajudam a estar comple-
tamente presente no momento, esquecendo tempora-
riamente dos problemas que enfrentamos no dia a dia.

4. Oferece proteção: O toque carinhoso de um abra-
ço ajuda a criar uma sensação de segurança, já que nos 
sentimos totalmente protegidos quando abraçamos al-
guém que amamos. Além disso, cientistas encontraram 
evidências de que os abraços ajudam a reduzir nossas 
preocupações e medos existenciais.  

5. Desenvolve relacionamentos: Os relacionamen-
tos são parte fundamental das nossas vidas. Amar e ser 
amado é algo que todos buscamos e os abraços podem 
ser parte importante deste objetivo.

Um abraço ainda pode oferecer conforto a alguém 
que esteja passando por um momento ou situação di-
fícil na vida. Às vezes não temos ideia do quanto uma 
pessoa pode estar precisando de um abraço e de como 
um contato próximo, mesmo que rápido, pode trazer 
um sorriso e um pouco de luz a um dia triste.

INGREDIENTES
2 xícaras de açúcar
1 vidro de leite de coco
1 vidro de leite
2 colheres (sopa) de fubá
2 colheres (sopa) de farinha
1 colher de fermento em pó
50g de queijo ralado
4 ovos
50g de coco ralado

MODO DE PREPARO
Bata tudo no liquidificador e coloque em forma untada. 

Asse em forno preaquecido por aproximadamente 40 minu-
tos.

BOm-BOCADO DE FuBÁ

Tempo de preparo: 10 minutos
Rendimento: 15 porções

Dica: Também pode ser assado em forminhas individu-
ais, tipo cupcake.

 Além de misturar tapetes em 
diferentes tons neutros, é possível 
ousar nas cores, desde que com 
critério e em sintonia com o resto 
do seu décor. Mesclar lisos e es-
tampados ou mesmo padrona-
gens, se elas forem de uma pale-
ta harmoniosa, como no Loft do 
BEP Arquitetos.

Sobrepor tapetes não é uma 
ideia nova, mas é uma tendência 
que talvez possa resolver alguns 
dilemas decorativos na sua casa. 
À primeira vista, a ideia pode pa-
recer estranha – para alguns, até a 
segunda e terceira. Mas na reali-
dade, apostar na sobreposição de 
tapetes pode ser uma ótima saída 
em várias situações. Além de fi-
car charmoso, claro.

  Também pode ser uma op-
ção tentadora na hora de econo-
mizar. Talvez o tapete dos seus 
sonhos no tamanho que você pre-
cisaria não cabe no seu bolso, ape-
nas sua versão reduzida. Aí fica fá-
cil: basta comprar um maior, por 

um preço mais acessível, e usar o 
modelo mais bonito sobreposto, 
para dar um destaque.

 Em espaços amplos, a di-
versão pode ser maior ainda. 
Ao invés de ir atrás de um tape-
te adequado ao tamanho do seu 
ambiente, faça um mix de vários 
modelos até chegar em um resul-
tado totalmente personalizado.

 Se a sobreposição de tapetes 
contar com dois modelos, com-
binar é muito simples: basta es-
colher um liso e um estampado. 
Se a quantidade de tapetes so-
brepostos for maior, vá pela in-
tuição e pela mesma regra do mix 
de estampas: padrões diferentes 
podem ser usados juntos, desde 
que repitam a mesma paleta de 
cores.

 Encare esta ideia com pita-
das de diversão, misturando aos 
poucos para ver o que dá cer-
to. O resultado, além de chamar 
atenção, fica superinteressante e 
aconchegante.

APOStE NA SOBREPOSiÇãO DE tAPEtES

Para deixar a casa mais 
aconchegante nos dias mais 
friozinhos, vale investir em 
uma dica de decoração que 
mistura ousadia e conforto: a 
sobreposição de tapetes. Es-

colha modelos com diferen-
tes propostas ou combine um 
novo com o que você já tem. 
O truque garante uma casa 
mais quente e uma composi-
ção mais estilosa.

Feiras e mostras impor-
tantes de decoração vêm tra-
zendo essa proposta há algum 
tempo. Ao invés de um único 
tapete no ambiente, dois ou 
mais fazem uma bela sobre-
posição de tapetes. O resulta-
do é superatual! Além de dar 

um ar moderno ao décor, so-
brepor tapetes cria uma com-
posição única, deixando o 
espaço personalizado. É tam-
bém uma ótima solução para 
quem quer usar os tapetes que 
gosta, mas tem um só ambien-
te para colocá-los.

Tem tapetes guardados por-
que se mudou para um lugar 
menor ou simplesmente en-
joou do antigo? Está aí um jei-
to de reaproveitá-los! A sobre-
posição ainda é uma saída para 
quem tem um tapete que ado-
ra e do qual não quer abrir mão, 

porém ele é pequeno para o es-
paço onde será colocado. Assim, 
ao dispor outro modelo embai-
xo, de preferência neutro, você 
valoriza o seu queridinho. E o 
melhor: sai bem mais barato do 
que comprar um tapete enorme 
e se desfazer do que você já tem.

DIFERENTES TONS
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NA SuA EStANtE
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Donald corre atrás de um papagaio para 
recuperar o segredo do cofre do Tio 
Patinhas – e, caso falhe, o quaquilionário 
ficará sem um tostão. Na sequência, um 
cientista louco rapta Donald e os meninos, 
arrastando-os para o deserto com o objetivo 
de descobrir uma cidade perdida, ignorando 
o perigo à espreita dentro dela. De volta ao 
lar, é Tempo de Férias, uma das melhores 
aventuras de Barks, na qual Donald enfrenta 
o fogo que devasta a floresta para salvar 
seus sobrinhos e a própria vida! 

PAtO DONALD. O PAPAGAiO CONtADOR

mARiA FumAÇA
O passeio turístico de trem a va-

por é uma memorável atração na 
Serra Gaúcha, na Região Uva e Vi-
nho. Os turistas são recepciona-
dos na estação de Bento Gonçalves 
com uma deliciosa degustação de 
vinho. Ao soar o sino, todos embar-
cam numa viagem repleta de alegria 
e que traduz o jeito de ser dos imi-
grantes italianos. São 23 quilôme-
tros de agradável percurso, com du-
ração média de duas horas. Durante 
o passeio, a festa é conduzida por 
atrações típicas italianas e gaúchas.

Hoje terminamos mais uma jornada! Trago até 
vocês os melhores lugares para se visitar em 

Bento Gonçalves. Aproveitem a leitura!

ESPErO QUE TENHAM GOSTADO DESTA JOrNADA PELA CAPiTAL DO viNHO! 
SEMANA QUE vEM EMBArCAMOS EM OUTrA AvENTUrA! ATÉ A PróxiMA!

PiPA PóRtiCO 
A Pipa Pórtico é o cartão de visita da ci-

dade, um monumento em formato de bar-
ril de vinho (pipa) com 17 metros de altu-
ra, construído em 1985, que se encontra na 
entrada da cidade e anuncia aos visitantes: 
“Você está entrando no mundo do vinho”.

LA FONtANA
Localizada no Centro da cidade, na Via del 

Vino, a fonte ou chafariz de vinho é uma referên-
cia turística da cidade de Bento Gonçalves. A fonte 
foi construída com retalhos de pedras, imitando os 

muros de pedras empilhadas feitos pelos primei-
ros imigrantes italianos que colonizaram a região.

AGENDA DE EVENtOS

20/5 - Jantar-benefi-
cente – 20h30 – Salão Católi-
co Bairro Floresta - Associa-
ção de Pais e Professores da 
Escola de Ensino Fundamen-
tal Juscelino Kubitschek de 
Oliveira

- Show com Roger Henri-
que & Gustavo – 23h – Han-
gra – Acadêmicos do 5º perío-
do de Direito de Pinhalzinho 

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

3/6 - Neon Party – 
23h30 – Hangra 

27/5 - Encontro de 
Violões – 14h – Centro Socio-
cultural

- Festa Sertaneja – 23h30 
- Plaza Eventos 

28/5 - Festa dos ido-

sos – 10h – Salão Linha Pri-
mavera Alta 

- Festa da Padroeira Nos-
sa Senhora Caravággio – 9h – 
Salão Linha Arabutã 

3/6 - 2º Jantar italiano 
– 20h – Salão Paroquial Cató-
lico – JCI Maravilha

 
15/6 - Show da Ban-

da Cachorro Grande – 23h – 
Hangra 

O mês de maio é famoso 
por ser considerado o mês 
das noivas. E como falar so-
bre casamento sem pensar 
em vestido de noiva? En-
tão, separei as três maiores 
tendências para noivinhas 
que tenho observado ulti-
mamente.

Justinho e volumoso: 
uma modelagem que tem 
aparecido bastante é aquela 
clássica de um vestido com 
parte superior bem justa 
até a cintura, onde começa 
a parte volumosa (e quan-
to mais volumoso, me-
lhor!), bem no estilo prin-
cesa mesmo.

Aplicações: não bastam 
mais apenas tecidos de ren-
da com desenhos de flo-
res e arabescos. Recortar e 
aplicar os detalhes cria um 
volume lindo e um deta-
lhe muito romântico, ainda 
mais se combinados com 
bordados.

Lingerie no casamento: 
as modelagens de roupas 
íntimas, como corseletes e 
camisolas, têm inspirado 
estilistas do mundo intei-
ro. O resultado é um ves-
tido sensual, mas com 
muita delicadeza. 

Mas, por fim, o ves-
tido de noiva deve de-

monstrar nossa persona-
lidade, estilo, e favorecer 
nossos pontos fortes. Em 
outras palavras, não es-
peramos nada menos que 
um vestido perfeito. E ele 
existe!

tENDÊNCiAS DE VEStiDOS DE NOiVA
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AA
IMPROVISAR

AMBITOCONE
PAECETS

BERNARDOERIC

RSISMICOS
CANECAPOSPÃ

DONATVOO
POETADAVILA

REDUVISOM
RAELMOGI

TORONTODOG
MAUELFOA
AGCRERAV
NEGROENTE

COMBUSTIVEL

Nero ou
Calígula
(Hist.)

Resina ca-
paz de ad-
quirir car-
ga elétrica

Gelo, em
inglês

Estudioso
como
Darcy

Ribeiro

Objeto
de 

sinalização
de trem

O de atua-
ção do

Ibama é
federal

Lugar
onde brota

água da
terra

Doce de
fruta em
calda de
açúcar

Tomé de
Souza, go-
vernador-
geral (BR)

(?) Clapton:
canta

"Tears in
Heaven"

(?) Guima-
rães, autor
de "O Se-
minarista"

Força, 
em latim

Golfo de
(?): área
de ataque
de piratas

Capacete
do

cavaleiro
medieval

Giselle
Itié,
atriz

Prenda
com 

um nó

Como é
servido o
peixe no
ceviche

Natalia Vo-
dianova,
modelo
russa

Substância
como o

diesel ou 
a gasolina

(?) queri-
do: recebe
presente
no Natal

(?) pulmonar: é a
única que transporta

sangue venoso (Anat.)
Ozzy Osbourne, cantor

Acreditar

Criatura de
"O Senhor
dos Anéis"

Pele
natural de
casacos
Macio

Término de um
contrato em comum

acordo entre as 
partes

Agir como
o come-

diante que
introduz
"cacos"
em cena

Recipiente
de chope

(?) Corleo-
ne, vilão

Apelido de
Noel Rosa

Sede dos 
Jogos Pan-
Americanos
de 2015,

no Canadá

O carvão,
pela cor

Persona-
gem como
o Duende

Verde,
pela índole

(HQ)

Abalos (?):
terremoto
Herói do
Dilúvio

"Após", em
"posfácio"
Infiéis no 
casamento

"Passeio"
do pássaro

Alerta;
vigilante

(?)
Dracena,
zagueiro

Sorte (pop.)

Cachorro,
em inglês
(?) Betto,
religioso

3/dog — ice — vis. 4/áden — eric. 7/toronto.

HORóSCOPO
ÁRiES
Ao demonstrar com sinceridade seus sentimentos de forma incisiva, você pode 
abrir brecha para desentendimentos. É tempo de poder dissipar os conflitos que 
pairam sobre os relacionamentos.

TouRo 
É bom acreditar que é possível alcançar o que parece distante. Quando você olha 
para frente, tende a levar a vida de forma mais positiva. É tempo de aproveitar as 
oportunidades que aparecerem.

GêmEoS 
Quando a falta de praticidade e de objetividade é grande e a inconstância 
persiste, é preciso encontrar uma meta que lhe ajude a abrir horizontes. É tempo 
de traçar objetivos mais consistentes.

CânCER 
Ao cometer os mesmos erros, você repete o que sabe que não dá certo. Mas ao 
cometer novos, está arriscando algo melhor. É tempo de trilhar novos caminhos, 
mesmo sem saber onde vai dar.

LEão 
Talvez seja melhor se dedicar às atividades que transmitam leveza a seu coração 
sem remoer o que passou. É tempo de entender que fazer drama nem sempre é 
a melhor forma de chamar atenção.

ViRGEm 
Ao analisar as situações de diversos ângulos, é possível traçar um perfil amplo 
da realidade. Poder abrir novos caminhos é um resultado desta amplitude. É 
tempo de aproveitar para projetar o futuro.

LiBRa 
É fundamental que supere a timidez para alcançar os resultados desejados. 
Agindo com expansividade, terá mais oportunidade para ser reconhecido. É 
tempo de apostar no que é singular.

ESCoRpião 
Ao passar por momentos difíceis, você aprende que quando se perde uma coisa, 
algo melhor surge. Só depende do seu olhar. É tempo de seguir em direção às 
novas oportunidades.

SaGiTÁRio 
A vontade de ir além lhe proporciona força para ir longe. No entanto, o desejo de 
sempre querer ir mais adiante pode acabar gerando insatisfação. É tempo de 
aprender a curtir suas conquistas.

CapRiCóRnio 
As dificuldades intelectuais podem causar profundas frustrações. isto pode ser 
agravado se as suas opiniões não forem aceitas. É tempo de perceber se suas 
ideias não estão sendo convincentes.

aquÁRio 
Ao se sentir desacreditado em tudo, é preciso procurar algo em que você 
acredita que pode mudar. Assim será possível enxergar seu papel nas 
transformações. É tempo de explorar coisas novas.

pEixES 
A jornada está cheia de surpresas e possibilidades de novas formas de 
interações. É tempo de equilibrar as emoções para ter uma visão mais clara de 
como pretende acelerar seu crescimento.
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Na manhã de domingo (14) a Linha Barro Preto contou com culto especial para 
o Dia das Mães na igreja da comunidade, celebrado por Fernando Batisti, iria 
Biazussi e Salete Gulich. Teve apresentação das crianças do Catecumenato Crismal 
e Eucaristia, quando os alunos entregaram flores para as mães. As catequistas 
responsáveis pelas turmas são Elvira Grando, Márcia Luza e Salete Gulich. 

Mais de 700 fichas foram vendidas pelo Grupo de idosos raiar do Sol 
para o almoço promovido no domingo (14). O grupo, que pertence ao 
Bairro Cohab de Maravilha, realiza todos os anos o evento e recebe 
idosos de toda a região. A festa foi realizada no Parque de Exposições 
Carlos Alberto Begrow e teve matinê. 

Fotos: Diana Heinz/O Líder

Fotos: Divulgação

Ontem (19) tivemos o 
privilégio de conferir a 
reinauguração do Espaço 
Unna, agora com novo 
ambiente, mais amplo e 
aconchegante. A equipe 
recebeu os amigos e clientes 
com delicioso coquetel e 
sorteio de mimos. O novo 
endereço é na Avenida 
Araucária, 369, sala 6 - 
subsolo da Farmácia Farmar. 
Parabéns às proprietárias 
pelo belíssimo trabalho!
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5 – Colocação dos rodízios
Como a madeira destes caixotes é muito 
fina, os parafusos a atravessariam e 
fatalmente rachariam a madeira. O ideal é 
colar os rodízios com fita dupla-face. Mas 
tem que ser aquela fita bem forte. Depois 
de tudo pronto, cole um caixote no outro.

Fonte: Além da Rua Atelier/ZAP em Casa

EStANtE COm CAixOtES DE FRutAS

mAtERiAiS NECESSÁRiOS:
– Fita dupla-face
– Fundo preparador para pintura
– Lixa 60
– Pincel
– rodízios
– Tintas de sua preferência (para o exemplo, foram utilizadas as cores 
rosa, amarela e azul)

mODO DE FAZER

1 - Comece separando 
caixotes parecidos, para que 
seu móvel fique uniforme.

2 – Lixar
Lixe os caixotes para tirar farpas 
e sujeira. Prefira a lixa 60 para 
madeira. Eles, assim como os 
pallets, são feitos com madeiras 
bem rústicas e é isto que os torna 
tão especiais. Por isso, lixe para 
tirar farpas, mas não para deixar 
a madeira perfeita.

4 – Pintura dos caixotes
Use esmalte à base de água, acetinado ou 
brilhante. Esta tinta é maravilhosa, porque é à base 
de água e não de solvente. Ela seca muito rápido.

3 – Passe fundo preparador 
para a pintura.

por ADriAno AnTUneS
CaNtO NatIVO
gauderioadriano@hotmail.com

BiOmA PAmPA: o pampa é 
o único bioma presente somen-
te numa unidade federativa, ou 
seja, ocupa mais da metade do 
território do Rio Grande do Sul. 
O clima é subtropical, com as 
quatro estações do ano bem de-
finidas, e sua vegetação é mar-
cada pela presença de gra-
míneas, arbustos e árvores 
de pequeno porte. Além dis-
so, esse bioma é constituído de 
grandes áreas de pastagens que 
se desenvolvem grandes reba-
nhos. O pampa, um dos biomas 
do Brasil, corresponde a um dos 
ecossistemas mais ricos em re-
lação à biodiversidade desde a 
fauna e a flora.

ANimAiS ENDÊmiCOS: des-
ses animais, muitas espécies 
são endêmicas, ou seja, espé-
cies nativas que se desenvol-

vem somente naquela região e 
por isso só existem naquele lo-
cal do planeta. De acordo com 
pesquisas, cerca de 40% dos ani-
mais são endêmicos da região 
dos pampas, desde mamíferos, 
aves, répteis, anfíbios e artrópo-
des.

ANimAiS Em ExtiNÇãO: 
muitas espécies de animais e 
plantas fazem parte do bioma 
pampa, sendo que algumas delas 
estão ameaçadas de extinção: ja-
guatirica - gato dos pampas (Le-
opardus pajeros), conhecida pelo 
nome de gato-palheiro; onça
-pintada - (Panthera onca) maior 
felino do continente americano 
e o terceiro maior do mundo; ja-
guatirica - (Leopardus parda-
lis) o gato-do-mato ou mara-
cajá, como é conhecido, está 
espalhado em todo continente 

americano e em alguns locais 
a espécie já está extinta devi-
do à perda de seu habitat natu-
ral; caxinguelê - (Sciurus aestu-
ams) roedor de pequeno porte, 
chamado popularmente de sere-
lepe, animal endêmico da Amé-
rica do Sul, única espécie de es-
quilo dos pampas; tamanduá 
- (Myrmecophagidae) conhecido 
popularmente pelo nome “pa-
pa-formigas”, há duas espécies 
desse mamífero ameaçadas de 
extinção na região dos pampas: 
tamanduá-bandeira (Myrmeco-
phaga tridactyla) e o tamanduá-
mirim (Tamandua tetradactyla). 
Assim, as maiores ameaças para 
o desequilíbrio do bioma pampa 
é a expansão descontrolada da 
fronteira agrícola, a caça e a ex-
tração dos recursos naturais, so-
bretudo, da madeira (lenha).

PAmPA – 
Segunda parte
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Dom Pedro implora que 
Domitila não vá embora. 
Francisco avisa a Thomas que 
seu plano deu certo. Pedro 
dá uma casa para Domitila. 
Leopoldina e José Bonifácio 
jogam bilhar. Domitila se frus-
tra ao acordar e não encontrar 
Dom Pedro. Jacira não gosta 
dos conselhos que recebe de 
Ferdinando. Joaquim ques-
tiona Germana sobre Jacinto. 
Wolfgang se preocupa com 
a permanência dos escravos 
fugitivos em sua casa. Piatã 
se irrita com a cobrança que 
Ubirajara lhe faz por causa de 
Jacira.

Alex decide enfrentar Salvatore. 
Gordo manda Miro embora e 
Laila finge querer consolá-lo. 
Alex guarda o caderninho em 
um armário na rodoviária. 
Gordo se entende com Eva. Alex 
continua a chantagear Salvato-
re. vanessa dá um fora em Lai-
la. Lázaro entrega a romildo e 
William o material para sabotar 
o show da 4.4. Gilda comenta 
com Nicolau que acredita que 
o filho de Marisa não seja de 
Haroldo. Diana desconfia do 
comportamento de Laila. Edith 
avisa que foi convidada para 
ser a rainha de bateria de uma 
escola de samba. 

Joyce se aproxima de irene e 
a apresenta para Heleninha. 
Caio aconselha Eugênio a se 
afastar de irene. Nonato vê Biga 
no show e se desespera. Abel 
revela a Nazaré que teme que 
Ritinha faça algo contra o filho. 
Jeiza desconversa quando 
Zeca pergunta sobre seus docu-
mentos. Cibele fala para Anita 
que fará o exame de DNA no 
filho de Ritinha. Irene vai atrás 
de Eugênio e Joyce quase flagra 
os dois. Dantas manda men-
sagens para Shirley. Nonato se 
esconde de Biga. Eurico flagra 
ivana e Cláudio conversando 
em seu quarto. 

Dom Pedro se enfurece com 
a recusa de José Bonifácio. 
Leopoldina sente uma forte dor 
na barriga e todos se preocu-
pam. Elvira invade a cozinha 
do palácio. Joaquim tenta 
convencer José Bonifácio a 
aceitar o pedido de Dom Pedro. 
Anna estranha o comporta-
mento de Thomas. Piatã não 
consegue falar a verdade para 
Ubirajara. Padre Olinto aconse-
lha Ferdinando. Liu ajuda Anna 
a escrever. José Bonifácio pede 
para conversar com Dom Pe-
dro. José Bonifácio impõe uma 
condição a Dom Pedro para 
aceitar o cargo de ministro.

Alex tenta se aproximar de 
Júlia, mas William não deixa. 
Almir exige que Néia pergunte 
a ramon sobre seu dinheiro 
roubado. roberto explica o caso 
de Nicolau para Gilda e Haroldo. 
Gilda pede para Haroldo voltar 
para casa. Alex descobre que 
Júlia se passou por Lorena em 
Nova iorque. ramon conta 
para Néia que foram romildo 
e William que roubaram seu 
dinheiro. Eva comenta com 
Gordo sobre o fim de seu 
atendimento a Miro, e Laila ouve 
a conversa. Lázaro pensa em 
como sabotar o show da 4.4 no 
festival. Alex lê o livro de Júlia.  

Cibele ignora ritinha. Joyce 
pede para Cibele não hostilizar 
ritinha. Eugênio entrega a ruy 
os filmes indicados por Irene. Ri-
tinha chega à casa de Bibi para 
ficar e Aurora reprova a atitude 
da filha em acolher a moça. 
Joyce fala com Silvana sobre 
sua amizade com irene. ruy 
encontra um bilhete de irene 
para Eugênio e questiona o pai. 
Silvana procura irene. Zeca leva 
Marilda até a casa de Bibi. O ca-
minhão de Zeca é fotografado 
pelo policial à paisana. Simone 
convida Cláudio para o jantar 
de aniversário de Silvana e não 
conta para ivana.

Gustavo conta para Dulce Maria 
que houve uma mudança de 
planos e que a carinha de anjo 
não vai mais provar o vestido 
com Estefânia, mas sim lhe 
acompanhar no escritório. 
verônica dá flores para Silvana 
e diz estar feliz que tudo deu 
certo em relação ao contrato e 
também por acreditar que ela 
não tem interesse no empre-
sário. vitor vai até a empresa 
e espera Gustavo na sala dele 
para conversar sobre o ocorrido 
com Estefânia. Estefânia conta 
para Dulce Maria que não have-
rá mais casamento. 

Absalom pede para Zac 
não matar Chaim. Daniel 
segue para o alojamento de 
escravas. Amitis convence 
Shamiran a permanecer no 
palácio. Neusta pede para 
Shag-Shag ajudá-la a proteger 
Joaquim. Asher diz que 
tentará falar com Joana. Sha-
g-Shag afirma que não existe 
demônio no palácio. Ebede 
avisa que Amitis deseja ver 
Hurzabum. No calabouço, Lia 
pede para Naomi ter fé. Daniel 
se desespera ao pensar que 
Lia morreu. Se sentindo culpa-
do, Daniel ora a Deus. raquel 
come compulsivamente.

Leopoldina convida José 
Bonifácio para se hospedar 
no palácio. Thomas mostra 
o registro de vitória, e Anna 
se preocupa. Sebastião acre-
dita na falsa carta da Madre 
Superiora feita por Cecília 
e autoriza a filha a ajudar o 
convento. Diara confirma as 
suspeitas de Joaquim sobre 
Jacinto. Dom Pedro não deixa 
Thomas se apresentar a José 
Bonifácio. Anna comenta 
com Leopoldina a estranheza 
com o comentário de seu 
marido sobre vitória. José 
Bonifácio recusa o cargo de 
ministro.

Alex reclama de ir para o 
antigo esconderijo. Léo expulsa 
Manu de sua casa. Gui avisa a 
Júlia que Alex fugiu. Manu se 
despede de Eva. Léo e Jaiminho 
vão atrás de Stefany, que se 
emociona com a surpresa. 
William perde o caderninho de 
Salvatore e Alex se enfurece. 
Joana incentiva JF a fazer uma 
nova audição para o Conser-
vatório de Música. Néia decide 
ficar com Almir. Alex encontra 
o caderninho nos pertences de 
William. Léo e Stefany viajam 
para a Europa. Júlia escreve seu 
livro com ricardo. Chega o dia 
do lançamento do livro de Júlia. 

Joyce discute com Eugênio. 
ivana e ruy acreditam que 
irene chantageia Eugênio. 
Silvana paga o dinheiro que 
deve a Caio. Chega o dia da 
luta de Jeiza. Zeca reclama 
de Cândida ter convidado Edi-
nalva e Marilda. Jeiza vence a 
luta. Jeiza fala para Alan sobre 
seus sentimentos por Zeca. 
Mira passa, intencionalmente, 
uma ligação de irene para Eu-
gênio. ruy reclama de Joyce 
para Eugênio. rubinho explica 
seu novo esquema para um 
cúmplice. Zeca leva Jeiza ao 
restaurante onde rubinho 
trabalha.

Madre Superiora diz que confia 
em inácio e Diana, mas que re-
cebeu graves reclamações de 
pais de duas alunas sobre Zeca 
e Juju terem namorado dentro 
do colégio. Os dois ficam 
chocados com a denúncia e 
com medo do que a Madre 
possa fazer se for confirmado. 
Em casa, Zeca chora ao ouvir 
os pais conversarem e inácio 
diz para Diana que se os dois 
fossem brancos a reclamação 
dos pais não teria acontecido 
com tanta intensidade. A mu-
lher se identifica como esposa 
de vitor e deixa Estefânia em 
choque. 

Lior tenta alertar Asher sobre a 
história contada por rabe-Sá-
ris. Sadraque e Mesaque pe-
dem para acompanhar Dalila 
e raquel até os aposentos. Lia 
diz para Naomi que é preciso 
confiar em Deus. Raquel diz 
se sentir gorda. Amitis tenta 
acalmar Nitócris. Daniel diz 
que precisa encontrar mais 
pessoas para colocar em 
prática o plano de descobrir a 
fraude nas contas do palácio. 
Aspenaz entrega um amuleto 
à Amitis. Dalila fica confusa ao 
ver um tecido sobre a estátua. 
Daniel fala sobre Deus com 
Sammu. 

Joaquim afirma para Peter que 
irá desmascarar Thomas. Piatã 
tenta se aconselhar com Padre 
Olinto sobre Ferdinando. Jacira 
sofre pela decisão de Piatã de 
se separar dela. Elvira tenta en-
feitiçar Joaquim mais uma vez. 
Joaquim revela a Dom Pedro 
que viu Thomas com o homem 
que atentou contra ele. Peter 
faz anotações sobre o caso de 
Amália. Peter aconselha Libério 
a esquecer Cecília. Elvira vê 
Thomas com Domitila e pensa 
em lhe pedir mais dinheiro. José 
Bonifácio chega ao palácio.

Júlia fica assustada com 
o comportamento de Alex. 
Yasmin pensa em doar parte 
do dinheiro que arrecadou no 
bazar. Gordo decide aceitar 
a proposta de Laila. Marisa 
diz que precisa convencer 
Gilda a não se divorciar de 
Haroldo. Lázaro cogita fazer um 
acordo para pagar o que deve 
a Gui. ricardo sugere que Júlia 
omita alguns fatos de seu livro. 
Yasmin se encontra com Glória. 
Léo não consegue convencer 
Stefany a ficar com ele. Glória 
convida Yasmin para ser sua 
assistente. Diana e Gordo assi-
nam contrato com Laila. 

ruy e Zeca se enfrentam. Caio 
se preocupa com o que consta-
tou sobre Silvana. Eugênio tenta 
se afastar de irene. Cibele provo-
ca ruy. ivana pede a ajuda de 
Joyce para se maquiar. Eugênio 
conversa com a psicóloga 
da filha. Zeca afirma a Jeiza 
que não sente mais nada por 
ritinha. rubinho mostra para 
Bibi a foto de Jeiza. ritinha briga 
com Joyce e ruy se preocupa. 
Alan ajuda Jeiza a se preparar 
para sua luta de MMA. rubinho 
comenta que tem um novo 
esquema. Eugênio pede que 
Joyce se afaste de irene.

Os alunos apresentam a peça 
Cinderela para seus pais du-
rante a feira do conhecimento. 
Enquanto Adriana, que inter-
preta Cinderela, e Dulce Maria, 
como o príncipe, dançam, as 
demais meninas cantam a 
música “Era um vez”. Ao final 
da peça, todos os pais são 
convidados a dançar em um 
baile de gala com seus filhos. 
Selene vai até o apartamento 
de Gustavo procurar Estefânia. 
A ex-namorada de vitor não se 
identifica para Silvestre e pede 
para que ele diga que em breve 
a Tia Perucas vai saber quem a 
está esperando.

Asher fica profundamente 
magoado com a mentira 
contada por rabe-Sáris. Beroso 
avisa que o escravo hebreu não 
seguirá na caçada. Ezequiel fala 
sobre a visão do vale dos Ossos 
Secos. Nitócris reencontra o 
filho e o abraça. Sammu avisa 
que o menino teve uma visão 
à noite e a procurou pedindo 
proteção. Belsazar diz ter visto 
um demônio. Lia e Naomi têm 
os corpos lambuzados de leite 
e mel para atrair insetos. Elga 
discute com as gêmeas. Daniel 
lê o livro de rute. Lia conta um 
pouco sobre a história dos 
hebreus para Naomi. 

Dom Pedro culpa Avilez pela 
morte de João Carlos. Piatã 
comunica à tribo sua decisão, 
e Jacira fica arrasada. Piatã 
vai com Jacira até a gruta de 
Ferdinando. Elvira faz um feitiço 
para Licurgo se apaixonar no-
vamente por Germana. Libério 
comemora a reação do povo ao 
ler seu jornal. Ferdinando e Piatã 
se reencontram. Cecília conta 
para Diara que está namorando 
Libério às escondidas. Francis-
co percebe o envolvimento de 
Domitila ao ouvi-la falar de Dom 
Pedro. Leopoldina se preocupa 
quando o marido promete 
vingar a morte do filho. 

Diana e Gordo deixam claro 
para Laila que não farão ne-
gócio com ela. Edith expulsa 
Glenda de sua casa. Diana 
aceita o convite de Gordo para 
voltar com Chiara para sua 
casa. Daniel parabeniza Gui 
por ter vencido a ação contra 
Lázaro. Miro agradece a Eva 
pelo apoio com a separação 
de Nina. Júlia diz a ricardo 
que pretende procurar Alex na 
cadeia e descobrir mais sobre 
a vida de Lorena. Haroldo tenta 
se reconciliar com Gilda. Gui 
aconselha Júlia a não procurar 
Alex. Tainá deixa claro para JF 
que não consegue ser fiel. 

Bibi discute com Jeiza e 
rubinho é liberado pelo 
delegado. Eugênio se preocupa 
com irene. ivana disfarça ao 
ver Cláudio com a namorada. 
Silvana pede a ajuda de Dita 
para manipular Eurico. Hele-
ninha descobre o hotel para 
onde Bibi vai com o marido e 
fica intrigada. Silvana decide 
resgatar o relógio de Eurico do 
penhor. Jeiza analisa a ficha 
policial de rubinho. rubinho 
conversa com um cúmplice 
sobre a prisão dos comparsas. 
Zeca desafia Jeiza. Amaro 
critica ruy por querer ir com 
ritinha à casa de Edinalva. 

No colégio, todos se arrumam 
para a feira do conhecimen-
to. Madre Superiora dá as 
boas-vindas para os pais das 
meninas no colégio na abertura 
da feira. Para a alegria de Dulce 
Maria, Gustavo, Estefânia e 
o Padre estão no colégio. 
Nervoso e inseguro, vitor diz 
que ama Estefânia, mas Selene 
o menospreza e diz que irá recu-
perar o amor dele. As meninas 
abraçam o professor Tom, que 
encerra seu ciclo no colégio 
com a peça. Madre Superiora 
autoriza Estefânia a levar Dulce 
após a feira para provar seu 
vestido de dama de honra.

Asher percebe que Nebuzara-
dã não ajudará Evil e atira uma 
flecha na leoa. Sem saber que 
foi salvo pelo escravo hebreu, 
o príncipe vê Nebuzaradã e 
agradece pela ajuda. Evil diz 
a Nabucodonosor que foi 
salvo por Nebuzaradã. Nitócris 
se desespera e mostra um 
animal morto em sua cama. 
Asher e Joel são atacados por 
uma leoa. Nitócris acusa Sha-
miran de ter colocado a ave 
morta em sua cama. Daniel 
fala de Deus com os sábios. 
Ezequiel conversa com Deus e 
tem a visão do vale dos Ossos 
Secos. 

Patrício leva Anna para 
consolar Leopoldina, e 
Thomas exige que Nívea 
acompanhe a esposa. Elvira 
implora que Joaquim a trate 
como esposa. idalina se 
desespera ao constatar que 
Cecília fugiu de casa. Cecília 
se encontra com Libério 
na biblioteca. Licurgo tenta 
agarrar Elvira. Piatã termina 
seu compromisso com Ja-
cira. Leopoldina teme perder 
seu filho. Dom Pedro tem um 
mau pressentimento, e Domi-
tila tenta acalmá-lo. Libério 
sugere que Diara escreva um 
artigo para o jornal. 

Lázaro fica irritado com a 
entrevista de Mariane, que 
inocenta Gui. Glenda faz intriga 
de Nelson para Edith. Léo fica 
magoado quando Stefany lhe 
diz que irá para Sergipe morar 
com a mãe. Júlia comenta com 
ricardo que o caderninho de 
Salvatore deve estar com os 
capangas de Alex. Alex conta a 
William e romildo que fugirá da 
prisão. Léo convida Jaiminho 
para ser seu assistente. Diana 
avisa a Gordo que sairá da casa 
de Lázaro e venderá sua parte 
da gravadora para a investidora 
argentina. 

rubinho revela a seu cúmplice 
que fazia faculdade de Química. 
Marilda conta para ritinha que 
Zeca ajudou Edinalva com a 
mudança. Zeca se irrita por 
não conseguir falar com Jeiza. 
Eugênio se surpreende ao 
encontrar irene em sua casa. 
Jeiza e os policiais abordam o 
caminhão com drogas. rubinho 
é levado para prestar esclareci-
mentos na delegacia. Eugênio 
questiona Joyce sobre a ida de 
Irene a sua casa. Eurico afirma 
a Silvana que não a perdoará 
se descobrir uma mentira. 
Nonato conta como está sua 
preparação para o show.

Bárbara e Frida veem escon-
didas Juju e Zeca darem o 
primeiro beijo após o início do 
namoro. Frida acha nojento e 
Bárbara sugere para a amiga 
contar, por meio de seus pais, 
sobre o namoro para a Madre 
Superiora. Nicole fica nervosa 
por Gustavo não telefonar para 
ela confirmando o jantar e 
decide ficar na porta do aparta-
mento dele. O empresário tenta 
avisar Nicole sobre o imprevisto 
com o contrato, mas a mulher 
esqueceu o celular em casa. 
Dulce sonha com Tereza mais 
uma vez e apresenta Adriana 
para a mãe. 

Evil questiona a atitude 
provocativa de Nebuzara-
dã. Nabonido consulta os 
astros. Absalom presenteia 
Dana com uma flor. Belsazar 
confessa que Nitócris mandou 
derramar vinho em Shamiran. 
Dalila diz que não costuma 
costurar a noite e Sadraque 
estranha. Larsa encontra 
Zabaia e avisa que o Lobo de 
Judá partiu em uma caçada 
com os nobres. Lia e Naomi 
se preparam para fugir. Asher 
percebe Nebuzaradã indo 
atrás de Evil e decide segui
-los. O hebreu vê uma leoa se 
aproximando do príncipe.
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VOLuNtARiADO Programação especial é organizada para 
comemorar o aniversário 

Rede Feminina de Combate ao 
Câncer completa 20 anos 

No dia 9 de junho a Rede Fe-
minina de Combate ao Câncer 
de Maravilha (RFCC) vai com-
pletar 20 anos de história. Para 
comemorar a data, a entidade 
irá promover palestra com a co-
ach e escritora internacional Ir-
lei Wiesel, no Plaza Eventos, pró-
ximo ao Parque de Exposições 
Carlos Alberto Begrow. A temáti-
ca abordada será “lidere sua vida 
e desfrute do seu sucesso” e os in-
gressos custam R$ 20. 

Conforme a presidente do 

grupo, Cicilia Heydt, a Rede Fe-
minina conta com mais de 40 vo-
luntárias, que tem como objeti-
vo oferecer às mulheres o acesso 
e a chance de descobrir precoce-
mente o câncer aumentando o ín-
dice de cura. “A entidade realiza 
continuamente campanhas pre-
ventivas e exames papanicolau e 
o toque de mama. Com todos es-
tes cuidados, mesmo assim, Ma-
ravilha tem alto número de mu-
lheres em tratamento do câncer, 
ultrapassando 100 casos”, explica. 

Gilson Campana recebeu a gargantilha de ouro como prêmio da ação entre amigos

Divulgação

AÇãO ENtRE AmiGOS 
Cerca de 970 números fo-

ram vendidos na ação entre ami-
gos da Rede Feminina, o que ren-
deu à entidade R$ 9.700 mil de 
lucro. O valor será utilizado no 
projeto Vida Mulher, que con-
templa mulheres com câncer de 

mama e colo de útero. Na cam-
panha são desenvolvidas ativida-
des com profissionais nas áreas 
de nutrição, psicologia, fisiotera-
pia, yoga e palestras. O ganhador 
da gargantilha de ouro, prêmio 
da ação entre amigos, foi Gilson 
Campana. 

DiA DO ENFERmEiRO
Hospital São José 
faz homenagem aos 
colaboradores

O Hospital São José realizou 
homenagem aos seus colabora-
dores, agradecendo o empenho 
e a dedicação com o próximo. Na 
ocasião, eles foram presenteados 
com uma nécessaire personali-
zada, além de lanche especial. 

A homenagem é referente 
ao Dia do Enfermeiro (12) e dos 

Auxiliares e Técnicos de Enfer-
magem, comemorado hoje (20). 
A gerente de enfermagem Mar-
lice Ropke e a enfermeira An-
dressa Ferronatto também pro-
moveram conversas individuais 
e em grupo, reforçando a im-
portância da profissão dentro 
da instituição e na sociedade. 

Divulgação

Colaboradores receberam nécessaire personalizada

DiA DAS mãES
Supermercado 
Auriverde sorteia 
poltronas reclináveis

O sorteio da promoção 
Minha Mãe é uma Diva, do 
Supermercado Auriverde, foi 
realizado no sábado (13). O 
prêmio disponibilizado era 
uma poltrona reclinável e 
uma almofada personalizada 

para cada unidade da empre-
sa nos municípios da região. 
O nome sorteado em Maravi-
lha foi de Roberta Schein. A 
moradora da Linha Chinelo 
Queimado possuía apenas um 
cupom depositado na urna. 

Ganhadora da poltrona foi roberta Schein

Divulgação
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tOmADA DE DECiSãO APOiADA: 
via alternativa à curatela

O Direito Civil regulamenta as questões ligadas à capacidade e a in-
capacidade das pessoas. Neste sentido, como regra geral, ao completar 
a maioridade as pessoas passam a ter capacidade civil plena, que signi-
fica dizer, passam a ter condições jurídicas de exercer todos os atos da 
vida civil.

Entretanto, em algumas situações previstas em lei a pessoa pode ser 
declarada relativamente incapaz em processo judicial conhecido por in-
terdição, passando a ser assistido por um curador.

Nesse sentido, o instituto protetivo da curatela passou por modifica-
ções trazidas pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei 13.146/2015) 
que inovou com a criação da tomada de decisão apoiada inserida no Có-
digo Civil através do artigo 1783-A.

A tomada de decisão apoiada ocorre por iniciativa da pessoa com 
deficiência que nomeia pelo menos duas pessoas idôneas “com as 
quais mantenha vínculos e que gozem de sua confiança, para prestar-
lhe apoio na tomada de decisão sobre atos da vida civil, fornecendo-
lhes os elementos e informações necessários para que possa exercer 
sua capacidade.” 

Trata-se de regime que, à semelhança da curatela, se constituirá 
também pela via judicial. O juiz, antes de decidir, deverá ouvir não ape-
nas o requerente, como também os apoiadores, o Ministério Público e 
equipe multidisciplinar (artigo 1783-A, §3°). Portanto a tomada de de-
cisão apoiada é medida cuja legitimidade ativa cabe somente ao sujeito 
que dela fará uso (artigo 1783-A, §2°).

Este respeito à autonomia do apoiado prossegue presente no pró-
prio termo em que se faz o pedido do estabelecimento de tomada de de-
cisão apoiada. Em tal termo, firmado pelo apoiado e pelos apoiadores, 
é necessário que “constem os limites do apoio a ser oferecido e os com-
promissos dos apoiadores, inclusive o prazo de vigência do acordo e o 
respeito à vontade, aos direitos e aos interesses da pessoa que devem 
apoiar” (artigo 1783-A, §1°).

Nessa perspectiva, a tomada de decisão apoiada parece não impli-
car em perda da capacidade do sujeito que a requer, mas sim em cami-
nho que oferece reforço à validade de negócios por ele realizados.

 Este sistema inserido no ordenamento jurídico brasileiro surge com 
a necessidade de garantia da autonomia de pessoa que reconhece em si 
mesma alguma limitação em relação à sua capacidade mental.

Nesse sentido, menciona-se a título ilustrativo o caso da pessoa aco-
metida de doença demencial, conhecida como “Doença de Alzheimer”, 
quando ainda em estágio inicial. 

A medicina já identificou que esta doença se agrava com o passar do 
tempo. Assim, a pessoa que tenha o diagnóstico precocemente poderia, 
reconhecendo que está na iminência de ter limitação de sua capacidade, 
por iniciativa própria, pleitear a nomeação de dois apoiadores, que são 
pessoas em quem confia. 

Este procedimento poderia evitar a necessidade de futuro processo 
de interdição ou curatela.

O futuro deste novo modelo, entretanto, dependerá da adesão à sua 
prática, no que os advogados possuem papel fundamental em instruir os 
possíveis sujeitos interessados.
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2ª EDiÇãO tRADiCiONAL
JCi maravilha organiza 
jantar italiano 

Lions promove 
feijoada beneficente

No dia 3 de junho a JCI Maravilha vai realizar a 2ª edi-
ção do jantar italiano. O evento será no Salão Paroquial Ca-
tólico e os ingressos custam R$ 25 por pessoa. Com início 
às 20h, o evento será animado pela Banda Trio Maravilha 
e terá brinquedos para as crianças. O cardápio será à base 
de massas e é necessário levar pratos e talheres. A edição 
do ano passado do jantar italiano teve mais de 700 pessoas. 

O Lions Clube Maravilha irá realizar, no dia 10 de ju-
nho, a 34ª feijoada beneficente. A bandeja será entre-
gue das 11h às 15h, na sede do Lions, e custará R$ 20. 
As fichas estão disponíveis com os membros do clu-
be. De acordo com Neri Galera, presidente do Lions Clu-
be Maravilha, o lucro da tradicional feijoada será re-
vertido para compra de cadeira de rodas e muletas. 

SAÚDE
Nutricionista abre consultório em maravilha

A nutricionista Amanda Al-
berton agora atende na Lilia-
ne Nicolli Stúdio Pilates e Fisio-
terapia. Formada em Nutrição 
pela Unochapecó, Amanda diz 
que escolheu a profissão pela 
paixão de cuidar das pesso-
as “Uma alimentação saudável 
garante o bem-estar do indiví-
duo. A combinação da cultura, 
crença e valores mostra como 
é complexa a saúde de alguém 
e como é necessário um profis-

sional para cuidar dela”, explica.
A nutricionista fará no 

próximo mês uma especia-
lização na área da Fitotera-
pia, que estuda o tratamen-
to ou prevenção de doenças 
por meio do uso de plantas. 
Ela atende pacientes de to-
das as idades, de segunda-fei-
ra a sábado, em horário espe-
cial. A clínica fica localizada 
na Rua José de Anchieta, 256, 
no Centro de Maravilha. 

Diana Heinz/O Líder

Amanda Alberton é formada em Nutrição pela Unochapecó

A Apae Marisol de Maravilha 
promoveu, no último dia 12, a 
inauguração de quatro salas, aca-
demia ao ar livre e cancha de bo-
cha. O evento, que contou com a 
presença de lideranças, iniciou 
às 19h. Após os pronunciamen-
tos e a benção, feita pelo padre 
Flávio Inácio Heck, foi realizado 
o desenlace da fita. 

Conforme o presidente da 
Apae, Genuir Bassani, os investi-
mentos ultrapassam R$ 220 mil. 
“Esse valor, de doações, ações 
entre amigos, foi juntado por vá-

EVENtO Investimentos ultrapassam R$ 220 mil e são oriundos de várias fontes

Apae marisol realiza ato inaugural

rios anos e em 2015 as obras ini-
ciaram”, diz.

Bassani relata que os novos 
espaços já estão sendo utiliza-

dos desde o início do ano pelos 
105 alunos da escola. “Essa am-
pliação é importante para que a 
gente possa oferecer um serviço 

cada vez melhor, pois a deman-
da sempre cresce. Atualmente 85 
alunos são de Maravilha e os de-
mais dos municípios de São Mi-
guel da Boa Vista, Tigrinhos, Flor 
do Sertão, Santa Terezinha do 
Progresso e Saltinho”, conta.

Ele explica que o novo espa-
ço já possui estrutura para futu-
ramente abrigar o segundo an-
dar. “A Apae de Maravilha está 
com o terreno estagnado, agora 
só pode subir, não vai mais para 
os lados. Esta é uma preocupa-
ção da atual diretoria”, diz. 

Fotos: Camilla Constantin/O Líder

representantes foram chamados à frente para ato inauguralApae e prefeitura assinam convênio

Após a benção foi feito o desenlace da fita

Quatro salas foram inauguradas Novos espaços já estão sendo usados pelos alunos da Apae

COmO CRESCER JuNtOS NO 
RELACiONAmENtO DE CASAL

O relacionamento do casal é inerentemente caracterizado por 
uma interação dinâmica e persistente entre duas pessoas que se 
comunicam com base na presunção de mútuo conhecimento. E 
é precisamente este aspecto, o conhecimento do outro, o elemen-
to mais crítico e emblemático da vida de casal, que está cada vez 
mais sujeita às decepções dos seus componentes. De fato, muitas 
vezes você pensa de conhecer muito bem, profundamente, o seu 
parceiro, até descobrir, com grande desapontamento que, mesmo 
tendo vivido um longo tempo juntos, teve dele um conhecimento 
bastante superficial ou errado.

O ponto é que, a maioria das vezes, se tenta dar o melhor de 
si. E isso não dura muito tempo. Consegue uma decepção grande 
pela confiança equivocada. E isso abala a autoestima. É uma gran-
de dor. Ninguém merece. Como psicólogo, também especializado 
em terapia de casal e família, trato muitos casais que sofrem para 
não conseguirem seguir em frente. A seguir, portanto, coloco al-
gumas breves sugestões diretrizes para crescer juntos como casal.

1. Querer continuar conhecer o parceiro, tem que ser o obje-
tivo primordial do casal. Nunca acostumar-siou achar saber tudo; 
Sempre continuar a fazer perguntas com a intenção de entender e 
conhecer o parceiro.

2. Dar espaço ao amor: sempre achar a maneira de dizer “eu te 
amo.” Pode parecer trivial, mas é importante fazê-lo.

3. Seja coerente: o amor tem que ser mostrado e não apenas 
declarado. Cuidado, dizer “eu te amo” e depois não estar presente 
em momentos importantes e decisões que contam na vida do ca-
sal, é mentir descaradamente.

4. Em situações de conflito/brigas, é importante lidar com cal-
ma e ouvir respeitosamente as razoes do outro com o pleno co-
nhecimento de que a aparente vitória de um dos dois realmente 
equivale à derrota de ambos. Se possível, não deixar passar mais 
de 24 horas do começo de qualquer discussão. Os contrastes e 
conflitos, são absolutamente normal em um par e pode ser um 
momento de crescimento e evolução do casal, se bem utilizados.

5. Reconhecer seus erros: parece fácil, mas nem todo mundo 
é capaz de fazer isso porque reconhecer que estava errado requer 
humildade, coragem e, sobretudo, inteligência social e emocional.

6. Aprenda a perdoar: o amor é também, e talvez acima de 
tudo, a capacidade de perdoar. Esse é o legado de Cristo, basica-
mente. O perdão é um ato de amor que pertence a que tem cora-
ção generoso. Quem não sabe perdoar, não ama de verdade.

7. Renunciar a perfeição: lembrar-se que ninguém é perfeito é 
uma regra de ouro, que pode evitar tensões desnecessárias, ansie-
dade de desempenho e estresse no casal. Se você não aceitar os li-
mites do parceiro ou não tolera suas falhas e imperfeições, ou não 
o ama o suficiente ou talvez (que é ainda pior) tem uma visão dis-
torcida e infantil de amor.

8. Fazer coisas juntos. Ter um momento especial, ritualizado e 
único apenas para o casal (sexo não é suficiente, mesmo não po-
dendo absolutamente faltar) é essencial para construir e nutrir o 
casal.

9. Inovar sexo para renovar o desejo. Sexo não é sinônimo de 
carinho. Precisa atenção e respeito as fases e as vontades.

10. Empenhar-se com o outro: é absolutamente a regra do 
bom senso mais difícil de seguir no relacionamento de um casal. 
Na verdade, o compromisso implica, por um lado, a assunção de 
responsabilidade com o seu parceiro, a vontade dele e o desejo de 
não decepciona-lo.

Mas por que é tão difícil de se comprometer com o outro? Tal-
vez porque o compromisso exige sacrifício, renúncia, capacidade 
de autodar sem esperar nada em troca, o uso de recursos pessoais 
em favor do outro, ou melhor, ainda abnegação altruísmo, dedica-
ção. Em uma palavra “Amor”. 
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PROJEtO PLANEtÁRiO
Aulas de astronomia são ministradas 
em domo inflável

A Escola de Educação Bási-
ca Nossa Senhora da Salete de 
Maravilha apresentou uma no-
vidade para os estudantes e co-
munidade local durante esta se-
mana. Entre a terça-feira (16) e 
sexta-feira (19) o ginásio de es-
portes da escola sediou aulas de 
astronomia em um domo in-
flável. A estrutura projeta um 
céu estrelado com som e ima-
gem e tem capacidade para re-
ceber até 70 pessoas por sessão. 

As aulas tinham a duração 
de aproximadamente 45 minu-
tos, oferecendo conhecimento 
científico e lúdico. Uma equipe 

pedagógica trouxe explicações 
sobre os planetas do sistema so-
lar, sondas, asteroides, come-
tas, sol e lua. As aulas finaliza-
ram com uma exposição sobre 
o planeta terra. Além de alunos 
dos municípios de Maravilha, 

Modelo e Saltinho, o domo in-
flável recebeu a visita de pesso-
as da comunidade local durante 
a noite de quarta e quinta-feira. 

A diretora, Lucirlene Per-
tuzatti, destaca que a escola 
queria há muito tempo trazer 

este projeto, mas enfrenta-
va dificuldade pelo custo diá-
rio de instalação. “Astronomia 
é extremamente interessan-
te, no entanto, nós, professo-
res de Geografia, não possuí-
mos muitas ferramentas para 
fazer com que o aluno com-
preenda tudo isso que é carac-
terístico do universo”, reforça. 

Aproximadamen-
te 2.500 alunos participa-
ram das sessões durante os 
quatros dias. O domo inflá-
vel é trazido por uma empre-
sa do Paraná e esteve no mu-
nicípio pela primeira vez.  

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder

CAmiNHO DA FELiCiDADE

Há alguns dias, estava em uma reunião com um cole-
ga que trabalha com inovação. Ele é referência no assun-
to e eu precisava da ajuda dele. No fim da conversa, ele 
fez uma comparação do conceito de inovação com aque-
la frase célebre: “felicidade não é um destino, é o cami-
nho”. Logo, para ele, inovação não é um destino, ou um 
objetivo – é o caminho, o jeito de trabalhar.

Faz todo o sentido! Não se conquista a inovação: a 
inovação propriamente dita é o processo, o jeito de ser 
e de pensar, a mentalidade e a atitude. Esse é o melhor 
conceito. E as melhores práticas?

Vamos lá: aproveitando o tema, insiro algumas refle-
xões que abordo com certa frequência quando se trata 
de inovação e mudança.

Talvez a mais importante: inovação também é jo-
gar fora! Cortar, parar, descontinuar. E essa avaliação de 
prioridades é um excelente primeiro passo. Você quer 
mudar e fazer coisas novas e melhores, mas não sabe por 
onde começar? Quem sabe a melhor forma seja refletir: 
aonde você passa o seu tempo? Com quem? Aonde está 
o seu foco, a sua atenção e o seu esforço?

Outra: inovação depende de tentativa e erro. No pro-
cesso de inovação, o erro é necessário. Mas temos medo 
de errar. O chefe xinga. Os amigos dão risada. Por isso, 
evitamos arriscar, e assim matamos qualquer possibi-
lidade de inovação em função da vergonha e do medo. 
Nossa noção de sucesso acaba sendo a seguinte: fazer 
as coisas do mesmo jeito, de modo que a rotina se man-
tenha. Quer dizer: para inovar, precisamos investir caro 
em tecnologia ou precisamos antes mudar a nossa ati-
tude em relação a maneira que encaramos as adversi-
dades?

Estabilidade é algo subjetivo e inventado. E do jei-
to que anda a tecnologia, quem realmente quer certa es-
tabilidade precisa acompanhar o movimento, arriscar e 
mudar. Hoje em dia, instável é quem está parado. Faz 
sentido?

E para concluir, retomo a origem desse texto, que 
também é o tema da palestra que mais faço por aí: a feli-
cidade precisa vir antes do sucesso. A felicidade é o cami-
nho, e não o destino. Ou você acredita que a felicidade vai 
aparecer e permanecer no dia que você realizar um so-
nho? Se o processo não for divertido, construtivo e feliz, 
o destino também não vai ser. Pergunte aos mais velhos.

Os técnicos que me perdoem, mas vou arriscar e dizer 
que um processo de inovação constante é um bom e útil 
conceito de felicidade.

O canabidiol é uma subs-
tância química encontrada na 
Cannabis sativa, nome científi-
co da maconha, chegando a re-
presentar mais de 40% de seus 
extratos. O médico clínico espe-
cialista em medicina preventiva 
e pesquisador do canabidiol na 
Universidade Federal de Minas 
Gerais, Paulo Fleury, esteve on-
tem (19) na Câmara de Vereado-
res para debater a utilização do 
elemento como remédio.

Durante a palestra, Fleury 
debateu o uso do óleo de Can-
nabis no tratamento do autismo. 
“Um dos componentes mais uti-
lizados na medicação é o óleo. A 
maconha é utilizada na medici-
na desde os egípcios, temos que 
parar de encará-la como uma 
planta de uso entorpecente ape-

mEDiCAmENtO Médico especialista em medicina preventiva 
e pesquisador da substância ministrou o evento 

Palestra sobre uso do canabidiol 
reúne profissionais da saúde 

Evento foi realizado ontem (19) na Câmara de vereadores

nas”, explica.
Conforme a educadora An-

drea Vendrusculo, que fez parte 
da organização do evento, a te-
mática em destaque no encontro 
foi o uso da substância no trata-
mento de indivíduos com Trans-
torno Espectro Autista (TEA). 
“Hoje não temos um medica-
mento específico que trate o au-
tismo. Este seria o primeiro que 

não faz necessária a utilização de 
um remédio secundário para 
os efeitos colaterais”, afirma. 

Segundo a Organização 
Mundial da Saúde, 70 milhões 
de pessoas no mundo pos-
suem o TEA. Andrea explica 
que pessoas com a alteração 
possuem mutações presentes 
no sistema endocanabinoide, 
o qual normalmente prote-

Diana Heinz/O Líder

ge o cérebro de hiperativação 
e controla percepção senso-
rial, atenção, cognição, emo-
ções, adaptação ao estresse e 
interação social. O sistema é 
assim chamado por ser con-
trolado por moléculas produ-
zidas no próprio cérebro, as 
quais são imitadas por com-
ponentes da Cannabis, como 
o canabidiol. 

A Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária (Anvisa) li-
berou em 2015 a importação 
de medicamentos à base de 
canabidiol, que não são co-
mercializados no Brasil, para 
qualquer condição clínica 
que o médico julgar apropria-
do. Antes, a venda do produto 
com a substância, classificada 
como proibida, era vetada.
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mEiO AmBiENtE 
Coleta de lixo eletrônico arrecada mais 
de cinco toneladas 

O projeto da prefeitura e 
JCI para o descarte correto de 
lixo eletrônico reuniu mais de 
cinco toneladas de resíduos 
desde que iniciou, no dia 8 de 
maio. Conforme o organizador, 

Rodrigo Motter, mais da meta-
de da quantidade foi recolhi-
da no sábado (13), em frente à 
Praça Padre José Bunse. “De to-
das as campanhas já feitas, esta 
foi a melhor, a que mais ren-

deu público. Agora uma em-
presa especializada fará o des-
tino correto do material”, conta. 

O projeto seguiu até se-
gunda-feira (15). Segundo 
Motter, a maioria de mate-

riais recolhidos foram monito-
res de televisão e computado-
res. Para o mês de novembro, 
o município programa mais 
uma edição da campanha 
de coleta de lixo eletrônico.

Equipe da JCi entregou uma muda de árvore para quem entregou lixo eletrônico Mais da metade do material recolhido foi entregue no sábado (13) 

Fotos: Diana Heinz/O Líder

imuNiZAÇãO Conforme Miriane Sartori, demanda não foi intensa 
porque maior parte da população já está vacinada

Dia D de Vacinação tem pouca 
procura no município

Com o Dia D contra a in-
fluenza, 1,2 mil salas de vaci-
nação ficaram abertas em to-
das as regiões catarinenses no 
sábado (13), segundo a Dire-
toria de Vigilância Epidemio-
lógica (Dive). Em Maravilha o 
atendimento foi realizado em 
três unidades de saúde.

Além da vacinação con-

tra a gripe, o Centro de Es-
pecialidades Odontológicas 
(CEO) de Maravilha organi-
zou um movimento avaliati-
vo para identificar lesões na 
boca. O levantamento foi fei-
to por dentistas nos locais 
onde a vacinação foi promo-
vida e teve como público-al-
vo pessoas com 60 anos ou 

mais, hipertensos e diabéti-
cos. A ação foi inédita no mu-
nicípio e objetivou identificar 
problemas precoces e encami-
nhar para tratamento pacien-
tes que apresentaram alguma 
lesão suspeita. 

Conforme a secretária de 
Saúde, Miriane Sartori, o dia 
D de vacinação teve resulta-

dos positivos, mas as equi-
pes esperavam maior público. 
“Acreditávamos que a deman-
da fosse mais intensa. As pes-
soas procuraram as unidades 
de Saúde, mas não houve tu-
multo, como nas edições ante-
riores. Isso aconteceu porque 
grande parte da população já 
está vacinada”, explica. 

Fotos: Diana Heinz/O Líder

Atendimento foi realizado em três unidades de saúde Avaliação de lesões bucais também foi realizada 

A Rede de Supermerca-
dos Iguatemi Alimentos promo-
veu no sábado (13) o sorteio da 
promoção Corrida Premiada. 
De acordo com os organizado-
res, as duas primeiras sorteadas 
do Iguatemi e do Real Alimen-
tos tinham dois minutos para 
pegar os produtos, exceto bebi-
da alcoólica. “As sorteadas po-
diam levar um acompanhante 
para empurrar o carrinho. Uma 
das ganhadoras conseguiu pegar 
R$ 836 em mercadorias”, contam. 

As ganhadoras foram Santi-
na da Cruz, Rosenilda Farias, Lori 
Hohensee e Helga Abeck. A Rede 
também sorteou dia da beleza, 
massagem e cesta de café da ma-
nhã. “A campanha foi um suces-
so e com certeza será repetida. Os 
sorteados foram espirituosos e 

entraram na brincadeira, o que a 
tornou muito melhor. Vamos es-
tar sempre buscando novidades e 
promoções diferenciadas”, dizem. 

Ganhadoras Iguatemi Alimentos:
1º: Santina da Cruz: Pegue o que 
puder
2º rosenilda Farias: Pegue o que 
puder
3º Dulciane Pedron: Dia da beleza 
até r$ 150
4º ivanize Peteres: Massagem
5º vanir da rosa: Cesta de café da 
manhã

Ganhadoras do Real:
1º: Lori Hohensee: Pegue o que 
puder
2º Helga Abeck: Pegue o que puder
3º ivandina Dessordi: Dia da beleza 
até r$ 150 
4º Terezinha Persch: Massagem
5º Adriana Laufer: Cesta de café 
da manhã

SORtEiO
Supermercados promovem 
corrida premiada

Helga Abeck

Lori Hohensee

rosenilda Farias

Santina da Cruz
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mODA 
Loja Ousadia lança coleção de inverno 2017 

No sábado (13) a Ousa-
dia promoveu o lançamen-
to da coleção de inverno da 
marca Lança Perfume. Con-
forme a proprietária da loja, 
Mara Zanivan de Oliveira, as 
peças foram inspiradas na 
deusa chinesa Xi Wangmu, 
por isso são cheias de deta-
lhes e com estamparia que 
remete ao país asiático. Mara 
fala sobre as peças que es-

tão em alta na estação. “Este 
ano estão muito usadas as 
calças pantacourt, manga 
flare, saias e vestidos midi 
e calçados modelo Valen-
tino. As cores são carame-
lo e verde-militar”, explica. 
Durante o evento os clien-
tes desfrutaram de coque-
tel, além de presentes para 
aqueles que compraram pe-
ças da marca em destaque. 

Fotos: Diana Heinz/O Líder

Equipe da Ousadia, durante o lançamento
Peças lançadas no evento 

remetem à China

NOViDADE 
mercado e Cafeteria 
Peppers inaugura 
em novo espaço 

No sábado (13) o Mer-
cado e Cafeteria Peppers 
inaugurou em novo en-
dereço. A proposta é di-
ferente, sendo que ago-
ra a equipe oferece lanches 

e porções, além de pro-
dutos de mercearia. O es-
tabelecimento fica loca-
lizado na Avenida Anita 
Garibaldi e atende até às 
23h, sete dias por semana. 

Equipe oferece lanches e porções, além de produtos de mercearia

Diana Heinz/O Líder

ViZiNHO mARAViLHA 2017 

inscrições encerram 
na segunda-feira 

O Projeto Vizinho 
Maravilha será realiza-
do neste ano no domin-
go (28), quando vizinhos 
se reunirão para um mo-
mento de confraterniza-
ção. A programação inicia 
por volta das 9h e se-
gue até as 15h, em diver-
sas ruas da cidade, quando 
os moradores vão orga-
nizar almoço coletivo. 

Até o início desta se-
mana oito ruas já estavam 
confirmadas. Os morado-
res devem confirmar a par-
ticipação até segunda-fei-
ra (22). Conforme o diretor 
de Indústria e Comércio, 
Moser de Oliveira, a expec-
tativa é reunir cerca de 350 
moradores. O evento é or-

ganizado pelo município, 
em conjunto com repre-
sentantes dos bairros e co-
munidades, com apoio da 
Polícia Militar, Conselho 
Comunitário de Seguran-
ça, Corpo de Bombeiros e 
demais entidades locais. 

O governo munici-
pal vai doar sacos de lixo 
para a limpeza das ruas 
após a festa e serão entre-
gues panfletos com orien-
tações sobre descarte cor-
reto de lixo eletrônico e 
combate ao mosquito Ae-
des aegypti. Representan-
tes do governo municipal 
conversarão com mora-
dores pedindo sugestões 
para a realização do Vi-
zinho Maravilha 2018. 

Primeira reunião sobre o projeto foi realizada no início do mês

Carine Arenhardt/O Líder

A palestra “Cidadania e a 
cultura da corrupção”, ministra-
da pelo promotor de Maravilha, 
Guilherme Pacheco Zattar, deu 
início às atividades referentes ao 
15º Feirão do Imposto. O even-
to, promovido pelo Núcleo do 
Jovem Empreendedor, foi reali-
zado na noite de segunda-feira 
(15), na Escola de Educação Bá-
sica Nossa Senhora da Salete. 

Na oportunidade, o promo-
tor explanou sobre o impacto da 
corrupção na sociedade. “A dife-
rença de alguém que desvia bi-
lhões da Petrobras e de um aluno 
que cola na prova é a oportuni-
dade”, pontua. Para Zattar, o Bra-
sil precisa vivenciar duas fases 
para mudar: a educação e a pu-
nição. “No Brasil o crime com-
pensa não só pela punição ser 
pequena, mas pela aceitação da 
sociedade, que é grande”, avalia.

Conforme o promotor, se 
todos os impostos retornas-
sem para a sociedade em in-
vestimentos, ninguém reclama-
ria em pagar. Ele lembrou que a 
carga tributária no Brasil está en-
tre as dez maiores do mundo, en-

mOBiLiZAÇãO Próximo evento será sábado (27), com marcha 
de combate à corrupção 

Feirão do imposto inicia com 
duas palestras 

Guilherme Pacheco Zattar explanou 
sobre o impacto da corrupção na 
sociedade

Ederson Abi/O Líder

Ascom/CDL e AE 

Participantes acreditam na importância de um Observatório Social no município

quanto o retorno figura depois 
da escala de 100. 

A programação do Feirão do 
Imposto teve sequência na quar-
ta-feira (17), com palestra mi-
nistrada pelo presidente do Ob-
servatório Social de Chapecó, 
Armelindo Carraro. A palestra 
“Ação de conscientização educa-
cional” foi promovida por meio 
da parceria da Rede OSB com 
a Conaje. O evento ocorreu na 
Câmara de Vereadores e contou 
com a presença de diversas lide-
ranças. Conforme Carraro, o Ob-
servatório Social são “os olhos do 
povo sobre as contas públicas”. 

O presidente ressalta que 

atualmente existem 120 observa-
tórios sociais no Brasil e 50 es-
tão em fase de instalação. Após 
a explanação, os participantes 
puderam sanar dúvidas, ace-
nando positivamente para a 
instalação de um Observatório 
Social em Maravilha.

Na ocasião, o advogado 
Tiago Fantinel, nomeado presi-
dente da Subseção da OAB em 
Maravilha, disse que vai indicar 
assessoria jurídica gratuita para 
o Observatório Social no muni-
cípio. Após comentário do ad-
vogado, o nucleado Juliander-
son Panegalli afirmou que a 
CDL e Associação Empresarial 
já deram o aval para a criação 
do projeto.

PROGRAmAÇãO 
O Núcleo do Jovem Empreendedor 
promoverá mais uma atividade 
referente ao Feirão do imposto 
2017, que tem como slogan “Chega 
de mão grande! Ação contra a 
corrupção e a favor do retorno dos 
impostos”. A marcha de combate 
à corrupção será realizada sábado 
(27), data da mobilização nacional.
A marcha terá concentração às 
8h30 na Praça Padre José Bunse, 
seguindo pelas avenidas Sul Brasil 
e Araucária, até o Espaço Criança 
Sorriso. “Convidamos todos os 
interessados em participar da 
programação, é importante para 
conhecimento e para podermos 
mudar nosso país”, destaca o 
coordenador do Feirão do imposto 
2017, Eder Moraes. 
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Neste domingo (21) será 
promovido o Kerb Fest em Ma-
ravilha. O evento inicia com cul-
to às 9h e em seguida almoço. 
Leandro Daniel Ristow, pas-
tor da Igreja Evangélica de Con-
fissão Luterana no Brasil (IE-
CLB), conta que as fichas estão 
sendo comercializadas por R$ 
40, o que dá direito a dois qui-
los de carne. “À tarde a mati-

nê vai até às 19h, com anima-
ção da banda Só Alegria”, conta. 

Ristow afirma que a comu-
nidade evangélica está comemo-
rando 65 anos no município e no 
dia 3 de junho terá show com a 
banda Opus Dei, às 19h, no Es-
paço Criança Sorriso. “O gru-
po toca músicas cristãs em ritmo 
gauchesco. O show é gratui-
to, estão todos convidados”, diz.

COmEmORAÇãO

SORtEiO

Kerb Fest será amanhã

maristela müller ganha 
carro da promoção 
Amauri e Parati é 10

O Supermercado Amau-
ri promoveu no sábado (13) o 
sorteio de prêmios da promo-
ção Amauri e Parati é 10. O sor-
teio contemplava quatro vales-
compra e um veículo Fiat Mobi. 

Elenice Batisti, Laércio Schuh, 
Alcenir Fior e Felipe Wellingho-
efer foram contemplados com 
os cupons de mercadorias. A 
ganhadora do carro zero qui-
lômetro foi Maristela Muller. 

Sorteio foi realizado em frente ao estabelecimento, no sábado (13)

Divulgação

OBRA OPORtuNiDADE
Audiência pauta reforma 
e ampliação no Salete

maravilha terá Dia de 
Ação de Governo 

O secretário-executivo da Agência de Desenvolvimen-
to Regional (ADR) de Maravilha, Valci Dal Maso, parti-
cipou na terça-feira (16) de audiência em Florianópolis 
com o secretário de Estado da Educação, Eduardo Des-
champs, para tratar da obra de reforma e ampliação da 
Escola de Educação Básica Nossa Senhora da Salete. A 
obra, contemplada pelo programa Pacto, custará mais de 
R$ 3 milhões. Seguido da audiência, a comissão de licita-
ção da ADR Maravilha organiza edital para referida obra.  

Na quarta-feira (24) Maravilha irá sediar o Dia de 
Ação de Governo, com participação do secretário de 
Estado da Defesa Civil, Rodrigo Moratelli. A progra-
mação inicia às 9h, com coletiva de imprensa no au-
ditório da ADR, seguido de reunião sobre os princi-
pais problemas. Às 10h30 será promovido, na Câmara 
de Vereadores, encontro com prefeitos, vereadores e 
principais lideranças empresariais. À tarde o secretá-
rio irá visitar as obras do governo em execução. 

A 3ª Companhia da Polícia 
Militar de Maravilha realizou 
nesta semana a primeira reu-
nião com lideranças represen-
tantes da comunidade local 
para implantação de um novo 
projeto de segurança pública. 
A Rede de Vizinhos é um pro-
jeto da Polícia Militar de Santa 
Catarina e vem sendo implan-
tando em vários municípios. 

Em Maravilha, o objetivo 
é que até o fim deste mês pro-
jetos-piloto comecem a aten-
der bairros e ruas da cidade. A 
ideia é criar meios de comuni-
cação alternativos, como gru-
pos de WhatsApp, entre vi-
zinhos e um policial militar, 
para repasse de informações. 
Os moradores, integrantes da 
rede, poderão repassar no gru-
po movimentações suspeitas 
em sua rua, no intuito de pre-

mARAViLHA Projeto objetiva participação de moradores na segurança 
pública no perímetro urbano 

Projeto Rede de Vizinho deve 
ser implantado no município 

Primeira reunião foi realizada nesta semana

Camilla Constantin/O Líder

Carine Arenhardt/O Líder

Tenente Lisot explica objetivo do projeto

venir uma ocorrência policial.
As informações repassa-

das no grupo serão debatidas 
entre os vizinhos e caso real-
mente levante alguma suspei-
ta pertinente, será analisada e 
atendida pela Polícia Militar. 
Conforme o primeiro-tenen-
te da 3ª Companhia de Polícia 
Militar de Maravilha, Altair Li-
sot, é importante que as pes-
soas participem da rede, mas 
não esqueçam de utilizar o 

190 para comunicar emergên-
cias, principalmente quando 
a ocorrência já está em anda-
mento. 

Nos próximos dias a Po-
lícia Militar vai analisar den-
tre os bairros e ruas da cidade, 
quais preenchem os requisitos 
para fins de implantação do 
projeto, principalmente os que 
apresentarem maior necessi-
dade da Rede. O tenente refor-

ça que o projeto será implan-
tando aos poucos, até atender 
toda demanda da comunida-
de local.

Após a implantação da 
Rede de Vizinhos em Maravi-
lha, o projeto será implantado 
em todos os municípios que 
compõem a 3ª Companhia de 
Polícia Militar – sendo eles Ti-
grinhos, Flor do Sertão, São Mi-
guel da Boa Vista e Iraceminha. 

iNFRAEStRutuRA

Administração anuncia novo pacote 
de pavimentações

A prefeita, Rosimar Mal-
daner, e o vice-prefeito, San-
dro Donati, assinaram ontem 
(19) ordem de serviço para 
a pavimentação asfáltica de 
mais um pacote de ruas em 
Maravilha. O ato foi realiza-
do no gabinete, com a presen-
ça de vereadores e secretários. 

Pelo novo pacote, serão 
asfaltados 11,4 mil metros 
quadrados de ruas em bairros 
e também no Centro. As obras 
serão em trechos da Rua San-

ta Catarina, Rua Nidolfo Car-
los Matje, Rua Ivo José Kas-
per e Rua Foz do Iguaçu.

O valor será de R$ 903,5 
mil. De acordo com a pre-
feita, os recursos são do Mi-
nistério das Cidades, com 
emenda do deputado fede-
ral Celso Maldaner (PMDB). 
O contrato firmado com 
a Caixa Econômica Fede-
ral foi de R$ 987,2 mil, mas 
com o processo licitató-
rio o valor ficou menor. 

METRAGEM
Santa Catarina - 3.518,53²
Nidolfo Mattje - 4.490,44²

Foz do Iguaçu - 4.178,94²
Ivo José Kasper - 2.229,09²

Assinatura foi realizada no gabinete da prefeita, rosimar Maldaner

Ascom/Prefeitura

O Centro de Referência Es-
pecializado de Assistência So-
cial (Creas) da prefeitura de Ma-
ravilha promoveu, na manhã da 
quinta-feira (18), atividades alu-
sivas ao Dia Nacional de Com-
bate ao Abuso e à Exploração Se-
xual de Crianças e Adolescentes. 

A caminhada programa-
da pelo Centro de Atenção Psi-
cossocial (Caps) foi substituída 
por atividade em local protegi-
do em virtude da chuva. O ob-

jetivo foi o combate ao abuso e 
a favor da luta antimanicomial.

De acordo com a coorde-
nadora do Creas, Beatriz Be-
duschi, a intenção é destacar 
a data, mobilizar e convocar 
toda a sociedade para partici-
par da luta e proteger as crian-
ças e adolescentes. “A data reafir-
ma a importância de denunciar 
e responsabilizar os autores de 
violência sexual contra a popu-
lação infantojuvenil”, afirma.

AÇãO 
mobilização lembra 
problemas sociais

Celso Ledur/WH Comunicações 

Ato teve objetivo o combate ao abuso e ainda a favor da luta antimanicomial 
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CUNhA PORÃ

Com o objetivo de in-
centivar o aleitamento ma-
terno, a Secretaria de Saúde 
está desenvolvendo o proje-
to “Mamãe eu preciso ma-
mar no peito”. A iniciativa é 
coordenada pela enfermei-
ra Francini Werka Friedrich.

Entre as ações que con-
templam o projeto está o 
Cantinho da Amamentação 
e o mural de fotos Gotinhas 
do Amor, implantados nas 
unidades de Saúde do mu-
nicípio. Além disso, todas as 
gestantes que participarem 
de no mínimo seis consul-
tas e mais quatro reuniões 

A Secretaria de Educação 
de Cunha Porã reuniu no últi-
mo dia 11 as diretoras das es-
colas da rede municipal com 
o objetivo de dialogar sobre 
as atividades realizadas até o 
momento e debater as próxi-
mas ações. O encontro tam-
bém contou com a equipe da 
coordenação pedagógica mu-
nicipal.

Segundo a secretária de 
Educação, Marise Schmidt, 
entre as discussões esteve a 
Parada Pedagógica, que vai 
ocorrer no dia 29 de maio, e 
também avaliado o orçamen-
to da Educação. Marise des-

iNiCiAtiVA

CONtA CAPitAL

Projeto “mamãe eu preciso mamar no peito” 
está em andamento

Sicoob Credial realiza pagamentos aos associados

Viviane Seben/Ascom prefeitura

Gestantes são orientadas sobre temas relacionados à saúde da mãe e do bebê

ENCONtRO Objetivo foi avaliar as atividades realizadas até 
o momento e programar ações

Secretaria de Educação reúne 
diretoras para avaliação

Profissionais debateram ações que norteiam a educação no município

Viviane Seben/Ascom prefeitura

tacou que o Plano Plurianual 
(PPA) entrou em pauta e será 
debatido dentro dos próxi-
mos dias, com o propósito de 
traçar ações para os próximos 
quatro anos. 

Na oportunidade, tam-

bém foi falado sobre o São 
João. Neste ano os alunos do 
ensino fundamental vão tra-
balhar as tradições das regiões 
brasileiras, ampliando as pos-
sibilidades de conhecimento e 
cultura. “Além disso, foi desta-

cado o Censo Escolar que vai 
ser feito nos próximos dias. É 
importante que as diretoras 
organizem as documentações 
dos alunos para informar os 
dados com precisão”, afirma. 

Na avaliação da gesto-
ra, reuniões periódicas dão 
a oportunidade do trabalho 
coletivo. “Quando pensamos 
juntos, conseguimos agregar a 
melhoria na qualidade do en-
sino/aprendizagem dos pro-
fissionais e de nossas crian-
ças. Além disso, as diretoras 
são o elo entre a Secretaria de 
Educação e os professores da 
rede municipal”, assinala.

Médico veterinário CrMv/SC 4517
por Diego roSSini
PaIxãO aNIMal

canisefelis@gmail.com

PARA SE DiVERtiR
Quem tem um pet em casa sabe o quanto é bom cuidar e brin-

car com o bichinho. Brinquedos feitos em casa ou até atividades 
que tragam divertimento para ele e para família são extremamen-
te prazerosos.

O ideal é incentivar brincadeiras que todos da casa possam fa-
zer e se divertir muito, como, por exemplo, jogar a bolinha para o pet, 
correr, fazer ele dar a pata, entre outros. É importante que a relação 
do animal com o resto da família fique cada vez mais saudável e feliz.

ESCONDA O ALimENtO
Espalhe a ração ou petiscos do animal por toda a casa e faça 

com que ele os procure. No início, opte por colocar em locais de 
fácil acesso e que ele encontre com mais facilidade. Conforme for 
passando o tempo, vá dificultando para a brincadeira ficar mais le-
gal. Tome cuidado apenas para não colocar o alimento em lugares 
indesejados, ou seja, onde você não quer que ele vá.

FAÇA VOCÊ mESmO: RAÇãO NA GARRAFA PEt
Coloque toda a ração do bichinho em uma garrafa pet e faça al-

guns furos nas laterais, para que ele coma de pouco em pouco e de 
forma divertida. No começo, faça furos grandes, mas depois os di-
minua um pouco para tornar a brincadeira ainda mais interessan-
te. Dessa forma, o animal vai se entreter com a garrafa e terá diver-
timento.

PiStA DE OBStÁCuLOS
Com objetos que você tem casa, crie uma pista de obstáculos 

para o pet. Vassouras, almofadas, banco, corda, cadeira e pufes são 
itens ótimos para a realização dessa atividade. A ideia é criar uma 
“pista” para o seu animal pular, descer, subir, correr.

Para isso, será necessário treinar o bichinho em cada um dos 
obstáculos separadamente, induzindo-o, com um petisco, a fazer o 
movimento que você deseja. Por exemplo, para ele passar por baixo 
de uma cadeira, passe a sua mão com o petisco por baixo dela e faça 
ele te seguir. Quando ele passar, dê o petisco e elogie-o.

Independentemente de qual seja o desafio, respeite sempre os 
limites do seu cão e se atente para fazer obstáculos firmes, que não 
caiam quando forem usados.

ADEStRAmENtO
Você pode usar o tempo livre para ensinar novos comandos 

para o pet. Adestrar é uma ótima atividade para entreter a família e, 
ao mesmo tempo, oferece estímulos físicos e mentais para o animal.

Esses são apenas alguns exemplos de brinquedos e atividades 
que você pode fazer com o peludo. Use a criatividade para criar algo 
diferente! Mas, lembre-se, supervisione o animal a todo instante.

Bom divertimento!

FONTE: Cão Cidadão

do grupo ganham brin-
des. Enquanto estiver sendo 
amamentado, o bebê tam-
bém será fotografado mês a 
mês, até completar um ano. 

Na tarde de quarta-fei-
ra (10) foi realizado mais 
um encontro. Na ocasião, 
Francini explicou sobre a 

produção do leite, enfati-
zando que para amamen-
tar é preciso ter paciência 
e dedicação. “É importan-
te que o bebê esteja sen-
tado para mamar, pois em 
torno de 95% das dores de 
ouvido em recém-nascidos 
é em decorrência de o bebê 

estar deitado no momen-
to da alimentação”, destaca.

Outro ponto levantado 
pela profissional foi com re-
lação à posição do bebê para 
dormir, já que é comprova-
do cientificamente que a po-
sição de barriga para cima é 
mais segura. Ao fim do en-
contro foi feito sorteio de 
brindes doados por pesso-
as voluntárias. Também foi 
agendado o próximo encon-
tro, que será no dia 7 de ju-
nho, a partir das 15h, na 
sala de reuniões da Unida-
de de Saúde, localizada pró-
ximo à Praça da Bandeira. 

Os associados que so-
licitaram o pagamento 
da Conta Capital por ida-
de ou tempo de conta cor-
rente já estão recebendo 
as parcelas. O presiden-
te do Sicoob Credial, Her-
mes Barbieri, explica que 
após a assembleia geral, 
ocorrida em 31 de março 
de 2017, a cooperativa ini-
ciou os pagamentos, libera-
dos em dez parcelas anuais. 

Conforme Barbieri, 
esse montante foi de mais 
de R$ 3 milhões. Ele rela-
ta que 346 associados soli-
citaram a retirada por ida-
de, totalizando R$ 1.747 
milhão, e 327 pediram por 
tempo de conta corren-
te, somando R$ 1.931 mi-
lhão. “No total, 673 as-
sociados já receberam o 
pagamento parcelado da 
sua conta capital”, destaca. Hermes Barbieri conta que a cooperativa iniciou os pagamentos

Divulgação
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TIGRINhOS
CRiANÇAS E ADOLESCENtES Evento envolveu alunos da Escola Municipal 
Professor Ivo Luiz Honnef e Escola Estadual Osvaldo Ferreira de Mello

Peça de teatro alerta sobre 
abuso e exploração sexual 

EDuCAÇãO

SAÚDE DA muLHER

FutSAL

turmas do maternal 
estudam corpo humano 
por meio de música

Secretaria de 
Saúde participa de 
Conferência Regional

Jogos da quarta rodada serão realizados hoje

As turmas do maternal 3 
do Centro de Educação In-
fantil Proinfância Criança 
Sorriso, juntamente com as 
professoras Marcia Adriani 
de Oliveira e Jane Andretta e 
a estagiária Danubia Guizo-
ni, desenvolveram sequên-
cia didática a partir da mú-
sica “Meu boneco de lata”. 
Conforme as professoras, o 
principal objetivo foi des-
pertar nas crianças a consci-
ência das partes de seu cor-
po para que elas percebam 
as possibilidades, limitações, 
diferenças e semelhanças.

Elas explicam que a in-
ciativa também foi pro-
movida para conscientizar 
os alunos sobre os cuida-
dos e higiene, desenvolver 
a coordenação motora, es-
timular a oralidade e pos-
sibilitar novas vivências.

A atividade que mais 
chamou a atenção das crian-
ças foi a confecção coleti-
va de um boneco de lata, 
com diferentes tamanhos 
de latas, e do boneco de 
lata feito individualmen-
te, com rolos de papel e de-
mais objetos recicláveis.

A quarta rodada do Cam-
peonato Municipal de Fut-
sal será promovida hoje (20), 
no Ginásio Municipal de Es-
portes Olívio Baczinski, a 
partir das 16h15. Na catego-
ria sub-17 irão competir PSG 
x Os Pintoresco e Barcelo-
na Juniors x Arsenal. Já na ca-
tegoria feminina se enfren-

tam Boca Juniors x Barcelona 
e Las Mejores x Chape Girls. 

A terceira rodada de jogos 
foi realizada sábado (13). Os 
resultados na categoria sub-
17 foram Os Pintoresco 8 x 5 
Arsenal e Barcelona Juniors 6 
x 4 PSG. Na feminina, Barce-
lona 1 x 3 Las Mejores e Cha-
pe Girls 3 x 10 Boca Juniors. 

Jogos ocorrem no Ginásio Municipal de Esportes Olívio Baczinski

Divulgação

Divulgação

Alunos confeccionaram bonecos de lata

A 1ª Conferência Regio-
nal de Saúde das Mulheres 
foi promovida na quarta-feira 
(17) em São Miguel do Oeste 
e reuniu mais de 500 pesso-
as. A Secretaria de Saúde de 
Tigrinhos representou o mu-
nicípio no evento, que teve 
como temática: “Saúde das 
mulheres: desafios para a in-
tegralidade com equidade”.

Na oportunidade, foram 
elencadas as propostas e os 
delegados que representarão 
a região Extremo-Oeste na 
1ª Conferência Estadual de 
Saúde das Mulheres de San-
ta Catarina, que ocorre nos 
dias 13 e 14 de junho, em Flo-
rianópolis. Dos escolhidos, 
quatro serão representantes 
das propostas de Tigrinhos. 

Divulgação

representantes de Tigrinhos participaram do evento 

A administração de Tigri-
nhos promoveu, na quinta-
feira (18), uma peça de tea-
tro referente ao Dia Nacional 
de Combate ao Abuso e a Ex-
ploração Sexual de Crianças 
e Adolescentes, juntamente 
com a Secretaria Municipal 
de Assistência Social, Con-
selho Municipal da Criança 
e do Adolescente e Conselho 
Tutelar. 

O evento, realizado no 
Clube de Idosos Sagrado Co-
ração de Jesus, envolveu alu-
nos da Escola Municipal Pro-
fessor Ivo Luiz Honnef e 
Escola Estadual Osvaldo Fer-
reira de Mello. “Essa peça 
vem ao encontro da necessi-
dade de mudar os índices de 
violência. Ressaltamos que 
quem tiver conhecimento de 
alguma criança ou adoles-
cente que esteja sofrendo vio-
lência, denuncie”, afirmam os 
organizadores. 

HiStóRiA
Em 1973 um crime bárba-

ro chocou o Brasil. Com ape-
nas oito anos, Araceli Cabre-
ra Sanches foi sequestrada 
em 18 de maio de 1973. Ela 
foi drogada, espancada, es-
tuprada e morta por mem-
bros de uma tradicional famí-
lia capixaba. 

Mesmo com o trágico 
aparecimento de seu corpo, 
desfigurado por ácido, em 
uma movimentada rua da ci-
dade de Vitória (ES), poucos 
foram capazes de denunciar 
o acontecido. O silêncio da 
sociedade capixaba acabaria 
por decretar a impunidade 
dos criminosos.

Fotos: Divulgação

Peça teatral foi apresentada no clube de idosos

Assunto também foi abordado em palestra na terça-feira (16)

Os acusados, Paulo Helal 
e Dante de Brito Michelini, 
eram conhecidos na cidade 
pelas festas que promoviam 
e por drogar e violentar me-
ninas. A capital do Estado era 
uma cidade marcada pela im-
punidade e pela corrupção. 
Ao contrário do que se espe-
rava, a família da menina si-
lenciou diante do crime. Sua 
mãe foi acusada de fornecer a 
droga para pessoas influentes 
da região, inclusive para os 
próprios assassinos. Apesar 
da cobertura da mídia e do 
empenho de alguns jornalis-
tas, o caso ficou impune. Ara-
celi só foi sepultada três anos 
depois. 

mOBiLiZAÇãO 
O dia 18 de maio foi ins-

tituído em 1998, quando cer-
ca de 80 entidades públi-
cas e privadas reuniram-se 
na Bahia para o 1º Encontro 
do Ecpat no Brasil. Foi nes-
sa oportunidade que sur-
giu a ideia de criação de um 
Dia Nacional de Combate ao 

Abuso e Exploração Sexual 
Infantojuvenil. De autoria da 
então deputada federal Rita 
Camata (PMDB/ES), o pro-
jeto foi sancionado em maio 
de 2000.

Desde então a socieda-
de civil em Defesa dos Direi-
tos das Crianças e Adolescen-
tes promovem atividades em 
todo o país para conscienti-
zar a sociedade e as autorida-
des sobre a gravidade da vio-
lência sexual. 

SímBOLO
A campanha tem como 

símbolo uma flor, como lem-
brança dos desenhos da pri-

meira infância, além de asso-
ciar a fragilidade de uma flor 
com a de uma criança. O de-
senho também tem como ob-
jetivo proporcionar maior 
proximidade e identificação 
junto à sociedade.

LEi
A lei 9.970 institui o Dia 

Nacional de Combate ao 
Abuso e à Exploração Sexu-
al Infantojuvenil. A proposta 
é destacar a data para mobi-
lizar, sensibilizar, informar e 
convocar toda a sociedade a 
participar da luta em defesa 
dos direitos sexuais de crian-
ças e adolescentes. 
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JoSé ZaRaGoZa
 O publicitário e um 
dos fundadores da 
DPZ – hoje DPZ&T 

– morreu na segunda-
feira, aos 86 anos. Ao 

lado de Francesc Petit e roberto Duailibi, 
ele fundou a agência em 1968. Por lá 
trabalhou por 45 anos, até 2013, mesmo 
depois de a empresa ter sido vendida 
ao grupo francês Publicis, em 2010, por 
cerca de US$ 120 milhões. A DPZ criou 
personagens para grandes empresas 
nacionais, como o tucano da varig e 
o galinho Lequetreque, da Sadia, que 
saíram da ponta da caneta de Petit. Já o 
Baixinho da Kaiser, que se tornou garoto-
propaganda de longa data da cervejaria, 
foi descoberto por Zaragoza por acaso. 
“Ele (o ator José valien) era motorista da 
produtora onde gravamos o comercial na 
época. Um extra faltou, e colocamos ele 
no lugar. Gostamos da ideia do baixinho, 
que acabou virando o personagem 
principal.” Após deixar a DPZ, em 2013, 
Zaragoza passou a se dedicar a outra 
de suas paixões: as artes plásticas, uma 
área na qual também era reconhecido.

ChRiS CoRnELL
O músico vocalista 
do Soundgarden, 
e mais tarde do 

Audioslave, morreu 
na quarta-feira (17), aos 

52 anos, em Detroit. A causa da morte 
do músico não foi informada. O músico 
havia se apresentado na quarta à noite 
com a banda no Fox Theatre, em Detroit. 
“You know my name”, tema do filme de 
James Bond Casino royale foi um dos 

grandes sucessos do cantor. Nascido 
e criado em Seattle, Cornell foi um dos 
principais arquitetos do movimento 
grunge, formando o Soundgarden ao lado 
do guitarrista Kim Thyail e do baixista 
Hiro Yamamoto, em 1984. Depois, 
Cornell formou o supergrupo Audioslave, 
com Tom Morello de rage Against The 
Machine, Tim Commerford e Brad Wilk. 
Em 2007 se concentrou em carreira solo 
antes de se reagrupar com Soundgarden, 
em 2010.

maRCoS TumuRa
O ator e estrela de 
diversos musicais 
morreu em São Paulo 

na quinta-feira (18), 
aos 49 anos. 

Em seu currículo, Marcos tinha 
espetáculos como “Forever Young”, 
“A Bela e a Fera”, “O Fantasma da 
ópera”, “Os Miseráveis”, “Miss Saigon”, 
“Cabaret”, “Crazy For You”, entre 
outros musicais. Marcos ainda atuava 
como coreógrafo, figurinista, produtor 
musical e diretor.
Fred não soube informar a causa 
da morte. A atriz Claudia raia, que 
atuou ao lado de Tumura em alguns 
musicais, usou suas redes sociais para 
lamentar a morte do amigo.  

maRia GERTRuDES CoVaLSKi 
moREiRa
Faleceu no dia 10 de maio, 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.

aRVaLDo JaGnoW
Faleceu no dia 12 de maio, em sua 
residência, em Linha Barra da União, 
Dionísio Cerqueira, aos 83 anos. 
Seu corpo foi velado na Capela 
de Linha Barra da União, Dionísio 
Cerqueira, e sepultado no cemitério da 
comunidade.
iTaCiR ZanaTTa
Faleceu no domingo (14), no Hospital 
de São José do Cedro, aos 69 anos. 
Seu corpo foi velado na igreja de Linha 
São Domingos, São José do Cedro, e 
sepultado no cemitério municipal.

FaTima apaRECiDa FERnanDES
Faleceu na terça-feira (16), no Hospital 
de São José do Cedro, aos 37 anos. 
Seu corpo foi velado na Capela 
Mortuária da igreja Matriz de São José 
do Cedro e sepultado no cemitério 
municipal.

RoSa RomiLDa CRiSToF
Faleceu na quarta-feira (17), no 
Hospital regional de São Miguel 
do Oeste, aos 91 anos. Seu corpo 
foi velado na Capela do Bairro São 
Gotardo, São Miguel do Oeste, 
e sepultado no cemitério da 
comunidade.

huGo SChmiTT
Faleceu às 23h05 de segunda-feira 
(15), aos 85 anos, no Hospital São 
José de Maravilha. Seu corpo foi 
velado no Centro de Convivência 
de idosos de Bom Jesus do oeste e 
sepultado no cemitério municipal de 
Bom Jesus do Oeste. 

OBITUáRIOtRADiÇãO 

Clube de mães do Bairro 
união promove jantar 

No sábado (13) o Clube de 
Mães Lutar e Vencer promoveu 
o tradicional jantar do Dia das 
Mães. O evento foi realizado no 
salão católico do Bairro União 
e teve a presença de centenas 
de pessoas. Conforme a or-
ganização do evento, mais de 

400 quilos de carne foram as-
sados, além dos acompanha-
mentos produzidos pelas inte-
grantes do grupo. Após a janta 
o evento foi animado pela ban-
da Dose Dupla. O lucro ar-
recadado será utilizado nas 
ações beneficente do clube. 

Fotos: Diana Heinz/O Líder

Mais de 400 quilos de carne foram assados 

Mulheres do grupo produziram os acompanhamentos 

Centenas de pessoas estiveram no evento

As unidades armazenadoras 
de cereais da Cooperativa Regio-
nal Auriverde receberam certifi-
cação de acordo com a Instrução 
Normativa Mapa, que estabelece 
os requisitos que devem ser ob-
servados e implementados para 
a garantia de uma boa armaze-
nagem e conservação de grãos.

As unidades armazenado-
ras da Auriverde, situadas em 
Cunha Porã e Maravilha, aten-
dem os requisitos quanto à lo-
calização, infraestrutura, isola-
mento e acesso das instalações, 
atendimento ao público, sala de 
classificação, sistemas de pesa-
gem, amostragem, limpeza, se-
cagem, movimentação e arma-
zenagem final dos produtos. 

Outros fatores também fo-

ram determinantes para a ob-
tenção do certificado, como a 
implantação de sistemas de 
ventilação em ambientes con-
finados, sistemas de prevenção 
e combate a incêndio, progra-
mas de treinamento e aperfei-
çoamento dos colaboradores.

Para o presidente da Au-
riverde, Claudio Post, a certi-
ficação é reflexo da excelen-
te infraestrutura implantada. 
“Todo o trigo que armazena-
mos é transformado em fa-
rinha pelo Moinho Realta 
e o milho segue para as fá-
bricas de rações para bovi-
nos e suínos, com a garantia 
de qualidade que o associa-
do e cliente da cooperativa pro-
cura nesses produtos”, destaca.

quALiDADE
unidades armazenadoras 
da Auriverde recebem 
certificação

CuLtuRA 
Coral Alemão promove apresentações 
no município 

Mais de 20 integran-
tes estiveram presentes 
nas apresentações do Co-
ral Alemão Immer Fröhli-
ch, da Associação Cultural 
Alemã de Maravilha (Acal-

mar). Os encontros foram 
promovidos no sábado (13), 
no Hospital São José e no 
Lar de Idosos Santa Bárba-
ra, com o objetivo de ale-
grar as pessoas dos locais 

com canções de inspiração 
e alegria. O coral faz par-
te da Federação Nacional 
das Associações Atléticas 
do Banco do Brasil (Fena-
bb) e é regido pelo maestro 

José Roth, de Pinhalzinho. 
Os ensaios são realiza-
dos nas quintas-feiras, das 
19h30 às 21h, nas depen-
dências da AABB, estando 
abertos a novos membros. 

Fotos: Diana Heinz/O Líder

integrantes do Coral Alemão immer Fröhlich Primeira apresentação foi promovida no Hospital São José 
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COTIDIANO

por lAerTe bieger
trÂNsItO E VOCÊ
Major PM comandante da 7ª Companhia de 
Polícia Militar rodoviária

VEíCuLOS DE tRANSPORtE 
DE VALORES EStACiONADOS 

SOBRE A ViA

Hoje estaremos tirando a dúvida de um leitor que 
nos questiona se é permitido aos carros-fortes, que são 
aqueles veículos utilizados para o transporte de valores, 
estacionar sobre a pista de rolamento enquanto fazem 
a carga e descarga do numerário nos estabelecimentos 
bancários.

O questionamento se deve ao fato de que rotineira-
mente esse tipo de veículo acaba obstruindo momenta-
neamente o trânsito nas cidades, testando, em alguns ca-
sos, a paciência dos demais condutores. 

Nosso Código de Trânsito estabelece que os veícu-
los prestadores de serviços de utilidade pública, quan-
do em atendimento na via, gozam de livre parada e esta-
cionamento no local da prestação de serviço, desde que 
devidamente sinalizados, devendo estar identificados na 
forma estabelecida pelo Conselho Nacional de Trânsito 
(Contran).

A Resolução 268 do Contran classifica os seguintes 
veículos como prestadores de serviços de utilidade pú-
blica: I - os destinados à manutenção e reparo de redes 
de energia elétrica, de água e esgotos, de gás combustível 
canalizado e de comunicações; II - os que se destinam à 
conservação, manutenção e sinalização viária, quando a 
serviço de órgão executivo de trânsito ou executivo rodo-
viário; III - os destinados ao socorro mecânico de emer-
gência nas vias abertas à circulação pública; IV - os ve-
ículos especiais destinados ao transporte de valores; 
V - os veículos destinados ao serviço de escolta, quando 
registrados em órgão rodoviário para tal finalidade; VI - 
os veículos especiais destinados ao recolhimento de lixo 
a serviço da administração pública; VII - os veículos des-
tinados à manutenção e restabelecimento dos sistemas 
das linhas e estações metroferroviárias.

Estes veículos deverão ser identificados pela insta-
lação de dispositivo de iluminação intermitente ou ro-
tativa, não removível, e somente com luz amarelo-âm-
bar. Eles gozarão de livre parada e estacionamento, 
independentemente de proibições ou restrições esta-
belecidas na legislação de trânsito ou através de sina-
lização regulamentar, quando se encontrarem em efe-
tiva operação no local de prestação dos serviços a que 
se destinareme se estiverem devidamente identifica-
dos pela energização ou acionamento do dispositivo 
luminoso e utilizando dispositivo de sinalização auxi-
liar que permita aos outros usuários da via enxergar em 
tempo hábil o veículo.

Por evidente, os condutores deste tipo de veículo 
devem procurar minimizar as consequências negati-
vas à fluidez do trânsito decorrentes desta prerrogati-
va que lhes é conferida. Deverão permanecer com o ve-
ículo estacionado sobre a via o menor tempo possível, 
sendo intolerável, neste particular, que os seguranças 
que fazem o transporte dos valores se deem ao luxo de, 
por exemplo, tomar um cafezinho enquanto o trânsito 
permanece parado. Será que semelhante situação não 
ocorre? De acordo com nosso consulente, ocorre sim.

PERSEGuiÇãO Guarnições de São Miguel da Boa Vista e Maravilha 
participaram da operação

Ação conjunta apreende menor 
e recupera veículos

A Polícia Militar de São 
Miguel da Boa Vista, com au-
xílio de policiais de Maravilha, 
apreendeu um adolescente e 
recuperou uma motocicleta e 
um veículo nesta semana du-
rante ação conjunta. Por vol-
ta das 20h de terça-feira (16) 
a PM foi informada por mo-
radores de São Miguel da Boa 
Vista que havia um veículo 
Fiat Tempra e uma motocicle-
ta em atitude suspeita. 

Depois de rondas, a polí-
cia interceptou a motocicleta 
na altura da Linha Sanga Sil-
va, entre os dois municípios. 
Segundo a PM, a moto foi fur-
tada na mesma noite em São 
Miguel da Boa Vista.  

Já o Tempra recebeu 
acompanhamento tático e na 
Avenida 27 de Julho, em Ma-
ravilha, o condutor perdeu o 
controle da direção e bateu 

em uma residência. O moto-
rista conseguiu fugir. O carro 
estava com as placas trocadas 
e tinha registro de furto em 
11 de maio, no município de 

Cunha Porã. O menor, a moto 
e os veículos foram deixados a 
cargo da Polícia Civil. O me-
nor teve o acompanhamento 
do Conselho Tutelar.

Perseguição e abordagem teve participação de policiais de São Miguel da Boa vista e Maravilha

Fotos: Polícia Militar

OPERAÇãO NA mAtA

CuNHA PORã APóS ACiDENtE

Polícia militar captura foragido de penitenciária

Polícia prende 
três pessoas após 
investigações

Homem é preso 
por embriaguez 
no trânsito

A Polícia Militar realizou, 
nesta semana, uma operação 
no município de Campo Erê. 
O objetivo foi capturar um 
foragido do sistema penal de 
Xanxerê. Segundo a polícia, 
o homem cumpria pena de-
pois de ser condenado pela 
comarca de Campo Erê, por 
estupro. Ele foi beneficia-
do com uma saída tempo-
rária, porém, não retornou. 

A polícia recebeu in-
formações de que o suspei-
to estava escondido em uma 

mata. Então, a PM mapeou 
o local e planejou o cer-
co. Durante buscas na mata, 
foi encontrado o homem, 
de 28 anos, que era procu-
rado pela justiça. A ação 
teve a participação de po-
liciais de Campo Erê, Salti-
nho, São Bernardino e Palma 
Sola, Canil do 11°BPM, Pe-
lotão de Patrulhamento Tá-
tico de São Miguel do Oeste, 
Agência de Inteligência da 
PM de Dionísio Cerqueira e 
a Polícia Civil de Campo Erê. Homem foi abordado dentro da mata e não resistiu à prisão

Polícia Militar

A Polícia Civil de Cunha 
Porã prendeu três homens 
após investigações e diver-
sas diligências em Cunha 
Porã. De acordo com o de-
legado Rubem Teston, fo-
ram cumpridos manda-
dos de prisão em aberto 
existentes na região. 

O resultado foram três 
prisões por crimes de le-

são corporal (violência do-
méstica) e falta de paga-
mento de pensão. Segundo 
o delegado, dos três con-
duzidos, um obteve alvará 
de soltura enquanto aguar-
dava os trâmites legais de 
sua prisão na delegacia. 
Os demais foram encami-
nhados à Unidade Prisio-
nal Avançada de Maravilha.

A Polícia Militar 
prendeu um homem por 
dirigir embriagado, nes-
ta semana, em Mara-
vilha. A prisão aconte-
ceu após um acidente 
de trânsito envolvendo 
um Kia Cerato, placas 
de Maravilha, e um Cor-
sa de Chapecó. Segundo 
a Polícia Militar, a guar-

nição foi até a Avenida 
Sul Brasil, onde acon-
teceu a colisão trasei-
ra. O condutor do Cor-
sa apresentava sinais 
de embriaguez, com-
provada pelo teste, que 
constatou 1.27 mg/l. O 
homem foi preso e en-
caminhado para a dele-
gacia da Polícia Civil.
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ESPORTE

Na noite da segunda-fei-
ra (15) foi realizada, na sala de 
reuniões do Ginásio Municipal 
de Esportes Gelson Tadeu Lara 
de Maravilha, congresso técni-
co que tratou sobre o Campeo-
nato Municipal de Futsal edição 
2017. Na oportunidade, ficou de-
finido que na categoria vetera-
na o tempo de inscrição foi pror-

rogado, pois apenas três equipes 
o fizeram. No naipe livre femi-
nino quatro times se inscreve-
ram. Os jogos serão todos con-
tra todos e as quatro equipes 
que somarem o maior núme-
ro de pontos estarão classifica-
das para o seguinte cruzamento: 
1º x 4º - 2º x 3º; as duas equipes 
vencedoras decidirão o 1º lugar 

e as duas perdedoras o 3º lugar.
Na categoria livre mascu-

lino, 22 equipes vão disputar o 
certame, divididas em cinco cha-
ves. Elas vão jogar todas con-
tra todas dentro das respecti-
vas chaves, classificam-se duas 
equipes das chaves A, B e C e 3 
equipes das chaves D e E. De-
pois da fase de grupos, as equi-

pes irão disputar em siste-
ma de mata-mata, quando as 
seis equipes vencedoras e mais 
duas por melhor índice téc-
nico das perdedoras disputa-
rão em sistema de mata-ma-
ta até definir as equipes finais.

A primeira rodada será re-
alizada no dia 5 de junho, às 
19h, no ginásio municipal. 

FutSAL

SuíÇO 

JASti

Campeonato municipal começa em junho

Finais do interfirmas
movimentam o sábado 

maravilha é representada 
na fase estadual 

1ª EDiÇãO Evento atendeu as categorias sub-12 a sub-16 e 
teve mais de 30 inscritos 

Copa Reafrio de tênis é realizada 
Hoje (20) o Estádio Pena 

Branca será palco das fi-
nais do Campeonato Inter-
firmas de Futebol Suíço – 
Taça Posto Kakareko e Taça 
Jeancar Multimarcas. Ha-
verá a decisão do 1º e 3º lu-
gar nas categorias veterano 
e livre: às 14h Associação 5 
de Maio x Nova Brasília de-

cidem o 3º lugar pela cate-
goria livre; em seguida pela 
veterana tem a decisão do 
3º lugar entre PS do Bra-
sil x Jaciara. A decisão do 
1º lugar na categria vetera-
na ocorre às 15h40, entre Si-
coob x Barbosa e Marques 
e na categoria livre entre 
PS do Brasil x Casa Bonita.  

Toféus da categoria livre estão expostos no Posto Kakareko 

Finais serão disputadas no Estádio Pena Branca

Nelcir Dall’Agnol/O Líder

Mais de 30 crianças par-
ticiparam, no sábado (13), da 
1ª Copa Reafrio de Tênis. O 
torneio foi realizado na sede 
da Reafrio, empresa idealiza-
dora do evento, e teve o apoio 
da Unimed. Foram 10 jogos 

promovidos em caráter elimi-
natório entre equipes das ca-
tegorias sub-12 a sub-16. To-
dos os jogadores receberam 
medalhas de participação e 
na oportunidade foram en-
cerrados os jogos das equipes 

sub-12, sendo a campeã Edu-
arda Becker e a vice-campeã 
Gabriele Ferrari. 

Os demais grupos conti-
nuarão as disputas no sábado 
(27), às 8h. “Os jogos foram 
bem disputados e as crianças 

adoraram participar. Convido 
a todos a prestigiar o restan-
te da competição na quadra 
esportiva da empresa Rea-
frio”, frisa o professor Douglas 
Lago, um dos organizadores 
do campeonato. 

Campeã da categoria sub-12, Eduarda, e a vice-campeã, Gabriele Ferrari

Fotos: Divulgação

Disputas terão sequência no próximo sábado

Neste fim de semana ocorre, em Blumenau, a fase estadu-
al dos Jogos Abertos da Terceira Idade (Jasti). O município de Ma-
ravilha está representado pelas modalidades de bolão feminino, 
com as atletas Loni Minsky, Marnize Bartz, Ione Delazere, Leonita 
Forgiarinie e Zélia Longhi; truco masculino, com os atletas Antô-
nio Savaris, Edemar Webler e Nelson de Mattos; e na dança de sa-
lão casal com idade de 60 a 69 anos, com Abílio e Arlete Hammes. 

Participam do evento aproximadamente 3.200 atle-
tas distribuídos entre 197 municípios de 35 agên-
cias de Desenvolvimento Regional (ADRs). 
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tÊNiS DE mESA 

OPORtuNiZAR, GOL E LEtRAS 

Secretaria de Esportes-Acema/AAtmm 
disputa estadual

AmF desenvolve projeto social em parceria 
com escola do Bairro Bela Vista 

Hoje (19) e amanhã (20) os 
atletas Vinicius Pinheiro e Geo-
vane Piaça estarão em Concór-
dia, onde será realizada a 3ª Eta-
pa do Circuito Catarinense de 
Tênis de Mesa, ranking e rai-
ting. Conforme o professor Tie-
go Drumm, a competição vale 
pontos para o ranking nacio-

nal. “Os atletas vão enfrentar os 
melhores do Estado”, comenta. 

Pinheiro vai competir no 
raiting (competição por nível 
técnico) e também no ranking 
infantil, enquanto Piaça, além 
do raiting, disputa a competição 
no juvenil. Drumm acompa-
nhará os atletas em Concórdia.

Divulgação

Fotos: Divulgação

Competição ocorre hoje (19) e amanhã (20) em Concórdia  

Na tarde de sábado (13), 
no Estádio Dr. José Leal Filho, 
foi realizada a decisão do Cam-
peonato Pré-Estadual. Depois 
de um longo jejum de títulos, 
o Clube Recreativo Maravilha 
(CRM) ergueu a segunda taça 
em menos de um mês. Desta 
vez a vítima foi o time de São 
Lourenço do Oeste. 

O troféu foi decidido nos 
pênaltis depois do empate sem 
gols no tempo normal. Placar foi 
de 5 a 3 para o CRM. De acordo 
com o técnico, Luiz Carlos Ca-
pelli, agora o foco é o Campeo-
nato Estadual de Futebol Ama-
dor. “Acreditamos que com 25 

CAmPEãO Estreia do time no Estadual será em 25 de junho, 
contra o Grêmio Guarujá

Campeonato Pré-estadual 
fica com o CRm

Troféu foi o segundo do ano no comando do técnico Capelli

Diana Heinz/O Líder

jogadores o grupo fecha e são 
esses atletas que vamos selecio-
nar dos 35 que estão treinando”, 
explica Capelli, lembrando que 
bastantes jogadores participam 

dos treinos, mas não é possível 
relacionar todos no elenco. 

Os treinos ocorrem nas e 
quintas-feiras, às 19h, no Está-
dio Osvaldo Werner.

EStADuAL 
De acordo com a última 

tabela divulgada pela Liga Es-
portiva Oeste Catarinense 
(Leoc), o CRM estreia na com-
petição no dia 25 de junho, em 
casa, contra o Grêmio Guaru-
já. No dia 2 de julho os maravi-
lhenses vão até São Miguel do 
Oeste, jogar contra o Guarani, 
e no dia 16 de julho o CRM fe-
cha o primeiro turno contra 
o Harmonia em Guaraciaba. 
Os jogos serão de ida e volta 
dentro da chave. Na chave do 
CRM, além dos maravilhenses, 
tem Harmonia, Guarani e Grê-
mio Guarujá. 

A Associação Maravilhense 
de Futsal (AMF) tem dado con-
tinuidade a suas atividades nes-
te ano. O projeto social Oportu-
nizar Gol e Letras, em parceria 
com o Centro Educacional Mon-
teiro Lobato, segue com o aten-
dimento aos alunos em três ca-
tegorias: sub-10, 13 e 16, tendo 
treinamentos todos os dias.

Os alunos/atletas recebe-
ram no início do ano um kit com 
tênis, camisa, calção e meias e 
ao fim de cada treino os pro-
fessores disponibilizam lan-
che, que é doado pelos merca-
dos Tarumã e Real Alimentos e 
pelas padarias Gula, de Cunha 
Porã, e Bolfe, de Maravilha. 

Em contrapartida, os alu-

nos precisam ter média geral seis 
na escola e não podem ter ne-
nhuma suspensão. “Para incen-
tivar nos estudos premiamos a 
melhor média com uma cami-
seta de passeio e a segunda me-
lhor com uma bermuda de pas-
seio da AMF em cada categoria”, 
diz o professor Beni de Lima.

De acordo com De Lima, os 

alunos que não atingiram mé-
dia seis neste bimestre fica-
rão suspensos dos treinamen-
tos e competições por 15 dias. 
“Já no próximo bimestre quem 
não atingir ficará suspenso por 
30 dias e não atingindo a mé-
dia exigida por três bimes-
tres seguidos será retirado do 
projeto”, finaliza o professor. 

NOVO CRm
O novo Clube Recreativo Maravilha. Já era assim, simples, 

de definir o CRM antes mesmo da estreia no Estadual de Ama-
dores, em virtude da quantidade de reforços do plantel. No en-
tanto, chamar de “novo” ficou ainda mais fácil ante o que a equi-
pe apresentou no Pré-Estadual de Amadores. A chegada dos 
novos jogadores melhorou muito o elenco. E a conquista do tro-
féu mostra que os jogadores querem mostrar trabalho e isso me-
lhora a qualidade e a confiança para a estreia no dia 25/6, contra 
o Grêmio de Guarujá do Sul, em Maravilha.

RENAtiNHO FiCA
A minha turma não é de secador, nem do entusiasta deliran-

te, apenas acompanho futebol com seriedade que ele merece! E o 
camisa 10 do CRM foi mais uma vez personagem de debates du-
rante a semana. Fica ou não fica em Maravilha para o Estadual de 
Amadores? Não plantamos a informação, a verdade é que muitos 
clubes da região querem o craque. Renatinho gravou um áudio 
afirmando que vai ficar e defender o Clube Recreativo Maravilha 
nesta temporada. Ótimo! Agora a coluna quer saber: “Renatinho 
está ao nível de quem do esquadrão imortal do CRM de 1994? Pis-
to, Borjão, Peninha ou Ademir Padilha?”

NOVA tORCiDA 
A nova torcida do CRM está empolgada para o Estadual de Ama-

dores. Galera ficará no outro lado do campo, de frente para a arqui-
bancada. É a TDA (Torcida Desorganizados do Alambrado). Prome-
tem muita animação e um bandeirão com as cores do clube.

PRimEiRA LiGA
Por sugestão da Rede Globo, a Primeira Liga ano que vem 

pode ser realizada durante a Copa do Mundo da Rússia. Os 
clubes estão analisando a ideia.

ERRO GRAVE
Chapecoense só foi avisada instantes antes da partida so-

bre a situação de Luiz Otávio! Por isso, o presidente Plínio 
David de Nês, o Maninho, resolveu mandar o jogador a cam-
po, assumindo o risco. Um erro terrível do presidente! É bom 
lembrar que a Conmebol se reúne sem falar com ninguém e 
colocam a punição que eles bem entendem. Não avisam os 
clubes que estão indo a julgamento. Por enquanto, não há de-
finição, mas acredito que a Chapecoense será punida.

SACi
Felipe Melo sobre o Internacional: “Nós jogamos com um 

time que é gigante. Vai subir para a Série A com um pé nas cos-
tas”. Jogador do Palmeiras esqueceu que o símbolo do colora-
do é o saci! Falando sério, Inter não tem concorrente na dispu-
ta do título da Série B. Os colorados começaram a provar o gosto 
da Segunda Divisão. Um sabor que jamais imaginaram degustar.

AZuL
Maio Azul pelo lado gremista! Recuperação do ótimo fu-

tebol no Brasileirão e na Copa do Brasil poderá até perder por 
um gol para passar de fase. Gremistas começaram a campa-
nha: “Queremos o hexa!”.
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