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PÁgInA 7

Foram congratulados veículos de comunicação local, entre eles o grupo 
WH Comunicações, e policiais militares instrutores do Proerd

CADERnO ESPECIAL 

Conheça a história desta importante data 
para a cultura brasileira, suas comidas 
típicas, costumes e curiosidades 

Carine Arenhardt/O Líder

Rotary Club 
promove festiva 
com homenagens

RECOnhECIMEntO

Programação de 
aniversário de Bom 
jesus do Oeste 
é definida

unoesc direciona 
palestra aos alunos do 
curso de Administração

Prefeitura deve 
contratar zelador para o 
Cemitério jardim da Paz

PÁgInA 13

PÁgInA 12

PÁgInA 14

Ponto alto da comemoração será no dia 
18 de julho, com o baile de escolha das 
soberanas 

Professor e diretor técnico do Sebrae, 
Anacleto Ortigara, mediou a temática 
“As oportunidades da tecnologia”

Reivindicação foi feita pela Comissão 
Especial em Prol do Cemitério, criada 
pelo Legislativo 

Arquivo/O Líder
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O QuE FIZERAM 
DOS CORREIOS?

As más gestões de seus dirigentes fazem os 
Correios correr contra o tempo, pois além de 
amargurar nos últimos dois anos mais de R$ 4 bi-
lhões em prejuízo, terminaram na segunda-fei-
ra (19) os serviços de Sedex. Recentemente o mi-
nistro de Ciência e Tecnologia, Gilberto Kassab, 
afirmou que os Correios correm “contra o relógio” 
para evitar a privatização. Segundo Kassab, a esta-
tal necessita de um profundo corte de gastos para 
não ser privatizada. Em meio a mais grave crise fi-
nanceira de sua história, a Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos planeja também fechar cer-
ca de 200 agências neste ano, sobretudo nos gran-
des centros urbanos. Pobre dos nossos cartei-
ros, que fazem os seus serviços com dedicação...

No trecho da XV de Novembro, nas proximidades entre o Merca-
do Altas Horas e do Líder, existem muitas irregularidades no asfalto, o 
que está dificultando o trânsito naquela rua. Além de o local ter a largu-
ra menor que as demais ruas, as crateras sobre a pista de rolamento difi-
cultam muito o trânsito, trazendo perigo e desconforto aos motoristas. Su-
gerimos o conserto, que além de baixo custo, é de fácil solução.

Primeiro FÓrUm De 
AUTiSmo em mArAVilHA

Pessoas abnegadas da comunidade reali-
zam, nos dias 3 e 4 de agosto, o 1º Fórum de Autis-
mo – um ser Humano além do Espectro, cujo en-
contro será para promover debate de políticas com 
aplicação da lei Berenice Piana, que institui a po-
lítica nacional de proteção dos direitos da pes-
soa com transtorno do espectro autista. O encon-
tro será no auditório da Escola de Educação Básica 
João XXIII. Precisamos dar nosso apoio e colabo-
ração para, inclusive, custear o fórum. Contem co-
nosco e recebam a nossa admiração pela iniciativa!

OS BAtIStA nA CADEIA?

Os advogados da JBS temem que, 
entre as ações que julgam os irmãos 
Batista, sejam retaliações do gover-
no contra os delatores do grupo, este-
ja sendo planejado um pedido de pri-
são contra os irmãos Joesley e Wesley 
Batista. Um caminho seria o inquéri-
to aberto - e já responsável por uma 
operação há duas semanas - que apu-
ra o uso de informação privilegiada so-
bre a delação premiada para lucrar no 
mercado financeiro. Como o suposto 
novo crime não está coberto pelo acor-
do de leniência, bastaria um juiz ami-
go do governo topar dar a decisão.

DEPRESSÃO
Santa Catarina é o segundo Estado do 

país com o maior número de suicídios. Os 
casos vêm subindo a uma taxa de 10% ao 
ano desde 2002. Na segunda-feira (19) a As-
sembleia Legislativa do Estado realizou 
um evento denominado “As causas e con-
sequências da depressão em Santa Cata-
rina”, pois a preocupação é tão grande que 
13% das pessoas com 18 anos ou mais já fo-
ram diagnosticadas com depressão. A doen-
ça é muito mais que um acesso à melanco-
lia, é um transtorno mental no qual a pessoa 
é afetada por uma tristeza permanente.

SugEStÃO

FHC
Em entrevistas, o ex-presidente Fernan-

do Henrique Cardoso (FHC) parece ter sepul-
tado de vez o Governo Temer e vai tentando 
costurar o que poderia vir pela frente – ele pró-
prio se lançou como interino. Tentando ga-
nhar apoio, o ex-presidente fala em unificar o 
país e cita nominalmente PT e PSOL. A campa-
nha do tucano tem até slogan: “Fosse eu o indi-
reto, o que poderia fazer lá? Chamar eleições”. 
Curioso que ele bem sabe que não depende só 
do presidente chamar novas eleições: há que 
se emendar a Constituição e combinar com o 
STF se a emenda poderia valer já para o manda-
to em curso – pra mim, isso é discurso de can-
didato tentando seduzir a esquerda. E enquan-
to durassem as eleições, debates, acusações e 
promessas de campanha, FHC (ou qualquer ou-
tro indireto) teria alguma governabilidade?

OLIVEIRA ENTRE AS 
100 MAIORES

A Construtora Oliveira aqui 
de Maravilha, com diversas filiais 
no Oeste catarinense, está figu-
rando entre as 100 maiores cons-
trutoras do Brasil. Para nós, é mo-
tivo de orgulho registrar o feito 
e transmitir ao prezado Lenoir 
de Oliveira, sua esposa, Ange-
la, e a filha, Poliana, juntamen-
te com suas equipes de trabalho, 
as nossas sinceras congratula-
ções. Merecem estar onde se en-
contram. Trata-se de empresa sé-
ria, orgulho dos maravilhenses.

Quadrilha em Brasília

Há pouca coisa nova acontecendo por Brasília e, sinceramente, não dá 
pra saber se isso é bom ou ruim – em Brasília, nada é tão ruim que não pos-
sa piorar. Todo mundo esperando a sentença de Moro sobre o caso do trí-
plex; no Senado, mesmo que aos trancos e barrancos, a reforma trabalhis-
ta vai andando e o resto vai ficando para depois da denúncia contra Temer 
– o governo guarda todo seu capital político (que não deve ser muito) para 
que o presidente não se torne réu no STF. Em meio a isso, as festas juninas 
em Brasília esvaziam a agenda e o quórum, porque, claro, o momento é mes-
mo de pinhão e quentão – pelo menos de quadrilha os caras entendem.
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LIÇÕES DE VIDA
não podemos esquecer que o tempo passa rápido e perdemos muito 
quando não aproveitamos os momentos de alegria e felicidade!

BOM FIM DE SEMAnA!

ROTARY CLUB

O Rotary Club Maravilha realizou, na quinta-feira (22), ses-
são festiva, ocasião em que foram homenageadas a impren-
sa local e regional, além de outras entidades, na qual o grupo 
WH Comunicações estava presente. Agradecemos a honraria 
e sempre estamos à disposição deste grande clube de serviço.

O Líder

2º ARRAIAL 
DA INTEGRAÇÃO

O Departamento de Cultura de Ma-
ravilha, em parceria com entidades da 
cidade, como a Câmara Junior, Gru-
po Escoteiro Raízes, Rede Feminina de 
Combate ao Câncer, Banda Marcial Ci-
dade das Crianças, Rotary Club, Apae 
e Grupo de Danças Wunderbar, pro-
movem amanhã (25) o 2º Arraial da In-
tegração, no Espaço Criança Sorri-
so, a partir das 14h. Todos convidados!

A mESmA vOZ

O deputado federal Celso Maldaner (PMDB) tem sido a nos-
sa voz no Congresso Nacional e fez um pronunciamento do qual 
extraímos algumas partes e reproduzimos aqui: “A precarieda-
de em que se encontram as principais rodovias da região Extre-
mo-Oeste catarinense tem tirado o meu sono. Os buracos que já 
existiam em vários trechos das rodovias se multiplicaram em fun-
ção do tráfego intenso e das fortes chuvas do último mês. Em al-
guns trechos, os motoristas se obrigam a realizar uma verdadeira 
dança sobre a pista para tentar desviar de alguns dos vários bura-
cos. O prazo de validade da BR-282 já se esgotou, aliás, ultrapas-
sou os limites de durabilidade. As BR- 282 e 158 são calamidades. 
Uma matéria do Jornal O Líder aborda que entre os anos 2013 e 
2017 a reportagem perdeu as contas de quantos registros falaram 
sobre as condições de precariedade da rodovia no trecho entre 
São Miguel do Oeste e Dionísio Cerqueira. Somos cinco deputa-
dos federais da região e não conseguimos nem um tapa-bura-
cos. Tenho vergonha e me sinto constrangido de tanto cobrar. Até 
o Ratinho veio ao município com interesse comercial e se apavo-
rou, chamando a atenção do governo para a situação das estra-
das. Temos que fazer um levante, trazer a TV, interditar as BRs? 
Nossa paciência está se esgotando, basta de abandono com a re-
gião que mais se produz alimentos. Atendendo um pedido meu, 
o diretor-geral do Dnit iria para Chapecó, Maravilha e São Miguel 
do Oeste no próximo dia 19 para ver a situação das rodovias, po-
rém, pela importância do assunto, o ministro Mauricio Quintela 
virá junto, alterando a data para o dia 3 de julho. Vamos aguardar 
até dia 3 para se concretizar essa ida ao Extremo-Oeste catarinen-
se e verificar as rodovias. Chega de conversa, precisamos de ati-
tudes concretas para resolver este descaso com nossa região”. 

TUdO, MENOS “NOrMaL”

Depois do susto, enquanto espera pelo andamento da reforma tra-
balhista na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), a bola nas cos-
tas que o governo tomou deixou todo mundo preocupado – tudo indi-
ca que, no plenário do Senado, a reforma será aprovada sem sobressaltos, 
mas depois da trapalhada da base, quem está disposto a pagar pra ver? 

O digníssimo senador Sérgio Petecão (não estou inventando nomes) 
não conseguiu comparecer à sessão, seu suplente votou contra o rela-
tor; Eduardo Amorim, com medo de contrariar a esposa e passar umas 
noites no sofá, também traiu a base. O primeiro é do PMDB e o segun-
do, tucano – sem dúvida, os dois partidos se merecem. Se o PSDB fi-
cou com Temer para garantir o andamento das reformas, faltou combi-
nar com os quadros. Romero Jucá correu às mídias para falar que está 
tudo bem, que foi tudo normal. Já o relator da reforma, Ricardo Fer-
raço, desceu a lenha na base governista – “cochilo e barbeiragem”.

TUDo PronTo PArA A SenTenÇA
Desde quarta-feira (21) o juiz federal 

Sergio Moro, responsável pela Operação Lava-
Jato na primeira instância, pode proferir sua 
sentença no processo em que Lula é réu sobre 
o tríplex do Guarujá. O Ministério Público já 
apresentou suas alegações finais e a defesa de 
Lula também. Agora Moro pode dar a sentença.

MÉRITOS NA INICIATIVA

Deu entrada na Câmara de Vereadores de Maravilha o 
projeto de lei nº 024/2017, que tem por objetivo denomi-
nar um espaço público do município com o nome “Mar-
ciany Cristina Zatt Lisboa”. A proposta é definir este nome 
para o Posto de Saúde do Loteamento Minha Casa, Nos-
so Sonho, na Rua Portugal. Marciany faleceu em 2010, aos 
31 anos, vítima de um acidente de carro, ocorrido na Rua 
Alexandre Kasper, em Maravilha. Ela sempre foi uma pes-
soa ativa na comunidade local e filha de uma família tra-
dicional de Maravilha, conforme justificativa do projeto. 
Além de assistente social, Marciany era catequista e inte-
grante dos grupos Leo Clube e JCI. Justa homenagem, pois 
se tratava de pessoa de caráter admirável. Marciany foi 
nossa colega no curso de Direito e pelo período que con-
vivemos nos bancos da universidade, conhecemos mui-
to bem seu alto espírito comunitário e amor que dedicou 
a esta terra. De parabéns os vereadores pela iniciativa!

hOMEnAgEM
O Poder Legislativo maravilhense nos convida 

para prestigiar a sessão ordinária/especial de homena-
gem à Rede Feminina de Combate ao Câncer, em co-
memoração aos 20 anos de fundação da entidade em 
Maravilha. A iniciativa é justa e teve a moção do vere-
ador Luiz Hermes Brescovici. A sessão será na segun-
da-feira (26), às 19h. Agradecemos o convite e estare-
mos com a equipe WH3 para a cobertura merecida.
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PRIORIDADE ALguMA

Nosso cérebro não é muito bom em priorizar as coisas. 
Se você precisa estudar para uma prova muito importante, 
mas também precisa tratar o cachorro e lavar roupas, não vai 
encontrar uma forma de categorizar, na sua cabeça, o que é 
mais urgente ou relevante.

E por não saber priorizar, o cérebro fica sobrecarrega-
do. E você se sente estressado, perdido. A boa notícia é que 
é relativamente simples reduzir bastante essa situação. Você 
precisa “esvaziar” a sua cabeça: tirar todas as tarefas, planos 
e projetos do consciente e inconsciente e colocá-los no pa-
pel.

Essa é a ideia central do método GTD (Getting Things 
Done), do autor David Allen. Você pode comprar o excelen-
te livro que ele escreveu, como eu fiz, ou pode assistir alguns 
vídeos de 5 minutos no YouTube que resumem a técnica. Ba-
sicamente, você vai anotar tudo (tudo!) que você quiser ou 
tiver que fazer. E depois você distribuiu ao longo dos dias da 
semana.

Não existe só um jeito certo, mas compartilho o meu: eu 
anoto tudo (tudo!) em uma agenda, e reviso tudo no fim de 
semana. E então eu vejo se ficou alguma pendência da se-
mana anterior, e mais ou menos programo a semana seguin-
te. Uso também um calendário semestral na parede para 
não esquecer de datas importantes. Quer dizer: o “méto-
do” pode parecer ridículo de tão simples. O problema é a 
disciplina de anotar e revisar. No meu caso, a mudança foi 
impressionante. Não me preocupo mais com os próximos 
compromissos e não perco tempo tentando lembrar de ta-
refas e prazos: tenho tudo anotado. Tirando esse monte de 
informação, o cérebro trabalha melhor em coisas que ele 
faz bem, como a criatividade e o raciocínio.

Há algum tempo conheci também o trabalho do Dr. 
Atul Gawande, que escreveu o livro O Manifesto Checklist 
(da mesma forma, você consegue entender o básico do tra-
balho dele via YouTube). Ele questiona a formação indivi-
dualista do médico, um cowboy que precisa salvar vidas so-
zinho, sob pressão: e que acaba cometendo erros básicos 
de procedimento. Gawande comenta casos de checklists 
com tópicos básicos de segurança em higiene e processo 
cirúrgico que reduziram pela metade o número de óbitos. 
Metade!

Todos nós erramos muito por esquecer o que é básico. 
As coisas mais importantes que realizamos no dia a dia se-
guem padrões repetitivos. Mas não anotamos, sobrecarre-
gamos a memória, e então falhamos. Anotar tudo e seguir 
procedimentos simples é o caminho para uma rotina mais 
leve e precisa.

A grave crise que afeta a economia brasileira 
nos últimos três anos fez aumentar a percepção, 
por parte da sociedade brasileira, da fundamen-
tal importância do agronegócio como garantidor 
da segurança alimentar, gerador de riquezas ex-
portáveis e criador de empregos. Nunca antes 
ocorreu tão profunda compreensão a respeito 
desse amplo, avançado e complexo setor da vida 
nacional.

Sob essa perspectiva, o governo federal edi-
tou o Plano Agrícola e Pecuário 2017/2018 com 
a oferta de 190,25 bilhões de reais para médios e 
grandes produtores acessarem o crédito rural en-
tre 1º de julho deste ano a 30 de junho de 2018. Os 
juros, por sua vez, foram reduzidos entre um a dois 
pontos percentuais, dependendo da operação de 
financiamento. Plano-safra igualmente importan-
te foi anunciado para a agricultura familiar.

Não se trata de privilégio, mas de uma das 
últimas políticas públicas relevantes, pois aten-
de a verdadeira locomotiva da economia nacio-
nal. Aliás, em todas as nações evoluídas, a agri-
cultura e o agronegócio são considerados áreas 

essenciais que merecem apoio e proteção espe-
cial do Estado, tendo o crédito rural subsidiado 
como uma das mais eficientes políticas de apoio.

Nos últimos tempos, esse tema tem sido ob-
jeto de grande preocupação para o agronegó-
cio brasileiro. A crise econômica impactou for-
temente na disponibilidade de recursos. De um 
lado, houve redução de disponibilidade de re-
cursos pelas instituições financeiras, em razão da 
queda da poupança e dos depósitos à vista que, 
somado à elevação dos juros (necessário para 
melhor equação dos gastos públicos com os sub-
sídios), encareceu o financiamento da produção.

De outro lado, há a crescente necessidade de 
mais recursos para a agricultura em consequência 
do aumento da escala de produção, elevação de 
custos acima da inflação dos principais insumos 
fornecidos por grandes companhias multinacio-
nais e desvalorização do real frente ao dólar.

O agronegócio é responsável pelas princi-
pais respostas positivas da economia. Seus efei-
tos são sentidos na geração de empregos em toda 
a cadeia, na segurança de abastecimento de ali-

mentos e controle da inflação, no comércio inter-
nacional altamente superavitário, na geração de 
receitas fiscais nas esferas municipais, estaduais 
e federais, dentre outros impactos relevantes.

Entretanto, a área econômica do Governo 
sinaliza discretamente que pretende migrar do 
atual sistema de crédito com subsídio do Tesou-
ro Nacional e cujos recursos derivam dos depó-
sitos à vista para um novo modelo, baseado em 
emissão de títulos (CRAS, LCA, CDCA, CDA, 
etc.). Essa proposta não pode prosperar, pois não 
é adequada aos produtores catarinenses, predo-
minantemente micro, mini e pequenos, respon-
sáveis por um modelo altamente eficiente e de 
produção intensiva, em pequenas áreas fundiá-
rias. O atual modelo do crédito rural incentiva a 
produção na pequena propriedade, proporciona 
renda às famílias e bem-estar no campo. Por isso é 

relevante e deve ser preservado.

José Zeferino Pedrozo, presidente da Federação 
da Agricultura e Pecuária do Estado de SC e do 

Serviço Nacional de Aprendizagem Rural
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COVARDES, VAgABunDOS 
E SEM-VERgOnhAS

A maioria dos casos de violência contra idosos decorre 
de pessoas próximas. Geralmente, filhos. E alguns familiares 
também, que se aproveitam da minguada aposentadoria de 
alguns para fazer consignados, pagar contas particulares e, 
muitas vezes, desassistindo, deixando os idosos passar reais 
necessidades. Esta gentalha geralmente faz isso porque, na 
maioria dos casos, gastam sem controle e muitos nem tra-
balham. Vivem como pajens dos idosos, aproveitando-se de 
determinadas condições de vulnerabilidade. A violência fi-
nanceira a que me reporto é um tipo de violência que ocorre. 
Há ainda aqueles que maltratam os idosos de outras formas, 
inclusive com violência física e psicológica (dentre elas a vio-
lência verbal). Inúteis à sociedade é pouco para dizer a esta 
gente. Novamente vou dizer aqui que precisamos um pouco 
de “cultura japonesa”, onde os idosos são tratados com zelo, 
carinho, e principalmente, respeito. Lá, no Japão, é inconce-
bível que em uma mesa onde há um idoso, este seja servido 
depois. É o primeiro a ser atendido, com devido esmero. En-
quanto isso, aqui por estas plagas, em tantas situações sequer 
há comida para o idoso... E como tem isto. Pesquisa da sema-
na no site wh3.com.br apontou que considerável número de 
pessoas tem conhecimento deste tipo de violência. Se você 
conhece alguma situação assim, denuncie. Procure ou ligue 
para a DPCAMI, ou utilize o “disque 100”. Sua identidade será 
preservada e você fará um bem à coletividade.

BAnCOS CORtAM CARtÕES DE CRÉDItO
O corte, que deve atingir pessoas de baixa renda, tem por 

óbvio reduzir um pouco a inadimplência e as astronômicas 
contas que advém do uso do rotativo. Todavia, afirmo aqui 
que a grande “culpa” é o envio desmesurado, por parte dos 
bancos, completamente sem critérios, para pessoas que não 
teriam a menor condição de possuí-los. Além disso, há tam-
bém a falta de instrução, principalmente quando se trata do 
rotativo. Há pessoas que estão literalmente “enterradas” em 
dívidas impagáveis, por descontrole, por falta de instrução. 
Portanto, sempre que há uma situação de dívida por conta 
disso, no meu entender, os bancos são responsáveis quase 
solidários. Além disso, há também as ofertas de operadoras 
de cartões. Estas, também sem critérios. O sujeito, com pou-
co conhecimento, recebe, via de regra, uma ligação com a 
oferta, aceita e depois, de posse do aludido cartão, acha que 
pode gastar, parcelar, usar o rotativo, e aí está feita a con-
fusão financeira na vida da pessoa. Portanto, é medida que 
vem em boa hora a análise criteriosa de quem pode ou não 
dispor de cartão de crédito. Vem em boa hora, como escrevi. 
Todavia, tardiamente.

A Câmara de Vereado-
res de Maravilha realizou a 
5ª sessão ordinária de junho 
na segunda-feira (19). Na 
pauta do dia, entrou em vo-
tação o projeto de lei com-
plementar nº 003/2017, 
que altera a lei comple-
mentar nº 095/2016, que 
dispõe sobre normas re-
lativas ao Plano Diretor do 
município de Maravilha. A 
proposta foi aprovada por 
unanimidade em 1º turno e 
deve retornar para a pauta 

MARAVILhA Este foi o primeiro projeto complementar votado 
em plenária, após realização de audiência pública

Primeiro projeto que altera Plano 
Diretor entra em votação no Legislativo 

Carine Arenhardt/O Líder 

na próxima sessão.
Este foi o primeiro proje-

to complementar votado em 
plenária, após realização de 

audiência pública que deba-
teu alterações para o Plano 
Diretor. Esta proposta trata 
sobre normas para constru-

ção de edificações no mu-
nicípio. Outros dois proje-
tos complementares sobre 
o Plano Diretor seguem em 
análise de comissão espe-
cial e devem entrar em pau-
ta nas próximas sessões. 

Durante a sessão foi re-
gistrada a entrada de um 
projeto de lei, três indica-
ções e um requerimento, 
encaminhados para análi-
se das comissões. A próxima 
sessão ordinária será na se-
gunda-feira (26), às 19h. 

RECEBEMOS O CORRESPONDENTE 
AO QUE DAMOS

No mundo regido por Deus, ninguém engana nem é enga-
nado. Na verdade, estamos num mundo sem roubos, um mun-
do de amplas perspectivas, um mundo onde se efetua rigorosa 
prestação de contas. Quem dá, recebe; quem rouba, é roubado; 
quem atira algo a outrem, recebe o troco. Todos os fatos e todas 
as coisas partem de nós mesmos e voltam para nós.

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

Com o objetivo de opor-
tunizar aos alunos informa-
ções sobre o Estatuto da Crian-
ça e do Adolescente (ECA), 
a Escola de Educação Bási-
ca João XXIII promoveu na 
terça-feira (20) palestra so-
bre direitos e deveres. A minis-
trante foi a oficiala da Infância 
e Juventude, Aline Freiberger, 
aos alunos do 6º ao 9º ano. 

De acordo com a equipe 
gestora, a escola pode ser consi-
derada o melhor lugar para tra-
tar sobre a educação preventi-
va, já que é nela que as crianças 
e adolescentes passam a maior 
parte do tempo. “Outras pales-
tras com o mesmo tema serão 
realizadas para outras turmas 
e também para os pais ou res-
ponsáveis de alunos”, destacam.

CRIAnÇAS E ADOLESCEntES CARRO nOVO
Escola joão XXIII 
realiza palestra sobre 
direitos e deveres 

CRM entrega veículo 
após ação entre amigos

Divulgação

Palestra foi destinada aos alunos do 6º ao 9º ano 

O Clube Recreativo Maravi-
lha (CRM) realizou nesta sema-
na a entrega das chaves do veí-
culo Fiat Mobi, sorteado como 
prêmio principal na ação entre 
amigos promovida pelo clube 
neste ano, ao ganhador, Jusce-
lino Folle. A entrega foi realiza-
da na seda da Fiat em Maravilha. 

De acordo com o presi-
dente do CRM, Lorivan Weber, 
a ação entre amigos teve o ob-
jetivo de arrecadar recursos fi-

nanceiros. Ele lembra uma dí-
vida que o CRM possui, de 
ações trabalhistas há mais de 
10 anos, ainda do tempo em 
que houve participação no fu-
tebol profissional. Weber afir-
ma que a dívida era de quase 
R$ 300 mil, mas o clube traba-
lhou e ainda restam 23 parce-
las de R$ 4 mil para pagamento. 

O presidente avalia de for-
ma positiva o resultado e agra-
dece o empenho de todos. 

Ederson Abi/O Líder

Presidente entrega chaves do veículo Fiat mobi
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Com o slogan “Junho de 
lutas - contra as reformas”, cen-
trais sindicais organizam greve 
geral para o dia 30 de junho. A 
data foi definida no início des-
te mês, durante reunião com 
centrais sindicais em São Pau-
lo, e deve movimentar protes-
tos por várias regiões do Brasil. 

No sábado (17) o Sindica-
to dos Trabalhadores no Ser-
viço Público de Chapecó e re-
gião (Sitespm – CHR) realizou 
assembleia e confirmou a par-
ticipação na greve. A assem-
bleia teve a presença de sin-

PARALISAÇÃO
Servidores públicos vão aderir à greve geral

Divulgação

dicalistas dos 37 municípios 
integrantes do Sitespm-CHR 
e a adesão à paralisação foi 
aprovada por unanimidade. 

Conforme o presidente da 
coordenação municipal do Sin-
dicato em Maravilha, Jair Fül-
ber, os servidores maravilhenses 

também vão aderir à greve. An-
tes da data será feita a panfleta-
gem nas ruas da cidade, com o 
objetivo de conscientizar a po-
pulação sobre a pauta da greve. 

Fülber destaca os pontos 
principais da pauta: Fora Te-
mer, Diretas Já, Contra as Re-
formas, Nenhum Direito a 
Menos. Os servidores de Ma-
ravilha, assim como dos de-
mais municípios integran-
tes do Sitespm-CHR, devem 
se concentrar na cidade de 
Chapecó, próximo ao tre-
vo, no dia da paralização. 

CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE MARAVILHA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL DE ASSOCIADOS
 
A diretoria da Câmara de Dirigentes Lojistas de Mara-

vilha convoca todos os associados da entidade para partici-
par de Assembleia Geral de Associados, a realizar-se no dia 
10 de julho de 2017, às 18h30 em primeira chamada, e às 
19h em segunda e última chamada com qualquer número 
de presentes, no auditório da entidade (Av. Maravilha, 203 – 
Centro – Maravilha/SC).

Assuntos em pauta:
- Prestação de contas do primeiro semestre de 2017;
- Previsão orçamentária da construção da sede própria;
- Natal Regional Luz e Magia;
- Palavra livre;
- Coquetel.
 

Maravilha/SC, 20 de junho de 2017.
 

Poliana de Oliveira
Presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Maravilha

Gestão 2016/2017

ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL E CULTURAL DE MARAVILHA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL DE ASSOCIADOS
 

A diretoria da Associação Empresarial e Cultural de Ma-
ravilha convoca todos os associados da entidade para par-
ticipar de Assembleia Geral de Associados, a realizar-se no 
dia 10 de julho de 2017, às 18h30 em primeira chamada, e às 
19h em segunda e última chamada com qualquer número 
de presentes, no auditório da entidade (Av. Maravilha, 203 – 
Centro – Maravilha/SC).

Assuntos em pauta:
- Prestação de contas do primeiro semestre de 2017;
- Previsão orçamentária da construção da sede própria;
- Natal Regional Luz e Magia;
- Palavra livre;
- Coquetel.

 
Maravilha/SC, 20 de junho de 2017.

 
Poliana de Oliveira

Presidente da Associação Empresarial e Cultural de Maravilha
Gestão 2016/2017

SEguRAnÇA Projeto busca atender anseios de melhorias na segurança das comunidades

Polícia Militar de Maravilha 
lança projeto Rede de Vizinhos

No último dia 12, na 3ª 
Companhia da Polícia Mili-
tar de Maravilha, estiveram 
reunidas lideranças do Bair-
ro Belo Vista para implantar 
a primeira célula da Rede de 
Vizinhos PMSC em Maravi-
lha. Na oportunidade, o co-
mandante da 3ª Companhia 
da Polícia Militar de Maravi-
lha, primeiro-tenente Altair 
Lisot, abordou a metodolo-
gia dos trabalhos a serem de-
senvolvidos junto à comuni-
dade e ratificou os objetivos 
do projeto.

 “Por meio da identifica-
ção de problemas junto às li-

deranças e demais moradores 
do Bairro Bela Vista, o próxi-
mo passo será realizar a aná-
lise das causas dos problemas 
comunicados e, juntamente 
com as lideranças e seus vizi-
nhos da rede, desenvolver um 
plano de ação, com atividades 
claras a serem desenvolvidas 
pelos membros. A Rede conta-
rá com o suporte, apoio e con-
sultoria de um policial militar, 
denominado policial militar 
de “ligação”, o qual acompa-
nhará e auxiliará na constru-
ção da solução, fiscalização e 
avaliação dos resultados obti-
dos”, conta Lisot.

Por fim, Lisot lembra que 
o projeto busca atender aos 
anseios de melhorias na segu-
rança das comunidades, além 
de fortalecer as relações inter-
pessoais e a cidadania ativa 

dos bairros, aumentando as-
sim a vigilância natural, a fim 
de prevenir e restaurar proble-
mas de ordem pública, garan-
tindo a incolumidade física 
das pessoas e do patrimônio.

Reunião contou com lideranças da comunidade do Bairro Bela vista

Divulgação  

A nEgAtIVAÇÃO DO nOME DO 
DEVEDOR DE ALIMEntOS

Questão que vinha sendo autorizada pela Jus-
tiça brasileira foi consolidada com o Código de 
Processo Civil de 2015, qual seja, a possibilida-
de em negativar o nome do devedor alimentos. 
Segundo o parágrafo primeiro do artigo 528 do 
CPC:

Trata-se de mais uma medida coercitiva a fim 
de obrigar o devedor a honrar com a obrigação 
de pagar alimentos já que o protesto acarreta ins-
crição em cadastros de negativação como SPC.

Ao tornar pública a inadimplência, o protesto 
busca cumprir a sentença por meio da vinculação do 
débito ao nome do devedor. A aposta é de que, com a 
restrição a compras e financiamentos, o devedor é 
levado a cumprir a obrigação.

Quando a medida não for tomada de ofí-
cio pelo juiz, o advogado responsável ou o in-
teressado pelo procedimento de cumprimento 
de sentença pode requerer Certidão de Protes-
to que poderá ser levada a efeito no Tabeliona-
to de Notas e Protestos.

Trata-se de providencia cabível tanto no 
procedimento de exigência do pagamento de 
alimentos que enseja prisão civil, quanto na-
quele que se processa para penhorar bens do 
devedor.

O protesto passa a ser, portanto, uma nova 
ferramenta na busca pela satisfação das deci-
sões judiciais para que o credor efetivamente 
receba seu crédito.

Ademais, a inscrição em órgãos de nega-
tivação de crédito podem dificultar as mano-
bras do devedor em manter-se em situação de 
inadimplência sob a premissa de ineficácia da 
execução por ausência de bens a serem penho-
rados e expropriados.

no cumprimento de sentença 
que condene ao pagamento de 
prestação alimentícia ou de decisão 
interlocutória que fixe alimentos, o juiz, 
a requerimento do exequente, mandará 
intimar o executado pessoalmente 
para, em 3 (três) dias, pagar o débito, 
provar que o fez ou justificar a 
impossibilidade de efetuá-lo.

§ 1o Caso o executado, no prazo 
referido no caput, não efetue o 
pagamento, não prove que o efetuou 
ou não apresente justificativa da 
impossibilidade de efetuá-lo, o juiz 
mandará protestar o pronunciamento 
judicial, aplicando-se, no que couber, o 
disposto no art. 517.
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LUIZ CarLOS
PraTES

OS DIAS SÃO ASSIM...
Andando na contramão da nojenta minissérie “Os Dias 

Eram Assim” – a rádio Globo, Rio, “inovou-se” e agora bem que 
se pode dizer que hoje “Os Dias São Assim” na emissora. O que 
quero dizer? Quero dizer que a rádio acaba de mudar a progra-
mação diária, que era séria, feita por locutores com voz de ho-
mens e mulheres com voz de mulheres, coisa raríssima no rá-
dio de hoje...

Pois vi os anúncios da nova programação e a cara dos “no-
vos” apresentadores, todos figuras manjadas da TV, e dos shows 
musicais. Santo Deus, parecia um concurso de mímicas, de care-
tas, cada um fazendo uma cara toda “engraçada”, língua de fora, 
risos esgarçados, circo mesmo... Agora é assim, Agora os Dias 
São Assim... Precisam ser assim para a conquista de mais audi-
ência. Sem folguedos e banalidades inúteis, a audiência cai. – Ah, 
mas dá para fazer coisa séria de modo mais leve, brincando até 
mesmo, Prates!

Desculpe-me, não na minha rádio, na minha TV ou no meu 
jornal. – “Ah, mas tu és do tempo antigo”! Os diretores e donos de 
rádios e tevês são todos do tempo antigo, ocorre, todavia, que para 
aumentar os lucros vale tudo, ceder de todos os modos, tirar as cal-
ças para juntar-se à audiência do povo que já vive sem calças, ou 
por não tê-las ou por tirá-las para as outras conveniências. Se eu 
for mais claro, me tornarei despudorado, deixemos assim.

Que tempos estes de hoje, hein! Educação, severidade de 
costumes, ordem, leis, cumprimento de deveres, nada, o que 
está valendo é a “liberdade” e o vale-tudo. Não vamos longe, per-
gunte a qualquer professora como é a vida dela em sala de aula... 
Eu respondo daqui – só uma “louca” continua em sala de aula 
com esse rebanho de hoje de criancinhas, crianças, pré-adoles-
centes e adolescentes safados, sem-vergonhas porque sem-edu-
cação de pai e mãe.

E vale repetir aqui, o momento por que passamos é tão críti-
co que o ator Edson Celulari, dia destes, disse que “o teatro brasi-
leiro vive um momento de penúria”... E você sabe que a Orques-
tra Sinfônica Brasileira não paga salários há 7 meses para seus 
músicos... E para arrematar, lembrar de uma frase do ator Antô-
nio Fagundes: “O brasileiro gosta de ir ao teatro para morrer de 
rir e depois sair para comer uma pizza”...

Fagundes, deixa-me te corrigir um tantinho, não é de teatro 
que o povinho gosta, o povinho gosta é de stand-ups sem graça 
nem talento, mesmo assim, o povinho morre de rir. E está mor-
rendo de outras desgraças e não se da conta. Merece! 

MEntIRAS
Está na moda... Pessoas juntam o que têm e o que não 

têm para uma viagem ao exterior. Ficam em pousadas ou al-
bergues, gente metida a classe especial no Brasil... e saem 
para tirar selfies na frente de grandes hotéis... Mandam dizer 
aos otários, opa, quis dizer amigos, que estão hospedados 
naquele hotelzão. Pobres farsantes. Ah, e também tiram fo-
tos na frente de grandes museus, onde não entram nem para 
um cafezinho... Mentiras digitais. Na moda.

gEntInhA
O povo e a imprensa brasileira, na maioria, tudo genti-

nha... Ocorre um atentado na Europa, quatro mortos, e a im-
prensa daqui faz um bafafá. Sim, mas e as chacinas de todos 
os dias em todas as capitais brasileiras? Os tapados nem sa-
bem disso e se sabem deixam passar...

FALtA DIZER
Manchete de um colunista da Folha: - “Todo homofóbi-

co é gay enrustido”. Deu discussão. Espere um pouco, eu ve-
nho dizendo isso há anos. O cara que não aceita a homosse-
xualidade é homossexual, não é mesmo, Freud? 

RECOnhECIMEntO Foram homenageados veículos de comunicação 
local e policiais militares instrutores do Proerd 

grupo Wh Comunicações recebe 
certificado Amigo do Rotary 

A noite de quinta-feira (22) 
foi de homenagens na Associa-
ção Cultural Italiana de Maravi-
lha (Acima), quando o Rotary 
Club promoveu reunião festi-
va, lembrando os veículos de 
comunicação locais e policiais 
militares que atuam como ins-
trutores do Proerd, programa 
de combate às drogas desen-
volvido no município com o 
apoio do Rotary. A solenidade 
iniciou às 20h, com a presença 
de lideranças, patrocinadores, 
homenageados e familiares. 

O Grupo WH Comuni-
cações esteve entre os veícu-
los homenageados e recebeu 
o certificado Amigo do Rotary, 
abrangendo as três plataformas 
da empresa (Jornal O Líder, Rá-
dio Líder FM e site wh3). Tam-
bém foram homenageados e 
receberam o certificado os jor-
nais Novoeste e Diário do Igua-

mesa de honra foi composta pelo presidente do Rotary, representantes dos homenageados e patrocinadores

çu e rádios Difusora AM e Co-
munitária Alternativa FM. 

O Rotary entregou cinco 
certificados para instrutores do 
Proerd: o major da PM, Jailson 
Aurélio Franzen, foi coordena-
dor estadual do Proerd entre 
2011 e 2013 e atualmente é co-
ordenador regional do Proerd 
do 11º Batalhão da Polícia Mi-
litar; o primeiro-tenente, Altair 
Lisot, é coordenador local do 
Proerd e instrutor; o soldado 
Jonathan Dalla Corte é instru-
tor local do Proerd; o sargen-
to Antônio Roque Horn atuou 
por 13 anos como instrutor do 
Proerd na região. O 5º certifica-
do presta homenagem para o 

cabo Rogério Togni, que não se 
fez presente na solenidade por 
estar em viagem. Ele fez o cur-
so do Proerd em 2013 e atuou 
em diversos municípios da re-
gião.

Conforme o presidente do 
Rotary, Marcos Fernando Ra-

ber, a honraria é concedida pe-
los rotarianos àqueles que 
prestam relevantes serviços à 
comunidade em sua área de 
atuação e também pela par-
ceria na divulgação de cam-
panhas, ações e projetos do 
Rotary. 

Presidente do Sicoob Credial, 
hermes Barbieri, falou em nome dos 
patrocinadores Certificados foram entregues aos instrutores do Proerd... 

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder

... Aos jornais impressos... ... Assim como para as rádios Fm e Am

MARAVILhA
Reunião debate campanha de prêmios e 
horários do comércio 

A campanha de prêmios 
do Natal, que está sendo 
viabilizada pela CDL e As-
sociação Empresarial de 
Maravilha, foi um dos as-
suntos tratados pelo Nú-
cleo de Desenvolvimento 
Comercial de Maravilha. O 

encontro ocorreu na quar-
ta-feira (21), na sala de reu-
niões da entidade. A co-
ordenadora do Núcleo, 
Ivandra Debona, expli-
cou aos nucleados o fun-
cionamento da campanha, 
que será comercializa-

da até o dia 31 de junho. 
Outro assunto destacado 

foram os horários de atendi-
mento do comércio. Confor-
me a coordenadora do Nú-
cleo, uma comissão realizou 
algumas visitas e pesqui-
sa em empresas dos seto-

res: alimentício, farmacêuti-
co e de academias. “Vamos 
organizar uma reunião ago-
ra para apresentar os dados 
levantados e discutir se há a 
necessidade de fazer algum 
ajuste nos horários de aten-
dimento ou não”, ressalta. 
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AÇÃO SOCIAL 

OPORtunIDADE

Apae Marisol adquire novo instrumento 
para avaliação psicológica 

Estudantes da Educação de jovens e Adultos 
visitam a unoesc São Miguel do Oeste

As psicólogas da Apae Ma-
risol de Maravilha contam com 
um novo instrumento para rea-
lizar os testes psicológicos, que 
medem o QI dos alunos. Na tar-
de de quarta-feira (21) o Ro-
tary Club de Maravilha oficia-
lizou o repasse de R$ 2,6 mil 
para a Apae, recurso arrecada-
do durante o 1º Entrevero de Pi-
nhão, realizado no sábado (17).

O valor foi usado para a 
compra do Wisc IV – instrumen-
to para aplicação de testes psi-
cológicos. A avaliação será usa-
da para crianças e adolescentes 
com idade entre seis e 16 anos. 
Além de beneficiar alunos da 
Apae Marisol, o instrumento é 

Carine Arenhardt/O Líder

na quarta-feira (21) o Rotary Club oficializou o repasse de R$ 2,6 mil para a Apae

utilizado para aplicação de tes-
tes em alunos de outros municí-
pios conveniados com a escola 
especial e estudantes de escolas 
regulares que necessitem da ava-
liação. O Wisc pode inclusive ser 
usado para avaliar lesões neuro-

lógicas, em caso de acidentes ou 
traumas com pessoas não por-
tadoras de alguma patologia. 

Os testes psicológicos vi-
nham sendo realizados na esco-
la com o Wisc III, no entanto, o 
equipamento perderá a validade 

neste ano, impossibilitando seu 
uso. Conforme o presidente da 
Apae, Genuir Bassani, a doação 
do Rotary foi fundamental para 
que a escola especial pudesse 
adquirir o instrumento, benefi-
ciando principalmente os alunos 
que necessitam da avaliação. 

O presidente do Rotary, Mar-
cos Fernando Raber, destacou 
que o repasse do valor para com-
pra do instrumento foi aprova-
do por unanimidade em assem-
bleia. Ele reforça que o clube 
mantém seu compromisso com 
toda comunidade e se sente hon-
rado em poder contribuir com 
este importante trabalho desen-
volvido pela equipe da Apae. 

Alunos da turma de bio-
logia e formandos da Educa-
ção de Jovens e Adultos (EJA) 
visitaram a Universidade 
do Oeste de Santa Catarina 
(Unoesc), campus São Miguel 
do Oeste, no último dia 13. 
Em avaliação, eles relaram 
que a visita foi proveitosa e 
que ficaram entusiasmados 
em fazer um curso superior. 

Na mesma semana a 

equipe pedagógica do Cen-
tro de Educação de Jovens 
e Adultos (Ceja) esteve na 
Unidade Descentraliza-
da de Pinhalzinho, atenden-
do os estudantes da EJA. Na 
ocasião, a equipe conver-
sou sobre diversos assuntos, 
como planejamento, docu-
mentação, normas da es-
cola, cumprimento do ho-
rário noturno e avaliação. Estudantes visitaram a unoesc no último dia 13

Divulgação

APADRInhAMEntO AFEtIVO Objetivo principal foi esclarecer dúvidas 
de casais que desejam apadrinhar crianças e adolescentes em 
medida de proteção

Padrinhos realizam primeiro encontro 
Foi realizado, na noi-

te de terça-feira (20), o 1º 
Encontro de Padrinhos do 
projeto “Apadrinhamento 
afetivo – viver em família 
é para todos”, desenvolvi-
do pelo Grupo de Estudos 
e Apoio à Adoção de Mara-
vilha (Geama). O objetivo 
foi preparar, acompanhar 
e esclarecer dúvidas de 
casais que desejam apa-
drinhar crianças e ado-
lescentes em medida de 
proteção. 

Conforme a psicólo-
ga do Cras, Camille Kuhn, 
que comandou o encontro, 

foi um momento importan-
te, de troca de experiências. 
“O apadrinhamento afetivo 
é a atividade que propicia 

a crianças e adolescentes 
acolhidos a oportunida-
de de conviver com a famí-
lia de um(a) padrinho/ma-

drinha que poderá também 
propiciar ao apadrinhado 
momentos de afeto, lazer e 
educação, por meio de ati-
vidades diversas”, reforça. 

A assistente Social Si-
mone Müller também con-
duziu o primeiro encontro, 
realizado na sede do Cras. 
A próxima etapa é o treina-
mento, capacitação dessas 
famílias participantes do 
projeto, bem como trabalho 
com crianças e adolescen-
tes apadrinhados, entrega 
de documentação, visitas 
domiciliares e encontros de 
orientação.

Encontro foi na sede do Cras, na terça-feira (20)

Carine Arenhardt/O Líder

A Secretaria de Assis-
tência Social promoveu ati-
vidades diferenciadas em 
comemoração ao Dia Mun-
dial de Combate ao Traba-
lho Infantil (12). Profissio-
nais do Centro de Referência 
de Assistência Social (Cras), 
Centro de Referência Es-
pecializado de Assistên-
cia Social (Creas) e Conse-
lho Tutelar participaram das 
apresentações culturais.

Na ocasião também foi 
realizada palestra sobre a 
erradicação do trabalho in-
fantil, ministrada pelas psi-
cólogas do Cras, Cristiéli 

Bringhenti e Fernanda Un-
ser, e a advogada do Cre-
as, Priscila Signor. “O tra-
balho infantil acarreta em 
diversas consequências, 
como ocorrência de aci-
dentes de trabalho, pro-
blemas de saúde, manu-
tenção de altos graus de 
desigualdade social, pre-
juízos no desenvolvimen-
to físico, psicológico e inte-
lectual, perda do convívio 
familiar, perda de tem-
po para brincar, descan-
sar e estudar, bem como 
exposição a diversas for-
mas de violência”, afirmam.

InICIAtIVA

AtIVIDADES

Palestra “Orientações 
previdenciárias” será 
na próxima semana

Erradicação do 
trabalho infantil é 
tema de evento

O Núcleo dos Profis-
sionais Contábeis, ligado à 
CDL e Associação Empre-
sarial, irá promover a pa-
lestra “Orientações previ-
denciárias” na quinta-feira 
(29), no auditório da en-
tidade, às 19h. De acor-
do com os nucleados, a pa-
lestra será ministrada pela 
equipe do INSS de Maravi-

lha e abordará assuntos da 
área que estão em vigor. 

O coordenador do Nú-
cleo, Derli José dos San-
tos, destaca que a palestra 
será aberta ao público e o 
ingresso é um quilo de ali-
mento não perecível ou um 
agasalho, que posteriormen-
te serão doados para uma 
entidade do município.

Reunião foi realizada na sede da entidade na quarta-feira (21)

Ascom/CDL e AE
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“Reunir-se é um começo. Permanecer 
juntos é um progresso. Trabalhar 
juntos é um sucesso” 

Henry Ford
por rAqUel bASSo Hübner

ECONOMIa E NEGÓCIOS
raquel@jornalolider.com.br

Após criar 1,8 mil vagas de emprego em abril, Santa Catarina 
voltou a ter retração no trabalho, com saldo negativo de 613 pos-
tos. Mas no acumulado do ano o resultado ainda é positivo em 
23.653. No país, o resultado ficou no azul pela segunda vez se-
guida, com criação de 34.253 novos postos. Os dados são do Ca-
dastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divul-
gado na terça-feira (20) pelo Ministério do Trabalho (MTE) e 
que leva em conta apenas empregos com carteira assinada.

Santa Catarina volta a perder 
postos de trabalho em maio

jBS AnunCiA DESinvESTimEnTO

Maior processadora de carnes do mundo, a 
JBS anunciou nesta semana um programa de de-
sinvestimento que prevê a venda de R$ 6 bilhões 
em ativos. A JBS pretende vender os 19,2% de par-
ticipação na empresa de laticínios brasileira Vi-
gor Alimentos, além da subsidiária norte-irlan-
desa Moy Park, que processa carnes de aves; e 
da empresa de confinamento de gado Five Ri-
vers, que opera nos Estados Unidos e no Cana-
dá. O plano de desinvestimento também prevê a 
venda de fazendas da companhia. O plano ain-
da precisa ser aprovado pelo Conselho de Admi-
nistração do BNDESPar, braço do Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e Social (BN-
DES) que investe na compra de ações de empre-
sas. Em comunicado, a JBS informou que a decisão 
tem como objetivo recuperar as contas da com-
panhia, que assinou um acordo de delação pre-
miada com o Ministério Público Federal (MPF). 

SEtor SupErmErcADIStA rEgIStrA 
AumEnto DE VEnDAS Em mAIo

As vendas do setor supermercadista catarinen-
se foram positivas em maio deste ano considerando 
o mesmo período do ano passado, em 2,85%, po-
rém o resultado acumulado continua negativo, com 
-0,29% nos cinco primeiros meses do ano. Os índi-
ces foram apurados na pesquisa mensal do Termô-
metro de Vendas, realizada pela Associação Catari-
nense de Supermercados (Acats). Os dados já foram 
deflacionados pelo IPCA. Participaram da pesquisa 
empresas de todos os portes e regiões catarinenses.

ExcElênciaSc aborda 
inovação utilizada 
no valE do Silício

O ExcelênciaSC – Movimento Catarinen-
se pela Excelência promoveu, na quinta-fei-
ra, encontro para discutir a gestão estraté-
gica por OKRs – Objective and Key Results, 
ferramenta de planejamento muito utiliza-
da por empresas inovadoras, principalmen-
te do Vale do Silício. Criado em 2016 com o 
objetivo de difundir práticas inovadoras en-
tre as empresas de Santa Catarina, o Comi-
tê do ExcelênciaSC tem um calendário de ati-
vidades que segue até o fim do ano. Entre as 
ações previstas estão um workshop sobre li-
derança e inovação e um debate com apre-
sentação de cases de empresas para troca 
de experiências. Em outubro os participan-
tes vão a Campinas visitar a unidade bra-
sileira da 3M, uma das companhias mais 
inovadoras do mundo. O Comitê de Inova-
ção tem como apoiadores a Fiesc, a Feco-
mércio, o Sebrae e a All Press Comunicação.

Preços das frutas sofrem 
queda no país

Os preços das frutas tiveram queda nos prin-
cipais mercados atacadistas do país. Já entre as 
hortaliças, houve aumento de preço principal-
mente da batata e da cebola. As informações 
são do boletim mensal, referente a maio, com os 
preços médios das principais frutas e hortaliças 
comercializadas nas centrais de abastecimento 
(ceasas), divulgado na terça-feira (20) pela Com-
panhia Nacional de Abastecimento (Conab). Os 
preços de banana, laranja, maçã, mamão e me-
lancia seguem apresentando queda no mês de 
maio. Segundo a Conab, a boa safra nos esta-
dos produtores já vinha possibilitando aumento 
gradual da oferta nos últimos meses e a tendên-
cia deve ter continuidade no próximo trimestre.

Construção civil tem queda de 16,5% entre 2014 e 2015
Todos os setores de atividade ligados à construção civil do país fe-

charam com números negativos no valor adicionado entre 2014 e 2015. 
Houve recuo no número de empresas ativas, na receita operacional lí-
quida, no número de incorporações e nas construções contratadas por 
entidades públicas, que perderam participação entre um ano e outro, 
conforme Pesquisa Anual da Indústria da Construção – Paic 2015 – divul-
gada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) na quar-
ta-feira (21). Os empreendimentos realizados pela indústria da cons-
trução somaram R$ 354,4 bilhões, queda de 16,5% em relação a 2014. O 
mesmo aconteceu com a receita operacional líquida, que, ao fechar com 
movimentação de R$ 323,9 bilhões, também registrou retração de 18,7% 
em termos reais. Já o gasto com pessoal ocupado correspondeu a 33,3% 
dos custos e despesas dessas empresas. Já o salário médio mensal re-
cuou 1,4%, passando de R$ 1.970,05 em 2014 para R$ 1.943,43 em 2015.
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por Dr. geoVAni DeleVATi

MEdICINa E SaÚdE

Conceitualmente, estilo quer 
dizer costume, hábito, forma de 
proceder. São comuns as obser-
vações como estilo extravagan-
te, clássico, arrojado, para expli-
car atitudes desvinculadas de 
padrões, ou ainda obedientes 
às regras de cada situação, bem 
como obsessão em alcançar de-
terminados resultados. E o estilo 
de vida, o que quer dizer? Primei-
ro é necessário buscarmos a fi-
nalidade da vida, o seu sentido, e 
depois os procedimentos e atitu-
des que permitirão alcançar ver-
dadeiramente a essência da exis-
tência. Estilo de vida, em nossos 
dias, diz respeito basicamente à 
atividade física e essa ênfase fun-
damenta-se nos interesses co-
merciais da indústria de material 
esportivo. No entanto, o estilo de 
vida é mais amplo e abrangente. 
Para perfeita harmonia de vida, 
necessário se faz priorizar o inte-
lecto, a qualificação e satisfação 
profissional, o equilíbrio emocio-
nal, o desenvolvimento espiritu-
al e o envolvimento social. Nada 
disso será possível sem a saúde 
do físico.

A saúde física do povo bra-
sileiro está ameaçada. Encon-
tramos 60% de sedentários, 42% 
com colesterol alto, 36% de ta-
bagistas, 32% de obesos, 20% de 
hipertensos, 18% de alcoólatras 
e 12% de diabéticos. Essas con-
dições mórbidas predispõem às 
doenças cardiovasculares que no 
Brasil respondem por 34% dos 
óbitos. Mato Grosso do Sul, que é 
um estado bucólico, com grande 

extensão territorial e baixa densi-
dade demográfica, exibe índices 
assustadores, com 30% das mor-
tes causadas por doenças do apa-
relho circulatório e 18% de causas 
externas. Quase 50% das mor-
tes no meu Estado são causadas 
pela violência interna e externa. É 
sobremodo preocupante quan-
do vemos que há pouco mais de 
100 anos, Willam Osler, grande 
clínico canadense do fim do sé-
culo XIX, apenas citou no seu li-
vro (The Principles and Practice 
of Medicine) em 1891, que a an-
gina e hipertensão arterial eram 
entidades raras na época e hoje 
ajudam a ceifar precocemen-
te vidas relativamente jovens. Na 
década de 30, no Estado de São 
Paulo, as doenças cardiovascula-
res respondiam por 10% dos óbi-
tos e as doenças infecciosas por 
40%. Houve o que chamamos in-
versão epidemiológica e as doen-
ças infecciosas são responsáveis 
por apenas 4 a 5% das mortes nos 
dias de hoje.

Quando indagamos, o que 
tem acontecido com a nossa so-
ciedade, não fica difícil explicar a 
mudança do perfil da mortalida-
de. Não há dúvida de que a con-
quista tecnológica e a dissemina-
ção do saneamento básico foram 
os determinantes da redução da 
prevalência das doenças infec-
to-parasitárias, embora o des-
cuido e descaso de muitos polí-
ticos tenham feito recrudescer 
parte delas já erradicadas. O di-
fícil é explicar tecnicamente por-
que as doenças cardiovasculares 

EStILO DE VIDA
a medicina sem remédios

aumentaram no século das gran-
des conquistas científicas e tec-
nológicas. É indiscutível que es-
ses avanços não melhoraram o 
homem e o seu meio social, pelo 
contrário, tornaram-no mais an-
sioso, egoísta e, sobretudo, vaido-
so. O capitalismo, facilitador de 
grandes realizações, nos ensinou 
que só valemos o quanto temos. 
Essa consciência determinou e 
determina mudanças profundas 
de comportamento com gran-
des agressões à homeostase or-
gânica.

É necessário trabalhar cada 
vez mais com limitações e inse-
gurança cada vez maiores. Mui-
tos dormem pouco, comem de-
mais e nada se exercitam. A 
estrutura orgânica não tolera as 
pressões a ela impostas. Sempre 
que nos deparamos com situa-

ções desagradáveis e são comuns 
no nosso meio, soa o alarme in-
terno com liberação da adrena-
lina e noradrenalina, que visam 
preparar o organismo para a luta 
ou fuga. O homem primitivo ex-
perimentava poucas vezes essa 
situação, o moderno não se li-
vra dela. A adrenalina aumenta o 
açúcar no sangue, colesterol, tri-
glicérides e ácidos graxos que di-
ficultam a ação da insulina pre-
dispondo ao diabetes. Há ainda 
aumento da pressão arterial e da 
frequência cardíaca aumentan-
do a velocidade do sangue e faci-
litando o desencadear de entupi-
mentos arteriais com infartos.

A obesidade é outro flagelo 
social. Ninguém é gordo porque 
quer. É consequência de frustra-
ções e angústias. Comer tem ex-
pressão afetiva e tenta-se reco-

brar o equilíbrio psicossocial 
com a autopremiação oral. Só 
que ao se ingerir alimentos, prin-
cipalmente os carboidratos, mais 
uma vez é desencadeado o me-
canismo adrenérgico e seus ma-
les com desvantagem em rela-
ção ao estresse puro e simples. O 
obeso desenvolve barriga e essa 
gordura funciona como alimen-
tador de processo inflamatório 
arterial, predispondo a obstru-
ção e consequente aterosclerose 
nos mais variados sítios corpo-
rais. Ao se ganhar peso, mais ina-
tivo e estressado se torna porque 
até as pequenas tarefas passam 
a ser executadas com grande 
esforço e liberação de adrenali-
na, refazendo o ciclo vicioso que 
leva às alterações metabólicas e 
obstrução arterial. São esses os 
processos que determinam o 

aumento das mortes de origem 
cardiovascular.

O que fazer diante desse ce-
nário tétrico e lúgubre? Nada do 
que está sendo proposto resol-
verá a questão. A tecnologia já se 
mostrou incompetente até mes-
mo no reparo das lesões corona-
rianas, caracterizando-se como 
tecnologia de meio-termo. A in-
dústria farmacêutica só entra 
em ação quando o indivíduo já 
está doente e aí a perspectiva de 
cura inexiste. Controla-se a pro-
gressão com medicamentos de 
uso ininterrupto. Sobra a mu-
dança comportamental. Mui-
tas opções se nos apresentam. 
A que mais fascina é a religião, 
mas infelizmente ela tem fugi-
do dos fundamentos teológicos 
para a mudança interior do ho-
mem. Ultimamente a Igreja está 
sendo colocada a serviço do ca-
pitalismo. A religião se transfor-
mou num meio de vida deixando 
de lado o modo de vida. Acredi-
to que a única condição capaz 
de mudança é a instrução do ci-
dadão e seu esclarecimento de 
como proceder para preservar o 
seu maior patrimônio, a saúde.

Instruído e convencido, o 
homem será o arauto da mu-
dança do estilo atual de vida para 
o harmônico estilo de vida que 
permitirá viver 120 anos sem o 
uso de remédios, mas priorizan-
do a atividade física e os verda-
deiros valores essenciais da vida.

Luiz Alberto Ovando 
– cardiologista/MS
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O vitiligo é uma do-
ença caracterizada 
pela perda da co-

loração da pele. As lesões 
formam-se devido à dimi-
nuição ou à ausência de 
melanócitos (células res-
ponsáveis pela formação da 
melanina, pigmento que dá 
cor à pele) nos locais afe-
tados. As causas da doença 
ainda não estão claramente 
estabelecidas, mas fenôme-
nos autoimunes parecem 
estar associados ao vitiligo. 
Além disso, alterações ou 
traumas emocionais podem 
estar entre os fatores que 
desencadeiam ou agravam 
a doença.

A doença é caracteriza-
da por lesões cutâneas de 
hipopigmentação, ou seja, 
manchas brancas na pele 
com uma distribuição ca-
racterística. O tamanho das 
manchas é variável. O viti-
ligo possui diversas opções 
terapêuticas, que variam 
conforme o quadro clíni-
co de cada paciente. O der-
matologista é o profissional 
mais indicado para realizar 
o diagnóstico e tratamento 
da doença.

Importante: o vitiligo 
não é contagioso e não traz 
prejuízos à saúde física.

SIntOMAS
A maioria dos pacien-

tes de vitiligo não manifes-
ta qualquer sintoma além 
do surgimento de manchas 

brancas na pele. Em alguns 
casos, relatam sentir sensi-
bilidade e dor na área afeta-
da. Entretanto, uma grande 
preocupação dos derma-
tologistas são os sintomas 
emocionais que os pacien-
tes podem desenvolver em 
decorrência da doença.

Quando o vitiligo é de-
tectado, o dermatologista 
pode classificá-lo por dois 
tipos:

Segmentar ou unila-
teral: manifesta-se ape-
nas em uma parte do corpo, 
normalmente quando o pa-
ciente ainda é jovem. Pelos 
e cabelos também podem 
perder a coloração.

Não segmentar ou bila-
teral: é o tipo mais comum; 
manifesta-se nos dois la-
dos do corpo, por exemplo, 
duas mãos, dois pés, dois 
joelhos. Em geral, as man-
chas surgem inicialmen-
te em extremidades como 
mãos, pés, nariz e boca. 
Há ciclos de perda de cor e 
épocas em que a doença se 
desenvolve. Depois, há pe-
ríodos de estagnação. Es-
tes ciclos ocorrem duran-
te toda a vida; a duração 
dos ciclos e as áreas despig-
mentadas tendem a se tor-
nar maiores com o tempo.

O diagnóstico do vitili-
go é essencialmente clínico, 
pois as manchas hipopig-
mentadas têm, geralmente, 
localização e distribuição 
características. A biópsia 

25 DE junhO

Dia Mundial do Vitiligo
cutânea revela a ausência 
completa de melanócitos 
nas zonas afetadas, exce-
to nos bordos da lesão, e 
o exame com lâmpada de 
Wood pode ajudar na de-
tecção da doença em pa-
cientes de pele branca.

Análises sanguíneas de-
verão incluir um estudo 
imunológico que poderá re-
velar a presença de outras 
doenças autoimunes, como 
hepatite autoimune e doen-
ça de Addison ou doenças 
da tireoide. O histórico fa-
miliar também é conside-
rado, pois cerca de 30% dos 
pacientes têm algum paren-
te com a doença.

É bom salientar que o 
diagnóstico deve ser feito 
por um dermatologista. 
Ele irá determinar o tipo 
de vitiligo do paciente, 
verificar se há alguma 
doença autoimune 
associada e indicar a 
terapêutica mais adequada.

 
tRAtAMEntO

Atualmente, existem re-
sultados excelentes nos tra-
tamento da doença, o fato 
de não se poder falar em 
cura não quer dizer que 
não haja várias opções te-
rapêuticas. O paciente tem 
que acreditar e buscar aju-
da médica.

O tratamento visa ces-
sar o aumento das lesões 
(estabilização do quadro) 
e também a repigmentação 

da pele. Existem medica-
mentos que induzem à re-
pigmentação das regiões 
afetadas, como tacrolimus 
derivados de vitamina D e 
corticosteroides.

A fototerapia com radia-
ção ultravioleta B banda es-
treita (UVB-nb) é indicada 
para quase todas as formas 
de vitiligo, com resultados 
excelentes, principalmente 
para lesões da face e tron-
co. Pode ser usada também 
a fototerapia com ultravio-

leta A (PUVA). Também se 
pode empregar tecnologias 
como o laser, bem como 
técnicas cirúrgicas ou de 
transplante de melanócitos. 
Algumas novas medicações 
estão em fase de pesquisas 
e/ou estudos e devem surgir 
lançamentos em médio pra-
zo. Muito cuidado com me-
dicamentos ditos milagro-
sos, fórmulas ditas naturais 
e receitas dadas por leigos, 
pois podem levar à frustra-
ção e também a reações ad-
versas graves.

O tratamento do vitiligo 
é individualizado e deve ser 
discutido com um dermato-
logista, conforme as carac-
terísticas de cada paciente. 
Os resultados podem va-
riar consideravelmente en-
tre uma pessoa e outra. Por 
isso, somente um profissio-
nal qualificado pode indicar 
a melhor opção. É impor-
tante lembrar que a doen-
ça pode ter um excelente 
controle com a terapêutica 

adequada e repigmentação 
completa, sem nenhuma di-
ferenciação de cor.

 
PREVEnÇÃO

Pacientes devem evitar 
fatores que possam pre-
cipitar o aparecimento de 
novas lesões ou acentu-
ar as já existentes, como 
usar roupas apertadas, ou 
que provoquem atrito ou 
pressão sobre a pele, e di-
minuir a exposição solar. 
Controlar o estresse é ou-
tra medida bem-vinda.

As lesões provocadas 
pela doença, não raro, im-
pactam significativamen-
te na qualidade de vida e 
na autoestima. Por isso, na 
maioria casos, recomen-
da-se o acompanhamen-
to psicológico, que pode 
ter efeitos bastante positi-
vos nos resultados do tra-
tamento.

Fonte: Sociedade 
Brasileira de Dermatologia
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por João CArloS DAlmAgro JUnior

CULTUraMa
medium.com/@jocadalmagro
jcdalmagro@gmail.com

AuDItORIA 
tRABALhIStA 
Capacitação é 
realizada por 
nucleados 

Na terça-feira (20) os 
participantes dos núcleos 
dos Profissionais de Recur-
sos Humanos e Profissio-
nais Contábeis realizaram 
curso via web, promovi-
do pelo Portal Contábil de 
Santa Catarina, com du-
ração de três horas. O lo-
cal foi o auditório da CDL 
e Associação Empresa-
rial, com o tema Audito-
ria Trabalhista como for-
ma de Autofiscalização e 
Preparação para o eSo-
cial, ministrado pela ba-
charel em Ciências Con-
tábeis e Administração de 
Empresas Zenaide Carva-
lho. Como público-alvo, 
profissionais que atuam 
na área de departamen-
to de pessoal, auditores, 
gestores, administrado-
res de empresas, contabi-
listas e proprietários de 
empresas contábeis, es-
tudantes de administra-
ção e ciências contábeis 
e demais interessados.

MARAVILhA Evento foi voltado para alunos do curso de Administração

“As oportunidades da tecnologia” 
é tema de palestra na unoesc 

O auditório da Unoesc, 
campus de Maravilha, sediou 
na noite de segunda-feira 
(19) talk show com o diretor 
da Associação Catarinense 
de Tecnologia (Acate), Ga-
briel Sant’Ana Palma Santos. 
O professor e diretor técnico 
do Sebrae, Anacleto Ortigara, 
foi mediador e a palestra teve 
como tema “As oportunida-
des da tecnologia”. 

O evento foi voltado para 
alunos do curso de Adminis-
tração. Conforme a coorde-
nadora do curso, Eliane Be-
duschi, a atividade marcou 
o encerramento do primei-
ro semestre de 2017. Duran-
te sua fala, Ortigara destacou 
que o objetivo é despertar nos 
acadêmicos o interesse pelo 
empreendedorismo e área da 
tecnologia. “Que a gente pos-
sa deixar de ser só um consu-
midor de tecnologias e passe 

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder

Palestra envolveu os acadêmicos do curso de Administração

Presidente da Acate falou sobre 
tecnologias e empreendedorismo

Professor Anacleto Ortigara foi o 
mediador da palestra

também a ser um produtor de 
tecnologia”, reforçou. 

O diretor da Acate falou 
sobre a fundação da mes-
ma, em 1986, com 10 empre-
sas associadas e o crescimen-
to ao longo de 30 anos. Em 
2016 a Acate alcançou a mar-
ca das mil empresas associa-
das. Um dos momentos im-
portantes da história foi em 
1998, com a criação da incu-
badora Midi Tecnológico, em 
parceria com o Sebrae/SC. 

A incubadora foi res-
ponsável pelo “nascimen-
to” de grandes ideias, que se 
transformaram em renoma-

das empresas de tecnologia. 
Durante sua apresentação, 
Sant’Ana Palma Santos res-
saltou a importância dos em-
preendedores na sociedade, 
destacando que a abertura de 
uma empresa precisa ter um 
objetivo além do “ganhar di-
nheiro”. Ele ressaltou ainda o 
tipo de profissional que vem 
se destacando no mercado de 
trabalho, aquele que mesmo 
na condição de colaborador, 
apresenta ideias inovadoras e 
mostra interesse pelo desen-
volvimento da empresa. 

A LutA InDOMÁVEL

No começo dos anos dois mil Juremir Macha-
do da Silva, ao escrever a orelha do livro Exten-
são do domínio da luta, disse que a literatura 
francesa, depois de seu autor Michel Houellebe-
cq, voltava a ser maldita. Era o aceno, e em espe-
cial a esperança, de que a longa e profunda tra-
dição literária do país que Julio Cortázar tanto 
amava e idolatrava pudesse ser resgatada de um 
hiato de muitos anos, talvez século(s), ou ao me-
nos ter uma solução de continuidade, um lampe-
jo de renovação noite adentro do século que en-
tão se avizinhava. Juremir, como comprovariam 
os anos seguintes, estava absolutamente certo em 
sua previsão: muito antes dos atentados terroris-
tas, a maldição, com sua consequente e inexorá-
vel maledicência, voltaria a assombrar a socieda-
de e as letras da França.  

O livro de estreia de Houellebecq foi, justa-
mente, Extensão do domínio da luta, em 1994. De-
pois vieram outros petardos impiedosos: Partícu-
las elementares, em 1998, Plataforma, em 2001, 
A possibilidade de uma ilha, em 2005, O mapa e 
o território, em 2010, que lhe alcançou o prêmio 
Goncourt, e, finalmente, talvez o mais explosivo 
e impactante de todos, Submissão, que faz previ-
sões e tira conclusões nada auspiciosas ou lison-
jeiras sobre o domínio da sociedade francesa pela 
cultura islâmica. Submissão estava na capa do 
jornal satírico Charlie Hebdo no dia em que sua 
sede foi invadida e seus cartunistas assassinados 
a sangue frio por criminosos fanáticos, em 7 de ja-
neiro de 2015, inaugurando uma série de investi-
das brutais que deixaram a França em estado de 
alerta até os dias de hoje.

O tema predileto de Houellebecq, o magma 
sobre o qual sua ira escancarada e iconoclasta se 
consolida, é o absoluto e impenetrável vazio afe-
tivo que inunda os indivíduos que atravessaram o 
século XX em direção ao XXI e se depararam com 
o nada, com a ausência silenciosa de perspectivas 
e com a descrença na capacidade humana de agir 
movida pela bondade.

Ainda que rejeite os ícones e os cânones 
ocidentais, o discurso de Houllebecq não é 
seduzido pelo ascetismo. Muito pelo contrário: os 
pequenos momentos de libertação e redenção só 
ocorrem quando os mecanismos de prazer físico 
funcionam narcisisticamente. Aí, no torpor do 
sexo ou do álcool, é que o indivíduo, esmagado 
pela sombra do coletivo, pode se afirmar enquan-
to rei de sua própria posição, de seu próprio espa-
ço em que só faz permanecer parado.

Partículas elementares trabalha todos esses 
elementos em um personagem solitário e sem 
atrativos sexuais, que deixa de fazer parte da so-
ciedade produtiva e se depara com um processo 
de reconstrução de sua identidade. Qualquer se-
melhança com nós mesmos, seres de carne, osso 
e músculos, não é mera coincidência. 
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por Deny AlFAno
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denyalfano-zonafranca.blogspot.com.br
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CuLtuRA tRADIÇÃO 
Maravilha recebe 
espetáculo tô Vivo

Festa da Colheita 
será no domingo (2)

A Cia Vida de Teatro apresentará, na sexta-fei-
ra (3), a peça Tô Vivo, no Lar de Convivência dos Ido-
sos de Maravilha. O espetáculo já percorreu o Bra-
sil com a história baseada em fatos reais que mostra o 
sofrimento psíquico cada vez mais constante no coti-
diano. Conforme a atriz integrante da companhia Ma-
ria Idê, cerca de 45 mil pessoas já assistiram a peça, 
que também estará no dia 7 em São Miguel do Oeste. 
O evento inicia às 20h e os ingressos custam R$ 50. Do-
adores de sangue, estudantes e idosos pagam R$ 25.

A tradicional Festa da Colheita, promovida pela comunidade da 
Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil (IECLB) de Mara-
vilha, será promovida no domingo (2). A programação inicia às 9h, 
na igreja, com Culto de Ação de Graças, e ao meio-dia será servido 
almoço no salão da comunidade evangélica. O cardápio é compos-
to por galeto, carne de gado, mandioca, arroz, cuca feita pelas in-
tegrantes da Ordem Auxiliadora das Senhoras Evangélicas (Oase), 
pães e saladas diversas. Conforme o tesoureiro da igreja, Adyr Wild-
ner, as fichas custam R$ 20. “Este ano o lucro arrecadado será re-
vertido no término da construção da Casa Martin Luter”, explica. 

O município de Bom Je-
sus do Oeste completa 22 
anos de emancipação no 
dia 19 de julho. Para come-
morar a data, as festivida-
des iniciam na sexta-feira 
(30), com Noite Cultural. O 
evento, que terá a participa-
ção do Grupo de Patinação 
de Pinhalzinho e artistas lo-
cais, será realizado às 19h, 
no Ginásio Municipal de Es-
portes. 

A programação conti-
nua no sábado (1º), com o 
2º Encontro da Mulher Tra-
balhadora Rural, no Salão 
Comunitário da Linha Vista 
Alegre, às 9h30. No domin-
go (2) será promovido o iní-
cio das Olimpíadas Munici-
pais, no Centro de Eventos, 
às 14h. Como parte das fes-
tividades, a palestra-show 
para a família, com Vilson 

COMEMORAÇÃO Baile de escolha das soberanas será promovido 
no dia 18 de julho

Programação de aniversário de 
Bom jesus do Oeste é definida

Diana Heinz/O Líder

Prefeito, diretora de Cultura e atuais soberanas divulgam programação 

Chechetti e Deivid Freitas, 
está agendada para o dia 5 
de julho, às 19h, também no 
Centro de Eventos. 

No dia 9 será realizada a 
1ª Confraternização de Car-
ros Antigos e Motociclistas, 
com início às 8h30, no Gi-
násio Municipal de Espor-
tes. Na oportunidade, terá 
espaço kids, food truck, bra-

sagem de cerveja artesanal, 
“comércio de pulgas” e arte-
sanato. O evento, com ani-
mação da banda Jack Louis, 
tem como entrada a contri-
buição espontânea de um 
quilo de alimento.

O ponto alto da progra-
mação será no dia 18 de ju-
lho, com o baile de escolha 
das soberanas. Com anima-

ção da banda Tchê Pealasso, 
a escolha inicia às 20h, no 
Salão Católico. Na ocasião, 
11 candidatas irão dispu-
tar o título de rainha, prin-
cesas e miss simpatia. São 
elas: Ana Rosa, Vanessa Pi-
nheiro, Michely da Silva, 
Camila Sansigolo, Cami-
la da Silva, Eduarda Wag-
ner, Dauana Mhal, Taima-
ra Hanauer, Talita Krebs, 
Laíse Bhoehlke e Maria dos 
Santos.

De acordo com o pre-
feito de Bom Jesus do Oes-
te, Ronaldo Senger, a pro-
gramação encerra no dia 
19, com culto ecumênico, 
benção dos veículos e des-
file de máquinas agrícolas, 
carros, motos e caminhões. 
“Fizemos uma programação 
que atinge todas as idades, 
com várias atrações”, afirma. 

Representantes das agên-
cias de Desenvolvimento Re-
gional (ADRs) de São Miguel 
do Oeste, Itapiranga, Maravi-
lha e Dionísio Cerqueira par-
ticiparam, na segunda-fei-
ra (19), de preparação técnica 
para a campanha permanen-
te de unidades móveis: Mu-
lheres e Cidadania, do Pro-
grama Mulher Viver sem 
Violência. O encontro foi re-
alizado no auditório da ADR 
de São Miguel do Oeste.

Os ônibus itinerantes 

do programa estarão na re-
gião em agosto e visitam os 
três municípios de cada ADR 
com maior índice de violên-
cia contra a mulher: Ban-
deirante, Paraíso e São Mi-
guel do Oeste; Flor do Sertão, 
Maravilha e Pinhalzinho; 
Dionísio Cerqueira, Gua-
rujá do Sul e São José do Ce-
dro; Iporã do Oeste, Itapi-
ranga e São João do Oeste.

A coordenadora-estadu-
al da mulher da Secretaria de 
Estado da Assistência Social, 

Trabalho e Habilitação, Are-
tusa Larroyd, explica que as 
unidades móveis têm caráter 
preventivo. “Deve-se realizar 
ações de assistência, apura-
ção, investigação e enquadra-
mentos legais, sempre pau-
tados no respeito aos direitos 
humanos e aos princípios do 
Estado Democrático de Di-
reito, tendo por norte os ei-
xos do Pacto Nacional pelo 
Enfrentamento à Violência 
contra as Mulheres”, afirma.

O roteiro inicia na ADR 

de Maravilha (7 a 11 de 
agosto) e segue para as re-
gionais de São Miguel do 
Oeste e Dionísio Cerquei-
ra (4 a 18 de agosto) e Ita-
piranga (25 a 28 de agos-
to). O programa percorrerá 
todos os municípios do 
Estado de Santa Catari-
na por meio de cronogra-
ma desenvolvido pelo Fó-
rum de Enfrentamento à 
Violência das Mulheres do 
Campo, das Florestas, das 
Águas e Quilombolas.

MuLhER VIVER SEM VIOLênCIA 

Ônibus itinerante do programa estará na região

AnSIEDADE SEM MOtIVO? 
O QuE FAZER… 

Às vezes, por nenhuma razão aparente, chegam e come-
çamos viver de repente sentimentos desagradáveis: ansieda-
de, angústia, medos, pensamentos ruins: algo de caótico e 
confuso, que tira a paz, e que também nos mostra como con-
seguimos lidar e reagir. Mas cuidado! Nestes casos podemos 
cometer erros que transformam um episódio em algo dura-
douro; um sofrimento por longo tempo.

AS SuPOStAS CAuSAS DA AnSIEDADE 
nunCA SÃO AS REAIS
O erro que as pessoas mais cometem quando che-

ga uma desmotivada ansiedade é tentar compreendê-la, 
explicá-la. O caos irrompeu de repente dentro de nós e 
imediatamente tentamos dar-lhe uma ordem, para “nor-
maliza-lo”, para curá-lo, a fim de fazê-lo desaparecer em 
breve. Como fazemos isso? De duas maneiras erradas: na 
primeira, procuramos uma causa que seja a base dessas 
sensações desagradáveis; na segunda, a identificamos em 
um evento, ou em uma pessoa, ou em uma situação que 
não ocorreu, ou, até mesmo, em nós mesmos, alanceando 
uma nossa deficiência e nos cobrando por isso. “Algumas 
brigas com meu filho me dão angústia: e se eu estivesse 
errada? Talvez sou muito egoísta? Talvez não sou uma boa 
mãe. Nunca vou me perdoar”, ou “Desde que ele me dei-
xou, nunca mais fui a mesma. Ele era minha luz. Minha 
ansiedade decorre de lá”. 

E assim por diante. Como podemos ver a partir dos 
exemplos, identificar “a causa do mal-estar” significa co-
locar nossas vidas no banco dos réus para julgar o que 
está errado. Nos olharmos com o olhar frio de uma análi-
se racional. Na verdade, procurar a causa da dor da alma 
pode nos machucar mais do que as mesmas dores. A “cau-
sa” nada é senão uma simplificação brutal de complexi-
dade do mundo interior, que não se baseia na lei de cau-
sa e efeito.

QuER PARAR COM A AnSIEDADE? ACEItE-A
Mesmo o sofrimento tem utilidade. Quem sofre de an-

siedade, medos e assim por diante, está passando por um 
momento especial: por um lado, está agarrado a uma ima-
gem de si mesmo, a uma ordem muito rígida de sua vida; 
de outro lado, a sua “alma”, a partir de dentro, está tentan-
do arranhar essa ordem para destruí-la através do caos. 
Este, portanto, desempenha um papel positivo: o des-
conforto interno vem porque quer que voltemos ao jogo 
da vida com o nosso caminho; escutando-o, irá embora. 
Nos permitindo para nós mesmos, as ideias, impressões 
e imagens que são formadas em nós, tomaremos ato de 
como a dor passa mais rapidamente do que o esperado. 
Se perdermos tempo explicando nossas dificuldades, nós 
apenas as tornaremos inúteis, mas também as croniciza-
remos.

Para evitar que isso aconteça, tentamos dizer o que 
nós sentimos com muitas, muitas poucas palavras: o que 
não pode ser dito em uma palavra é sempre uma cria-
ção mental. “Minha ansiedade vem de longe, é uma lon-
ga história...” Se você diz “é uma longa história”, isso signi-
fica que na sua cabeça há sempre o mesmo episódio, uma 
reprodução infinita. Você que continuar a jogar assim, 
transformando-o em um companheiro de viagem. Apaga 
de sua mente a ideia de que há uma sequência de experi-
ências que nos marcaram uma após a outra, e deixa de se 
sentir especial apenas porque tem um deságio!
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nOVIDADE

8ª EDIÇÃO

Rotary Club promove 1º Entrevero de Pinhão 

galinhada no tacho é realizada pelo Caic

Com causa solidá-
ria, o Rotary Club de Ma-
ravilha promoveu no sá-
bado (17) jantar especial, 
servido na sede da Asso-

ciação Cultural Italiana de 
Maravilha (Acima). O car-
dápio à base de pinhão 
agradou os participantes.

O 1º Entrevero de Pi-

nhão teve como objeti-
vo arrecadar recursos para 
um projeto educacional da 
Apae Marisol de Maravi-
lha. Foram comercializa-

das 150 fichas para a janta. 
A boa aceitação da comu-
nidade deve ser um in-
centivo para que o even-
to tenha novas edições. 

Fotos: Carine Arenhardt/O Lídera

Carine Arenhardt/O Lídera

Foi realizada no sába-
do (17) a 8ª edição da Ga-
linhada no Tacho promo-
vida pela Associação de 
Pais e Professores do Cen-
tro Educacional Mundo 
Infantil (Caic) de Mara-
vilha. O almoço foi ser-
vido no Parque de Ex-
posições Carlos Alberto 
Begrow, com público es-

timado, conforme a dire-
tora da escola, Neide Ga-
elzer, de 1.200 pessoas. 

Além da galinhada 
de tacho, o bufê oferecia 
pães, cucas e saladas di-
versas. O objetivo do even-
to é arrecadar recursos 
para investimentos na es-
cola, melhorando o aten-
dimento aos 564 alunos. 

médico veterinário CRmv/SC 4517
por Diego roSSini
PaIxãO aNIMaL

canisefelis@gmail.com

MARAVILhA Reivindicação foi feita pela Comissão Especial em Prol 
do Cemitério criada pelo Legislativo 

Prefeitura vai contratar zelador 
para Cemitério jardim da Paz

A falta de espaço no Ce-
mitério Jardim da Paz de 
Maravilha vem sendo as-
sunto para debates no mu-
nicípio. No início deste 
ano a Câmara de Vereado-
res criou uma comissão es-
pecial para análise da situ-
ação atual do cemitério e 
busca de soluções. Entre as 
reivindicações já apresen-
tadas pela comissão para 
o Executivo Municipal está 
a contratação de um zela-
dor e atualização do mapa 
do local.

O secretário de Admi-
nistração, Cleiton Borga-
ro, confirmou que a prefei-
tura deve atender a estas 
duas reivindicações. Bor-
garo informou que o po-

der público municipal está 
estudando a melhor for-
ma de viabilizar a disponi-
bilização de um profissio-
nal para fazer o trabalho. A 
contratação depende, por 
exemplo, de um estudo de 
impacto na folha de paga-

mento, criação e aprovação 
de um projeto de lei e reali-
zação de concurso público. 

O zelador, além da fun-
ção de zelar pelo local, fi-
caria responsável pelo ge-
renciamento do Cemitério 
Municipal, como definição 

de espaços e locais para se-
pultamento e atualização 
do mapeamento de túmu-
los e capelas. Atualmente o 
local é vinculado à Secreta-
ria de Transporte, Obras e 
Urbanismo. 

O secretário reforça 
que o poder público vem 
estudando soluções a cur-
to prazo e também tem 
ações de planejamento a 
longo prazo para resolver 
esta problemática levanta-
da pela Comissão Especial 
em Prol do Cemitério Mu-
nicipal.

A Comissão do Legis-
lativo vem se reunindo re-
gularmente para debater 
soluções e buscar mais in-
formações sobre o local. 

Falta de espaço no cemitério vem sendo assunto de debates no município

Carine Arenhardt/O Líder

AnEStESIA

Saudações, queridos leitores. O assunto de hoje é anes-
tesia. Isso porque quando falamos em anestesia para os ani-
mais, as dúvidas dos proprietários são muitas. A primeira ou 
a principal dúvida que escuto é: “mas não vai morrer, né?!?”. 
Vamos lá, então.

AnEStESIA gERAL
Falar em anestesiar qualquer bichinho é realmente compli-

cado. Ao entrar neste tema, eu procuro esclarecer bem os pro-
prietários que vão à minha clínica à procura de cuidados para 
seus companheiros. Quando falamos em anestesia geral, há, 
sim, um perigo de morte. Esse risco é real. Muitas pessoas que-
rem simplesmente uma palavra de conforto, porque temos dois 
fatores em jogo: o aspecto financeiro (valor investido no proce-
dimento) e, claro, o aspecto afetivo. Ninguém quer perder seu 
animalzinho de estimação. Por isso, recomendo sempre a pro-
cura por profissionais experientes e qualificados.

Em minha clínica adoto sempre a postura de encaminhar 
para colegas mais experientes, caso o quadro esteja fora da 
minha alçada. Mas é importante buscar sempre o esclareci-
mento. É responsabilidade do profissional que fará o procedi-
mento cirúrgico passar todas as informações necessárias para 
o proprietário. E, infelizmente, nenhum procedimento é 100% 
seguro. Por outro lado, as técnicas na medicina veterinária, as-
sim como na medicina humana, estão cada vez mais avança-
das.

PÓS-OPERAtÓRIO
Outro fator importante é o cuidado que compete ao pro-

prietário no pós-operatório. De nada adianta o médico ve-
terinário fazer um excelente procedimento, obter êxito, e o 
proprietário ser negligente nos cuidados necessários e reco-
mendados após a cirurgia.

tIPOS DE AnEStESIA
Em termos tecnológicos, a anestesia veterinária avançou mui-

to nos últimos tempos. Temos anestesias injetáveis e equipamen-
tos muito seguros e temos também a anestesia geral inalatória, que 
é uma das mais utilizadas e mais tranquilas para o animal.

SEQuELAS
O risco de o animal ter sequelas existe quando há um 

quadro em que se precisa ressuscitar o animal devido a uma 
parada cardíaca ou respiratória. Se esse procedimento for 
bem sucedido, vai depender do período que o animal ficou 
sem batimentos ou respiração para sabermos a gravidade 
das sequelas.

Era isso. Forte abraço e até a próxima.
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por Simone Hübner

TOQUE dE rEQUINTE

Vitrine

CEStOS, gAVEtÕES E CAIXAS ORgAnIZADORAS 

EXCELEntE FIM DE SEMAnA A tODOS!

Como guardar e 
organizar bolsas

Ao organizarmos o guar-
da-roupa, além de oti-
mizarmos espaço, con-

seguimos encontrar as coisas 
mais rapidamente e com isso 
ganhamos tempo no nosso 
dia a dia. Se você é do tipo que 
adora bolsas e possui uma ver-

dadeira coleção dos mais va-
riados materiais, formatos e 
tamanhos, sabe o quanto é di-
fícil guardar e organizar bolsas 
e como nem sempre encontra-
mos espaço para elas no guar-
da-roupa.

O problema é que alguns 

modelos podem deformar com 
o tempo se guardados incor-
retamente – e ninguém quer 
isso! Hoje separamos algu-
mas ideias bem legais de como 
guardar e organizar bolsas de 
modo que elas continuem lin-
das por muito tempo!

ALgunS CuIDADOS IMPORtAntES

ARMÁRIOS, 
nIChOS E 
PRAtELEIRAS 

Antes de falarmos 
sobre como guardar 
e organizar bolsas, é 
preciso lembrar alguns 
cuidados importantes que 
precisamos tomar para 
que as nossas bolsas 
continuem bonitas por 
mais tempo.
Em determinadas épocas 
do ano, a umidade 
aumenta e as bolsas 
podem mofar. Para 
evitar que isso aconteça, 
coloque dentro delas 
alguns saquinhos de 
sílica, que são vendidos 
em armarinhos, pois eles 
absorverão a umidade e 
não deixarão as bolsas 

mofar. Outra opção 
baratinha e fácil de 
encontrar é o giz, que 
cumpre a mesma função.
Antes de guardar uma 
bolsa, faça uma limpeza 
completa nela. Além 
disso, providencie um 
“enchimento” para 
ela. Se você não tiver 
enchimentos próprios, 
improvise com jornais e 
folhas de revistas. isso 
ajudará a bolsa a manter a 
estrutura e não deformar.
Evite carregar muito 
peso. Ao sobrecarregar a 
bolsa, além de prejudicar 
a si mesma por estar 
carregando peso 

demasiado, você força a 
alça da bolsa, que pode 
acabar rasgando. Sendo 
assim, carregue apenas 
o que é estritamente 
necessário.
É chato precisar trocar 
de bolsa e ter que passar 
todos os itens de uma 
bolsa para a outra, não é? 
Agilize o processo com 
organizadores de bolsa 
(nécessaire)! Eles possuem 
compartimentos próprios 
para guardar cada coisinha 
em seu devido lugar e, 
ao trocar de bolsa, basta 
removê-lo e colocá-lo 
dentro da outra bolsa: bem 
simples e prático mesmo!

uma das soluções mais 
simples para guardar 
e organizar bolsas 
é colocando-as em 
prateleiras e nichos. 
você pode acomodar 
uma do lado da outra, 
organizando por forma, 
tamanho ou cor. É 
importante colocar 
um enchimento dentro 
delas para não danificá-
las. Essa maneira é 
provavelmente a ideal, 
porque estão sempre 
visíveis e ao alcance das 
mãos.

CABIDEIROS  E 
gAnChOS 
uma opção para quem 
não tem espaço dentro 
do armário é organizar 
as bolsas em cabideiros 
ou ganchos. Elas ficam 
visualmente bonitas 
assim, mas a alça da 
bolsa pode acabar 
danificada com o tempo. 
Se você realmente 
não tiver outro lugar 
para guardá-las, ao 
menos pendure-as sem 
qualquer coisa dentro, 
para evitar que pesem 
demais.

SACOS DE ALgODÃO Ou PLÁStICO 

Outra opção são os cestos, gavetões e caixas organizadoras. 
É legal porque assim elas ficam sempre organizadas dentro do 
armário ou guarda-roupa. nesses casos, dá até para “esconder” 
a caixa embaixo da cama, otimizando o espaço.

Se quiser cuidar com ainda mais carinho das 
suas bolsas e evitar a poeira, você pode guardá-
las em sacos de algodão ou de plástico. nesse 
caso, para não esquecer e deixar de usar alguma 
bolsa linda, tire foto da bolsa e coloque-a colada 
no saco, para identificá-la.
São dicas simples, mas que funcionam!
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AgEnDA DE EVEntOS

por SUSAne ZAnin
MOda & ESTILO vOLTa aO MUNdO

por HenriqUe Hübner

nA SuA EStAntE

Vitrine

A generosa porção de 
batatas, cubos de queijo e 
cobertura com um molho 
altamente calórico à base 

de carne é verdadeiramen-
te um prato típico canaden-
se. As casas de Poutine ten-
tam se diferenciar entre si, 

criando combinações e op-
ções que agradem cada vez 
mais o público, até mesmo 
os veganos.

hOjE VAMOS uM POuCO MAIS A FunDO nA nOSSA 
EXPLORAÇÃO EM VAnCOuVER, DESCOBRInDO 
OS MELhORES PRAtOS, COStuMES, ECOnOMIA 

E tuRISMO. APROVEItEM A LEItuRA!

CASACOS DE PELE 

O centro financeiro de 
Vancouver concen-
tra as sedes de em-

presas de produtos flores-
tais e mineradoras, bem 
como filiais de bancos na-
cionais e internacionais. 
Há alguns anos Vancouver 
transformou-se num centro 
de desenvolvimento de sof-
twares e de biotecnologia. 
Possui aproximadamente 
1.800 acres de área indus-
trial, que fornecem variada 

gama de serviços de suporte 
e manufatura. A cidade pos-
sui cerca de duas mil fábri-
cas que empregam aproxi-
madamente 72 mil pessoas. 
Os principais produtos fa-
bricados na cidade são de-
rivados de madeira e petró-
leo.

O turismo é vital para 
Vancouver, um polo turís-
tico primário. As atrações 
de Vancouver incluem 
as paisagens existentes 

em torno da cidade e os 
diversos parques, praias e 
jardins, em especial, o Stan-
ley Park, que é uma de suas 
maiores atrações. Diver-
sas estações de esqui estão 
localizadas em montanhas 
próximas a Vancouver. En-
tre elas, está a Whistler-Bla-
ckcomb Resort, localizada a 
126 quilômetros da cidade, 
que foi uma das sedes dos 
Jogos Olímpicos de Inverno 
de 2010.

Poutine – Provavelmente uma das mais tradicionais comidas típicas 
do Canadá que você dificilmente encontrará em outros países.

Eu, você, Deus, vida, morte, distâncias, ma-
res e caravelas. Estes são apenas alguns traços 
desta valiosa prosa entre um músico e um jesu-
íta sobre tempos de difícil compreensão. Entre 
Bardos e Druidas é um livro tecido com emo-
ções à flor da pele através de correspondên-
cias repletas de filosofias, metáforas e histó-
rias ancoradas na misteriosa aventura da fé. 

EntRE BARDOS 
E DRuIDAS 

24/6 - Arraial da Terceira Idade – 13h30 – 
CTG juca Ruivo  
- Festa junina – 14h – E.E.B. nossa 
Senhora da Salete 
- Jantar-dançante – 20h – Salão 
Primavera Alta  

25/6 - Festa dos idosos – 10h – Salão 
Católico Bairro união 
- Arraial da Integração – 14h – Espaço 
Criança Sorriso – Administração 
municipal 

30/6 - Espetáculo Tô Vivo – 20h – Lar de 
Convivência dos idosos 

2/7 - Festa dos idosos – 9h – Salão da 
Comunidade Linha Primavera Baixa 
- Almoço da Colheita – 9h - Salão Evangélico 
– igreja Evangélica

14/7 - Show com MC LAN – 23h30 – Play Club

15/7 - Show Banda Cachorro Grande – 
23h30 – hangra maravilha 

O inverno tem a fama de nos deixar mais 
elegantes. As sobreposições, as botas e os ca-
checóis têm o poder de deixar qualquer look 
elegante. Os casacos de pele também têm o 
poder de deixar um look ainda mais sofisticado 
e elegante. Claro que, com a consciência que o 
mundo está tomando, dificilmente iremos en-
contrar peles verdadeiras, pois felizmente po-
demos ver o quanto nos dias atuais é incabí-
vel matar um animal para nos aquecer. Com 
o tanto de tecnologia que a indústria da moda 
possui, hoje podemos encontrar peles muito 
semelhantes às verdadeiras e sem crueldade.

Há alguns anos usávamos casacos de 
pele apenas em ocasiões formais. Felizmen-
te hoje ele pode ser usado tanto no dia a dia, 
quanto para uma balada, basta ter estilo!

Não existe muito segredo para usar o 
seu, ele só deve ser usado com cautela por 
quem tem o tórax e ombros largos, pois 
todo o volume do casaco de pele pode au-
mentar ainda mais a silhueta. Contudo, 
com um simples truque ao utilizar por bai-
xo dele uma blusa e calça escuras no mes-
mo tom esse efeito pode ser quebrado. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Centro_financeiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Softwares
https://pt.wikipedia.org/wiki/Softwares
https://pt.wikipedia.org/wiki/Parque
https://pt.wikipedia.org/wiki/Praia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jogos_Ol%C3%ADmpicos_de_Inverno_de_2010
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jogos_Ol%C3%ADmpicos_de_Inverno_de_2010
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Vitrine

O clima junino novamente 
tomou conta da Clínica 
interagir. na quinta (22) 
e sexta-feira (23) os 
colaboradores foram 
vestidos a caráter, para 
alegrar ainda mais o dia dos 
clientes e amigos.

Fotos: Camilla Constantin/O Líder

O Ateliê Bindi está em novo endereço, na sala 408 do Edifício Dubai, 
no Centro de maravilha. A reinauguração, com espaço mais amplo e 
moderno, foi realizada no sábado (17), na presença de familiares, amigos 
e clientes. O Ateliê Bindi trabalha com serviços de penteados e hidratação, 
design de sobrancelhas e barbas, unhas, depilação, limpeza de pele, 
maquiagem e massagens. Às sócias, Bruna Rauber Bauermann, Caroline 
voiteroscki, Francieli Canan e monike Alves, desejos de muito sucesso!

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder
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BRIgADEIRO DE 
MILhO VERDE

Vitrine

por lUCiAne moZer

vIda E
ESPIrITUaLIdadE

DESAFIO AntI RECLAMAÇÃO 
E PELA gRAtIDÃO 

Você conhece ou convive com alguém que está 
sempre reclamando? Ou pior ainda, você é o próprio 
reclamão? 

Tenho certeza que você, meu querido leitor, está 
refletindo sobre o assunto e vai lembrar-se de al-
guém. 

Tem pessoas que reclamam do sol, da chuva, do 
calor ou do frio. Sem tem emprego, está só reclaman-
do do patrão ou do colega de trabalho. Se estiver de-
sempregado, reclama pela falta de emprego.

Poucas coisas são tão desagradáveis quanto a re-
clamação sistemática, mas a pessoa que tem o hábi-
to da reclamação perturba muito mais a si mesma do 
que às outras que a cercam. 

Deve-se reconhecer que a vida é difícil, que a luta 
diária pela sobrevivência requer muito esforço e esse 
esforço redunda, não poucas vezes, insuficiente para 
vencer todos os compromissos que a sociedade im-
põe. E que todos têm sua cota de dificuldades para 
enfrentar, o  queixoso não se dá conta disso e julga-
se o único atingido pelas vicissitudes da existência. 

Outro problema da pessoa que está tomada pelo 
hábito da reclamação é de que as coisas boas da vida 
acabam ficando despercebidas.

Portanto, o desafio que eu proponho é que você 
tente não reclamar, comece buscando abster-se da 
reclamação 1 dia por semana. Mas eu tenho mais um 
desafio, além de não reclamar, você terá que desen-
volver o hábito da gratidão.  

Quantas dádivas, oportunidades, bênçãos, favo-
res recolhemos sem dizermos nada além de uma for-
mal expressão de reconhecimento. 

E a gratidão não faz bem somente a quem lhe 
recebe a manifestação, aquecendo-lhe o coração. 
Também reconforta quem a oferece. 

A regra de ouro é sempre bendizer àqueles que 
nos ofertam assistência e auxílio. Isso mesmo, agra-
cer a Deus por ter a oportunidade de um novo re-
começo a cada manhã, agracer por ter um trabalho,  
pelo alimento que tem em sua mesa, mesmo que 
seja pouco, pois muitos nem o pouco tem. 

Não nos cabe desconsiderar a gratidão como o 
gesto de ternura, a palavra cálida, a atenção gentil, 
o sorriso expressivo de afeto espontâneo. Doemos 
sempre nossa expressão de reconhecimento aos 
que se tornam nossos protetores na Terra, não es-
quecendo de que eles representam a materializa-
ção do amor de nosso Pai, na dura jornada que nos 
cabe trilhar.

Deseja mesmo que as coisas mudem em sua 
vida, então pare de reclamar e comece a agradecer, 
até pelas coisas ruins, pois elas são decorrência de 
suas próprias atitudes e servem como aprenizado. 

O desafio está lançado, que tal começar neste sá-
bado, um belo para não reclamar e agracer! Muita 
paz e luz para todos e um bom fim de semana! 

INGREDIENTES
2 latas de milho verde
2 latas de leite condensado
1 colher (sopa) de margarina
Copinhos descartáveis

MODO DE PREPARO
Bata no liquidificador o milho com a 
água e coe. misture o leite condensado 
e a margarina até ferver. Continue 
mexendo até soltar do fundo da panela. 
Sirva nos copinhos como brigadeiro de 
colher. Para decorar, pode ser usada 
canela em pó ou coco ralado.

Preparo: 30 minutos
Rendimento: 20 porções

Inspire-se!

PaSSO a PaSSO Para UM hoME oFFICE PErFEITO!
Trabalhar em casa pode 
ser muito produtivo quan-
do se tem um cantinho 
bem estruturado para isso, 
além de ser essencial na 
hora de se concentrar e 
criar. Esqueça as horas de 
trabalho na mesa de jantar 
ou no sofá e siga as nossas 
dicas para um home office 
perfeito. Vem com a gente!

DELIMItE ESPAÇOS
Mesmo que seu home offi-

ce seja compartilhado com al-
gum outro ambiente da casa, 
é importante saber dividir os 
espaços. Evite que os itens do 
resto do lar se percam pelo es-
critório, quanto menos inter-
ferência visual, mais fácil será 
manter a concentração.

ESCOLhA uMA BOA CADEIRA
Escolher uma boa cadeira 

está entre os itens principais 
para o home office perfeito. É 
nela que você irá passar ho-
ras do seu dia, por isso escolha 
uma cadeira confortável e que 
te acomode bem. Você vai ver 
como o tempo vai passar mais 
rápido, leve e livre de dores.

tOQuE PESSOAL
Um toque pessoal também ajuda a 

tornar o home office ainda mais confor-
tável. Mesmo trabalhando na sua pró-
pria casa, leve um pouco da sua perso-
nalidade para a mesa de trabalho. Faça 
uma gallery wall compondo com fotos 
e quadros, coloque flores, deixando o 
ar mais fresco, ou itens de recordação 
e viagens, que são ótimas opções para 
quem quer deixar o home office com 
um toque mais especial ainda.

jAnELAS E ILuMInAÇÃO nAtuRAL
A iluminação é importante independente do ambiente. Invista naquele 

cantinho com uma janela e que tenha uma boa circulação de ar. É uma delícia 
poder trabalhar em um espaço bem iluminado e fresquinho. Mas não se preo-
cupe, se você não dispõe de um lugar assim, basta acomodar o seu escritório 
em um local bem iluminado, com paredes claras, você vai amar!
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ESPAÇO kIDSFAÇA VOCê 
MESMO

Vitrine

COMO FAZER DECORAÇÃO 
DE FEStA junInA

1. Copos, pratos 
e talheres, todos 
descartáveis! Assim 
você economiza na 
hora de comprar e 
também na hora de 
limpar!

2. Planeje quantas pessoas 
deseja convidar e pense na 
quantidade de comida. O que 
não pode faltar na sua festa são 
as comidas típicas do São joão: 
milho, canjica, pipoca, pé de 
moleque, paçoca, bolo de milho, 
pamonha… 

3. As tradicionais bandeiras e 
os tecidos xadrezes não podem 
faltar! você pode cobrir as mesas 
com grandes toalhas e pendurar 
bandeirinhas por todo lugar!

4. Outra tradição bem bacana 
em festas juninas são as 
brincadeiras. você pode elaborar 
algumas bem simples e fáceis 
de fazer em casa, como pescaria 
e jogo das argolas, cabra-cega e 
pula-saco. 

5. A fogueira. não precisa fazer 
uma de verdade, uma artificial 
cai muito bem também! use a 
criatividade nessa hora, utilize 
papel crepom e celofane e faça 
a sua! 

6. O que não pode faltar na sua festa é uma 
boa trilha sonora, composta por sucessos 
como: “Cai, cai balão”, “Pula a fogueira”, 
“Capelinha de melão”, “Olha pro céu, 
meu amor” e tantas outras, muitas delas 
embaladas pelo Rei do Baião, Luiz Gonzaga.

7. As bandeirinhas também são ótimas para 
compor a decoração da sua festa junina. 
você pode fazê-las tanto de papel, quanto de 
tecido.

Fonte: site como fazer em casa

8. Outra decoração para fazer 
em sua festa são balõezinhos e 
barquinhos comemorativos. Ficam 
lindos barquinhos com jujubas!
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Diara acolhe joaquim, Piatão, 
jacira e Olinto. Peter pede 
ajuda a Libério para encontrar 
Amália e confessa seu amor 
pela paciente. jacinto pede que 
madame Dalila leia sua mão. 
joaquim e Bonifácio armam 
um plano para resgatar Anna. 
Thomas, Domitila e Francisco 
comemoram o desentendimen-
to entre Pedro e Bonifácio. Amá-
lia afirma a Peter que tem medo 
de Sebastião. Peter declara seu 
amor por Amália e a leva para 
casa. Disfarçado como militar, 
Olinto chega à casa de Thomas, 
e Anna o reconhece.

Luíza pede a Cíntia que não 
conte a ninguém que ela está 
no hotel. Bebeth resolve ajudar 
o chef D’Ângelo na cozinha. 
natália avisa a Domênico que 
houve um acidente com o carro 
do cliente que está promovendo 
um evento no hotel. Luiza pro-
põe a Eric que eles mantenham 
em segredo sua relação, para 
não magoar Pedrinho. Eric teme 
que o incidente que ocorreu no 
evento prejudique sua tentativa 
de convencer Sabine a não 
fechar o hotel. Prazeres escuta 
Sandra helena dizer a júlio que, 
se ele não for trabalhar, podem 
considerá-lo suspeito.

jeiza repara na falsa barriga de 
gravidez de Bibi. Bibi entrega o 
dinheiro da fuga de Rubinho. 
Edinalva comenta com Cândida 
sobre o interesse de Allan. jeiza 
ajuda Zeca com a divulgação 
de seu ônibus de festa. A 
tentativa de fuga de Rubinho e 
outros presos é descoberta, e 
Caio questiona Bibi. Ritinha faz 
sucesso como sereia, e joyce 
garante a Silvana que não 
confia na menina. Zeca e Ruy 
lembram de seu afogamento 
e das previsões do índio. Caio 
aconselha Rubinho, que jura 
não ter participação na tentativa 
de fuga. 

Leopoldina enfrenta Domitila. 
Anna conclui que Thomas e 
Fred eram cúmplices. vestida 
como madame Dalila, Elvira 
engana Germana e Licurgo. 
narcisa confessa a Bonifácio 
que revelou o endereço de 
Domitila para Leopoldina. 
Diara agradece Ferdinando por 
cuidar de Wolfgang. joaquim 
aconselha Piatã a aceitar jacira. 
Thomas se insinua para miss 
Liu. Anna sofre por não poder 
ficar com Vitória. Bonifácio 
garante a Leopoldina que ficará 
a seu lado. Amália foge e Peter 
se preocupa. joaquim pede 
ajuda a Diara.

malagueta garante que a 
sabotagem não machucará 
ninguém. Eric pergunta a Sabi-
ne se o ódio que ela sente do 
hotel tem a ver com Pedrinho. 
Luiza não aceita o emprego que 
Alfonso lhe oferece. Douglas diz 
a malagueta que o contrato que 
fez com a empresa que faria a 
limpeza do salão desapareceu. 
Antônia e Domênico encontram 
o corredor desativado do hotel. 
Eric pede a maria Pia que traba-
lhe com Dom na análise de ce-
nário do hotel. Cíntia descobre 
que Luiza está hospedada na 
área de serviço.

Rubinho diz a Bibi que 
precisará de sua ajuda, e 
Aurora repreende a filha. Sem 
que ninguém saiba, Ritinha 
comemora com marilda sua 
performance como sereia. 
Caio afirma a Bibi que Rubinho 
não será absolvido. Bibi 
comenta com Aurora sobre 
o casamento de Caio e Leila. 
joyce descobre que Cibele 
mentiu sobre sua gravidez, e 
Eugênio e Eurico confrontam 
Dantas. Bibi aceita fugir com 
Rubinho e Dedé. jeiza vê 
quando Bibi se prepara para 
entregar o dinheiro da fuga de 
Rubinho.

Dulce maria conta para as ami-
gas que sua festa de aniversário 
será muito legal e com a temá-
tica de super-herói. A garota 
conta que Frida e Bárbara serão 
convidadas por educação. 
Diana recebe um telefonema 
inesperado pedindo para que 
ela vá até o hospital ver seu 
irmão, valter, pai de miguel, que 
sofreu um grave acidente de ca-
minhão. Estefânia entrega para 
Dulce maria os convites de sua 
festa de aniversário. Emílio cola 
Rosana no totem de Peixoto. 
As pequeninas perguntam para 
Dulce maria o que ela gostaria 
de ganhar de presente. 

O Sargento continua a 
bater em Leôncio. Todos se 
arrumam para o casamento 
de miguel. Tomásia visita 
Diogo na cadeia e discute com 
Leôncio. martinho e Francisco 
planejam libertar Leôncio. 
Serafina recebe carta de 
Violeta. Serafina decide fechar 
o bordel. Todos chegam para 
o casamento. malvina chega 
com helena e Sebastião na 
cadeia, mas desiste quando 
sabe que Leôncio está preso. 
Leôncio enfrenta Sebastião e 
helena. isaura e Álvaro fazem 
planos. O juiz nega o pedido de 
liberdade para Leôncio. 

ubirajara permite que joaquim 
fique na aldeia com Anna, 
vitória e Quinzinho até provar 
sua inocência na suposta morte 
de Elvira. Leopoldina pergunta 
a Pedro se ele ama Domitila. 
Peter diz a Amália que foi 
um erro se envolver com ela. 
Licurgo acredita que Germana 
está louca. Wolfgang passa mal 
e Ferdinando o assiste. Leopol-
dina se culpa pelo sofrimento 
de Anna com Thomas. Elvira se 
disfarça de cigana e reencontra 
Quinzinho. Leopoldina vai ao 
encontro de Domitila.

Eric diz a nelito que Bebeth terá 
que entender que Flor sempre 
foi um boneco. Pedrinho diz 
ao delegado Siqueira que só 
Douglas sabia da senha do 
cofre.Eric não gosta de saber 
que Dom assumirá a diretoria 
da empresa no Brasil. O porteiro 
do clube informa a Pedrinho 
que ele está proibido de entrar. 
Athaíde pede a Pedrinho que 
não conte a Lígia que eles 
reataram a amizade. Borges é 
demitido do emprego e recebe 
o apoio de Tereza. malagueta e 
seus comparsas tramam para 
destruir a imagem do Carioca 
Palace.

irene pede que mira tente des-
cobrir mais sobre Otávio com 
heleninha. jeiza se emociona 
com o ônibus de Zeca, que leva 
seu nome. Ritinha inventa para 
joyce que fará um curso de 
gastronomia. Bibi e Rubinho 
se amam na prisão, e Aurora 
se preocupa com a filha. Jeiza 
se incomoda ao ver Cândida 
conversar com um homem. 
nonato comemora o show de 
Elis miranda com Biga. jeiza co-
nhece Amílcar, novo namorado 
de Cândida. Eurico se preocupa 
com um possível retorno de 
Otávio. Rubinho anuncia a Bibi 
que decidiu fugir da prisão.

Peixoto faz uma sessão de 
fotos com look diferentes 
para tentar agradar Rosana. 
Flávio alega que tudo o que 
fez foi para proteger Fátima e 
Cecília. O homem explica que 
nicole forçou ele a fazer isso. 
Cecília vai conversar com Dia-
na e revela o que descobriu 
sobre verônica. Diana diz que 
isso não pode impedir que ela 
lute pelo homem que ama, 
mas Cecília revela que jamais 
entraria numa disputa assim. 
Dulce maria chega ao colégio 
com Gustavo e é recebido 
com um grande abraço de 
Cecília. 

Zac interrompe a conversa de 
joana com naomi. joaquim 
é avisado sobre a chegada 
da pretendente. Ebede tenta 
acalmar neusta. joana se 
incomoda com a presença de 
nebuzaradã. Shamir estranha 
ao ver Samira falando com 
Fassur. nicolau dá dicas para 
Absalom conquistar Dana. 
no palácio, matias dá notícias 
sobre Lia e naomi. joaquim se 
arruma para conhecer Yasha. 
Edissa e Ebede ajudam neusta 
a se arrumar. Amitis leva os 
convidados para conhecerem 
os jardins. naomi fala com Lia 
sobre Daniel. 

Piatã, Olinto e Jacira afirmam 
que ajudarão joaquim a res-
gatar Anna. Licurgo estranha o 
comportamento de Germana. 
Thomas instala barras de 
ferro nas janelas de sua casa. 
Peter e Libério anseiam pela 
reunião com Dom Pedro sobre 
a independência do Brasil. 
Leopoldina consegue avisar a 
Anna que joaquim está livre. 
Tibiriçá garante a joaquim que 
Elvira está viva. incentivado 
por Domitila, Dom Pedro não 
comparece à reunião com os 
liberais. Amália beija Peter. 
Elvira despista jacinto, mas 
acaba presa.

júliotenta explicar a Evandro 
por que participou do roubo. 
mathias provoca Bebeth. 
júlio diz a Agnaldo que aceita 
sabotar o hotel. júlio tente 
se convencer de que não é 
bandido. Antônia deduz que 
os ladrões usaram o corredor 
desativado do hotel. mathias 
dá a entender a Eric que 
Bebeth pode não ser a culpada 
pelo acidente com a mãe. 
Bebeth pede a Eric que procure 
por Flor no hotel. Nelito fica 
preocupado com Bebeth ao 
ouvir da menina que o canguru 
trazido por ele não é Flor e, 
sim, um boneco de pelúcia.

Eugênio afirma a Caio que Irene 
não ameaça seu casamento 
com joyce. Leila mostra os 
convites de seu casamento 
com Caio. Ritinha confidencia 
a marilda que trabalhará como 
sereia em um aquário. Zeca 
convida a todos para a estreia 
de seu ônibus de festa. Allan 
conta a jeiza que há possi-
bilidade de ela ser convidada 
para lutar nos Estados unidos. 
Ivana afirma à psicóloga que 
quer ficar com Cláudio. Bibi 
visita Rubinho na prisão. mira 
reconhece Otávio, pai de Caio, 
como a testemunha do caso 
Solange e avisa a irene.

Gustavo procura a filha no 
parque, mas Dulce maria 
chega em casa com a 
ajuda do pipoqueiro. haydee 
encontra nicole no aeroporto 
e entrega para a filha vários 
dólares. Gustavo alcança 
nicole no aeroporto e diz que 
ela é uma mulher suja. Dulce 
maria sonha com Tereza, que 
explica para ela a impor-
tância do amor para deixar 
alguém ficar feliz. Flávio vai 
atrás de Fátima e pede uma 
chance para explicar tudo 
que aconteceu agora que 
nicole fugiu e ele pode ser 
quem é.

nabucodonosor pede para o 
Deus dos hebreus salvar Daniel. 
O governador volta a respirar. 
Matias fica desesperado com 
a notícia da gravidez de Gadise. 
Bêbada, Shag-Shag pede 
Arioque em casamento. matias 
pede para Gadise ter calma. 
Talita e Samira  discutem com 
Shamir e Tamir. joana estranha 
o comportamento de matias. 
Gadise se abre com Ebede e diz 
estar preocupada com a frieza 
de matias. Os sábios hebreus 
oram pedindo a melhora de 
Daniel. Aspenaz anuncia a che-
gada da comitiva da princesa 
de Tiro.

jacinto acredita que Elvira 
perdeu sua memória. Thomas 
castiga Anna e a impede de 
ficar com Vitória. Tibiriçá orienta 
Piatã. Leopoldina questiona 
Bonifácio sobre Pedro e 
Domitila. Cecília pede Libério 
em casamento. Germana arma 
para ficar sozinha com Hugo, 
e Licurgo quase flagra os dois. 
Thomas descobre que joaquim 
escapou da prisão. joaquim vai 
ao encontro de Piatã e afirma 
ao rapaz que eles precisam 
salvar Anna.

nelito teme que Bebeth 
tenha entrado no corredor 
desativado do hotel. júlio se 
oferece para levar Antônia 
em casa. Antônia beija júlio. 
malagueta pensa em sabotar 
o hotel para que ele seja 
vendido. Eric conversa com 
márcio sobre Bebeth. Eric 
conta a márcio que a perícia 
concluiu que Bebeth pode 
ter provocado o acidente 
com a mãe, sem querer. 
Evandro flagra júlio tirando 
dinheiro da mala e pergunta 
ao garçom se ele é o ladrão 
do Carioca Palace procurado 
pela polícia.

Bibi tenta se explicar para o 
delegado, e Caio a apoia. jeiza 
e Bibi se enfrentam. Yuri revela 
ao amigo que pediu para deixar 
o jogo na internet, mas foi ame-
açado. Bibi exige que heleninha 
confirme seu álibi para a polícia. 
Cândida e Aurora conversam 
sobre suas filhas sem saber 
que as duas se conhecem. Ci-
bele anuncia a Dantas e Shirley 
que decidiu viajar. incentivada 
por Zu, joyce visita Eugênio em 
seu escritório. Zeca prepara seu 
ônibus com a ajuda de jeiza. 
Yuri conta para heleninha e 
Caio sobre as ameaças que 
sofreu. Passa-se um ano.

Estefânia telefona para madre 
Superiora desesperada com o 
fato de nicole ter levado Dulce 
maria do colégio. Enquanto isso, 
nicole leva Dulce maria até o 
parque e pressiona a menina a 
não atrapalhar seus planos de 
se casar com Gustavo. “Se eu 
tivesse que ter outra mãezinha 
seria a irmã Cecília e não você!”, 
diz a carinha de anjo. Dulce ma-
ria aproveita distração de nicole 
para fugir. A carinha de anjo 
vê nicole e sai correndo mais 
uma vez. Juju fica desesperada 
ao saber disso. Gustavo vê o 
vídeo que delata Nicole e fica 
chocado.

Nicolau fica nervoso diante da 
pressão feita por Elga, mas diz 
não saber de nada sobre o as-
sassinato de Chaim. Rabe-Sáris 
avisa a Zac que Shag-Shag foi 
inocentada. Zelfa tenta acalmar 
Elga. Zac se recorda da infância 
ao lado de Asher. Zadoque 
sugere que Ravina converse 
com matias. Beroso lamenta 
por Daniel não ter morrido. 
Zac convida joana para um 
passeio. Sammu se declara 
para nebuzaradã. Beroso 
comemora ao saber que a obra 
da estátua do rei está prestes a 
ficar pronta. Os sábios hebreus 
cuidam de Daniel. 

Elvira se finge de morta para 
despistar jacinto. Domitila con-
vence Dom Pedro a convocar 
Francisco para trabalhar a 
seu lado no Paço. Bonifácio 
tenta impedir a transferência 
de joaquim. Thomas e Anna 
trocam ameaças. Tibiriçá 
afirma a Ubirajara que Piatã 
será Pajé. Germana se insinua 
para hugo, que pede ajuda a 
Quinzinho. Elvira finge para 
jacinto que perdeu a memória. 
Com a ajuda de matias, Cecília 
reencontra Libério. jacira 
se desespera ao encontrar 
Piatã desacordado. joaquim é 
transferido.

Eric conta à polícia que o nome 
verdadeiro de Cássio é vinicius. 
júlio avisa a malagueta que a 
polícia encontrará o carrinho 
que eles usaram para trans-
portar as malas com o dinheiro 
do roubo. Luíza beija Eric. Eric 
revela a Seixas que Bebeth 
costuma pegar coisas que não 
são suas. Bebeth chora porque 
Flor vai embora. malagueta diz 
a maria Pia que ela se tornou 
sua cúmplice. Sandra helena 
conta sobre a festa surpresa 
que as tias de júlio estão prepa-
rando para ele. Sabine conta a 
Dom que Bebeth é culpada pela 
morte da mãe.

Eugênio tenta despistar Ruy e 
afirma que estava na casa de 
Caio. Todos torcem por jeiza 
em sua luta. Dantasrevela a Caio 
que a polícia quer interrogar Bibi 
por conta do incêndio no restau-
rante. Ruy comenta com ivana 
sobre sua desconfiança de que 
Eugênio está tendo um caso. 
Bibi teme que seu crime seja 
descoberto. A polícia invade o 
cassino, mas Silvana consegue 
fugir. Shirleypede a Anitapara 
ajudar Cibele. Cibele aceita a con-
ciliação com Ruy. Rubinho pede 
que Bibi lhe consiga um celular. 
O delegado questiona Bibi sobre 
a noite do incêndio.

Flávio lembra nicole que o 
médico, jairo, com quem ela se 
envolveu enquanto estava com 
Gustavo reapareceu. Zeca pre-
senteia Zé Felipe com a chuteira 
que ele sempre sonhou. Cecília 
pede segredo até que revele sua 
decisão para madre Superiora. 
Flávio grava escondido toda a 
verdade sobre nicole e o golpe 
que quer aplicar em Gustavo. O 
rapaz entrega a filmagem para 
que Silvana faça o vídeo chegar 
em quem precisa. Em um 
restaurante, Gustavo pede para 
que nicole controle seu ciúme e 
faça terapia. 

nabucodonosor concede a 
palavra à acusada. Sammu
-Ramat vê Aspenaz saindo 
desesperado do quarto de 
Daniel. O comerciante que 
encontrou o corpo de Chaim 
chega ao palácio. Com a ajuda 
de Darice, Sammu retira a roupa 
envenenada do governador. 
Aspenaz estranha ao ver Darice 
sair do quarto de Daniel com 
um saco. Sammu finge preocu-
pação com o estado de saúde 
do governador. hurzabum tenta 
entrar no palácio e é ameaçado 
por um guarda. Sadraque e 
Abednego chegam à sala do 
trono com a testemunha. 

S
in

o
p

S
e

S
 d

a
 S

e
m

a
n

a
 d

e
 2

6
 a

 1
º 

d
e

 j
u

lh
o

 d
e

 2
01

7
 a

T
e

n
Ç

Ã
o

: 
o

S
 R

e
S

u
m

o
S

 d
o

S
 C

a
p

ÍT
u

lo
S

 e
S

TÃ
o

 S
u

je
iT

o
S

 a
 m

u
d

a
n

Ç
a

S
 e

m
 F

u
n

Ç
Ã

o
 d

a
 e

d
iÇ

Ã
o

 d
a

S
 n

o
V

e
l

a
S

.

segunda terça quarta quinta sexta

Vitrine

sábado



 mARAviLhA, 24 DE junhO DE 2017 21

hORÓSCOPO
VitrinePALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 59

Local de
transfor-
mação do
petróleo

Encontro
vocálico
de "feria- 
do" (Gram.)

Desfeita
pela

polícia 
(quadrilha)

Planos
ardilosos

do inimigo
(fig.)

Thomas
Mann,

escritor
alemão

Adornos
nos corpos
dos maoris

À la (?): a
escolha
pelo car-

 dápio (fr.)

Dissolução
conjugal
anterior

ao divórcio

(?) certo:
tem bom

êxito

De aspec-
to espa-
lhafatoso

Padrão de
cartão de
memória
(Inform.)

Esporte
praticado
nos Alpes

País de
origem do

óleo de
canola

O mais
caro setor
hospitalar

(sigla)

Relações 
Interna-
cionais
(sigla)

Outra
designa-
ção da

"canjica"

Código da
Bolívia na
internet

Sacerdote
do culto
judaico

Manter-se (?), desa-
fio do ex-alcoólatra

Vírus, spams, trojans 
e worms (Inform.)

Bandeiras
de escolas
de samba
2ª vogal

Bebida in-
dicada pa-
ra quem

tem intole-
rância 

à lactose

Escrava
bíblica
Praça 

de taba

Estrela,
em inglês

Carro, 
em inglês

A máscara que
combate rugas

Situações comuns no
 trabalho do afobado

Condição
do gol que
não valeu

(?) norma-
tiva: é en-
sinada nas
aulas de

Português

Artigo 
indefinido

Litro
(símbolo)

Jet (?), a comunidade
internacional das

pessoas de posses
Medida agrária

Índice
glicêmico
(abrev.)

Frequente

Embuste
(fig.)

Exigência
básica do
Enem para
inscrição
no Prouni

Ex-gover-
nador de

PE, faleceu
em 2005

Ampère
(símbolo)

Mar que
quase vi-

rou "deser-
to" (Ásia)
Os filmes

típicos
de Jim
Carrey

RHDES
LEITEDESOJA

FARSATBM
ITMCARTE
NOTAMINIMA
AANULADOÇ
RTTDADA

MIGUELARRAES
ARALSTSD

AGARESQUI
COMEDIASIG

CANADAUTI
RATSCISET

RICURAUA
FACIALRABI

ATROPELOS

3/car — set. 4/agar — aral — rabi — star. 5/carte — ocara.

ÁrIES 
honrar o passado, tirando dele as melhores experiências, é tão importante quanto permitir 
que questões antigas se encerrem. É tempo de seguir mais leve, visitando as memórias 
que acrescentam.

touro 
um olhar transformador em relação aos seus hábitos e à forma como vem conduzindo 
sua rotina pode beneficiar muito a qualidade da vida. É tempo de investir na saúde, visando 
mais vitalidade.

gêmEoS 
valorizar momentos com os amigos mais íntimos em meio a boas conversas e inúmeras 
lembranças é definitivamente um dos grandes prazeres da vida. É tempo de se dedicar às 
suas amizades.

câncEr 
A possibilidade de unir seus sonhos aos de alguém que compartilha dos mesmos desejos 
pode despertar novas forças. É tempo de lembrar que o sonho que se sonha junto já é 
realidade.

LEão
A forma mais simples de amar a si mesmo é dedicar seu tempo às questões carentes de 
luz e de compreensão. É tempo de se recolher para identificar as emoções que precisam 
de atenção.

VIrgEm 
O aprimoramento do que é básico e estrutural na vida nos permite viver dias de muito 
mais qualidade e proveito. É tempo de usar sua sensibilidade para detectar hábitos que 
precisam melhorar.

LIbrA 
Escolhas devem ser feitas com coragem e fé em benefício das suas próprias realizações. É 
tempo de deixar incertezas para trás, dando chance para que bons e merecidos resultados 
aconteçam.

EScorpIão 
Renovar seus sonhos permite que eles estejam mais alinhados com quem você é hoje. É 
tempo de trazer novos olhares para aquilo que se quer, sentindo-se mais conectado com 
seu caminho.

SAgItÁrIo 
O receio de errar muitas vezes impede que grandes oportunidades e até mesmo grandes 
conquistas aconteçam. É tempo de perdoar as eventuais falhas, usando os aprendizados 
para melhorar.

cAprIcórnIo 
mesmo sabendo da sua força, é fundamental conhecer também aquilo que em você 
é frágil e pede acolhimento. É tempo de ser gentil e generoso com seus sentimentos, 
dedicando-se a eles também.

AquÁrIo 
viver em união com aqueles que nos cercam faz mais sentido quando desenvolvemos 
essa relação com nós mesmos. É tempo de se valorizar mais, enaltecendo suas próprias 
necessidades.

pEIxES 
Este é o momento para focar energia na superação de qualquer receio, insegurança ou 
preocupação. É tempo de procurar entendimento e fortalecimento emocionais para seguir 
em frente.



 mARAviLhA, 24 DE junhO DE 201722

1ª EDIÇÃO 

O Posto Kakareko de Ma-
ravilha realizou, na noite do úl-
timo dia 16, festa junina. Con-
forme o organizador, Leandro 
Dall’Agnol, a festa foi realizada 
no restaurante da empresa, um 
espaço que passará a ser usado 
para eventos sazonais. 

Ele destaca que para o pró-
ximo mês já está sendo organi-

zada mais uma festa, desta vez 
com destaque para as cervejas 
artesanais. A festa junina teve 
fogueira, música ao vivo, co-
midas típicas e até um espaço 
especial para as crianças, com 
brinquedos infláveis. “A ideia foi 
oferecer uma festa bonita, com 
música boa, em ambiente fami-
liar, que agrade a todos”, finaliza. 

confIrA A progrAmAÇão DAS fEStAS 
junInAS mArAVILhEnSES 

A Secretaria de Assistência Social de maravilha vai 
realizar hoje (24), em parceria com os 20 grupos 
de idosos do município, o Arraial da Terceira idade. 
O evento será promovido no salão do Centro de 
Tradições Gaúchas (CTG) juca Ruivo, às 13h30. 
Com entrada gratuita, a festa temática terá matinê, 
comidas, bebidas, apresentação de danças típicas e 
o desfile de casais dos grupos de idosos. 
Às 13h30 de hoje (24) também inicia o Arraial da 
Escola de Educação Básica joão XXiii, no ginásio 
de esportes da instituição. A entrada será gratuita 
e a festa terá comidas típicas, apresentações e o 
concurso de casal caipira. Os pratos produzidos 
serão resultado de doações dos alunos e da 
comunidade escolar. 
Ainda hoje a Escola de Educação Básica nossa 
Senhora da Salete irá realizar a tradicional festa 
junina, com entrada gratuita, das 14h às 20h. “Os 
alunos estão trocando ingressos por alimentos que 
serão utilizados na produção de comidas típicas 
no arraial”, explica a diretora, Lucirlene Pertussatti. 
O lucro obtido será revertido na manutenção do 
educandário e compra de materiais pedagógicos 
para a escola. “Convido a toda a comunidade para 
participar da nossa tradicional festa, que será 
recheada de apresentações artísticas. Também 
teremos uma gincana entre os estudantes”, finaliza. 
Amanhã (25) o Departamento de Cultura de 
maravilha promove o 2º Arraial da integração, no 
Espaço Criança Sorriso, com início às 14h. Durante a 
festa o grupo de dança do CTG juca Ruivo, o Corpo 
Coreográfico da Banda marcial e o volkstanzgruppe 
Wunderbar promoverão apresentações artísticas. 
A comercialização de pratos típicos da festa será 
por conta da Câmara junior de maravilha, Grupo 
Escoteiro Raízes, Rede Feminina de Combate ao 
Câncer, Banda marcial Cidade das Crianças, Rotary 
Club, Apae e volkstanzgruppe Wunderbar. A entrada 
é gratuita e o arraial terá animação do Grupo 
harmonia. O lucro do evento será dividido entre as 
entidades participantes. 

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder
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O santo, que também é intitulado como 
festeiro, tem seu dia (24 de junho) come-
morado com muitas festas, danças e co-
midas típicas. O filho de Isabel, esposa 
de Zacarias e prima de Maria, mãe de Je-
sus. Segundo relatos históricos, por mi-
lagre de Deus, Isabel e Zacarias gera-
ram um filho, quando, pela idade, já nem 
esperavam mais. Para a Igreja Católi-
ca, a vinda deste filho teve um significa-
do maior, o de preparar a vinda de Cristo. 

O único relato bíblico sobre o nasci-
mento do profeta está no Evangelho de Lu-
cas, que diz que o Arcanjo Gabriel apareceu 
para Zacarias e anunciou que ele e sua es-

posa iriam dar à luz uma criança 
e deveriam chamá-lo de João. 
Porém, por não ter acredita-
do na mensagem de Gabriel, 
ele ficou mudo até o nasci-
mento de seu filho. Seus paren-
tes quiseram dar-lhe o nome 
do pai e Zacarias escreveu: “Seu 
nome é João”, e sua voz voltou. 

João Batista é um dos san-
tos mais importantes da re-
ligião católica, considera-
do o maior dos profetas, que 
foi enviado “para prepa-
rar os caminhos do Senhor”.

Tradicionalmente, o mês de ju-
nho traz consigo a tradição das fes-
tas juninas. Em todo o Brasil, al-

guns rezam para os santos, outros 
se divertem nas comemorações 
em menção a Santo Antônio, o ca-

samenteiro; a São Pedro, o por-
teiro do céu; e a São João, que re-
cebe diversas homenagens.

SAnto AntônIo
O Dia de Santo Antônio é co-

memorado em 13 de junho, por 
ser a data de sua morte. É con-
siderado um dos santos mais 
populares entre os brasilei-
ros por ser conhecido como 
casamenteiro, sendo o Dia 
dos Namorados comemo-
rado em 12 de junho no Bra-
sil por ser a véspera do Dia 
de Santo Antônio. Uma su-
perstição popular brasilei-
ra é que neste dia as pessoas 
que desejam casar ou conse-
guir um namorado preparam 
simpatias para Santo Antônio, 
acompanhadas de orações.

São pEDro
Comemorado em 29 de junho, São Pe-

dro é considerado o mais sério dos três san-
tos juninos. Crendices populares dizem que 
São Pedro ganhou as chaves do 
céu por ter sido escolhido como 
líder e, quando chove mui-
to, dizem que está lavando o 
céu. Ou ainda, que para en-
trar no céu é preciso ga-
nhar autorização de São 
Pedro. Escolhido como 
o líder dos apóstolos, 
criou a comunidade 
cristã de Roma, vin-
do a se tornar o pri-
meiro papa da Igre-
ja Católica. Conforme 
as superstições, San-
to Antônio é o santo ca-
samenteiro, mas é no Dia 
de São Pedro que se esco-
lhe o melhor pretendente.

comIDAS típIcAS 

Como o mês de junho é a época da colheita do 
milho, grande parte dos doces, bolos e salgados, re-
lacionados às festividades são feitos deste alimen-
to. Pamonha, milho cozido, canjica, cuscuz, pipo-
ca e bolo de milho são apenas alguns exemplos. 

Além das receitas com milho, também fazem 
parte do cardápio desta época o arroz-doce, bolo 
de amendoim, bolo de pinhão, bom-bocado, 
broa de fubá, cocada, pé de moleque, quentão, 
vinho quente, batata-doce e muito mais. 

São joão
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curIoSIDADES 

- Suas origens estão na cultura europeia da idade 
média. Foi trazida para o Brasil pelos colonizadores 
portugueses, porém sofreu várias adaptações, sendo 
incorporadas tradições brasileiras. 

- há muitos anos, em Portugal, a festa junina era 
chamada de festa joanina, em homenagem a São joão 
Batista.

- As canções de Luiz Gonzaga (o rei do baião) são as 
mais tocadas nas festas juninas brasileiras.

- A festa junina é a segunda mais importante festa 
popular da cultura brasileira, atrás somente do Carnaval.

- O milho é a base de muitas comidas da festa junina, 
pois é neste mês que ocorre sua colheita.

- A região nordeste do Brasil é a que mais comemora a 
festa junina. 

- A quadrilha é um dos destaques da festa no Brasil. 
Esta dança surgiu como uma forma de agradecimento 
aos três santos católicos São joão, São Pedro e Santo 
Antônio, pela colheita realizada.

- A maior festa junina do Brasil ocorre na cidade 
paraibana de Campina Grande, reunindo milhares de 
pessoas todos os anos. 

- Antigamente, imagens dos três santos católicos da 
festa junina eram pintadas em bandeiras e espalhadas 
pelos locais da festa. Com o tempo, estas bandeiras 
foram transformadas em bandeirinhas, que até hoje são 
usadas para decorar os ambientes da festa.

- As roupas típicas estão relacionadas ao modo de se 
vestir dos habitantes da zona rural de décadas atrás. 

- Os instrumentos musicais mais utilizados para 
acompanhar as músicas das festas juninas são: 
violão, viola, triângulo, sanfona, zabumba, pandeiro e 
cavaquinho.

FOguEIRAS DE SÃO jOÃO
Fazem parte da tradição pagã como 

forma de comemorar o solstício de verão. 
Na Idade Média, durante o processo de 
cristianização, a fogueira passou a ser um 
dos elementos da festa de São João Batista.

Para cada santo há um tipo de fo-
gueira. Na de São João, as madei-
ras são colocadas em formato de cone; 
de Santo Antônio, as madeiras são co-
locadas em formato de quadrado; e 
na fogueira de São Pedro as madei-
ras ficam na posição de triângulo.

BALÕES
Tradição trazida pe-

los portugueses, está re-
lacionada ao uso das fo-
gueiras nas festas juninas. 
Em Portugal, principal-
mente na cidade do Por-
to, soltavam cinco balões 
para anunciar o início da 
festa de São João. Em fun-
ção do risco de incên-
dio, os balões estão proi-
bidos por lei no Brasil.

FOgOS DE ARtIFíCIO
De acordo com a tradi-

ção popular, os fogos servem 
para despertar São João. Esta 
tradição também tem origem 
em Portugal e ainda é mui-
to comum neste país, além 
de serem muito usados em 
todas as regiões do Brasil, 
principalmente no Nordeste.

MAStRO DE SÃO jOÃO
Tradição de origem portuguesa, 

consiste em levantar um mastro com 
três bandeirinhas na ponta supe-
rior, simbolizando cada um dos san-
tos católicos ligados à festa junina: 
São João, São Pedro e Santo Antônio.

ALgunS COStuMES 
- Quermesses: realizadas principalmente no estado de São Paulo. Possuem quadrilha, do-

ces e bebidas típicas, barracas com jogos e diversões, além da tradicional fogueira.
- Festa junina nordestina: forró, baião e xote são estilos musicais presentes nas fes-

tas. As comidas e bebidas típicas também marcam presença.
- Em Portugal: os costumes principais são: marchas populares, foguetes e sardinha assada.

QuADRILhA
Tem origem numa dança popu-

lar realizada por camponeses euro-
peus durante a Idade Média. Foi trazi-
da para o Brasil no século XIX, onde se 
fundiu com danças e tradições cultu-
rais brasileiras. Representa, de forma ani-
mada, principalmente, os principais 
aspectos da vida no meio rural. A qua-
drilha varia muito de região para região. 
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A história começou 
há 14 anos, quando o ca-
sal Pedro e Zenaide Sche-
neider fundou a primeira 
empresa da família. O tra-
balho, desde o início, foi 
feito pelo casal e pelos fi-
lhos, priorizando sem-
pre o bom atendimento 
ao cliente. Com sede na 
Avenida Presidente Var-
gas, a Comercial Schenei-
der oferece produtos de 
bazar, material escolar e 
produtos de mercado. 

A empresa focava na 

venda de embalagens, 
mercadorias que ain-
da tem um espaço espe-
cial no estabelecimento. 
Com o passar dos anos, 
a Comercial foi amplian-
do sua linha de produ-
tos para melhor atender 
a demanda dos clientes. 
A família reside no Bair-
ro Floresta há 27 anos e 
na hora de abrir a empre-
sa, não teve dúvidas ao 
escolher a avenida que 
faz sucesso com comér-
cios de ramos diversos. 

Comercial Scheneider 
trabalha com 
material escolar 
e linha de bazar 

Pitstop Lava Car trabalha com lavagem 
normal e a seco 

Revittale Odontologia e Estética inicia 
atendimento no Bairro Floresta 

Mecânica e tornearia Metormar completa 20 anos 

Comercial Scheneider atende há 14 anos no Floresta

Comércio foca na linha de bazar e material escolar

Fundada em setembro de 
2015, a empresa Piststop Lava 
Car é uma empresa familiar 
que atende na Avenida Ma-
ravilha, na entrada do Bair-
ro Floresta. A empresa traba-
lha com lavagem normal de 

veículos e a seco de teto e ban-
cos automotivos. O casal Clau-
dete e Gilson Cigognini tam-
bém oferece alguns serviços 
diferenciados, como tratamen-
to de banco de couro para ve-
ículos e lavagem de tapetes.

A empresa também pres-
ta serviços para indústrias e 
imóveis comerciais e residen-
ciais, com limpeza de tubula-
ção. O filho do casal, Wilian, 
também auxilia nos traba-
lhos. Claudete conta que a fa-

mília já trabalhava com lim-
peza interna de veículos por 
aproximadamente quatro 
anos, quando surgiu a opor-
tunidade de ampliar os ne-
gócios e apostar na funda-
ção oficial da empresa. 

Em março deste ano o 
casal Janaina Karla Feyh e 
Eduardo Laufer concreti-
zou um sonho que vinha 
sendo amadurecido des-
de o início da graduação. 
Eles cursaram Odontologia 
em uma universidade no 

município gaúcho de Pas-
so Fundo e planejaram a 
abertura de um consultório 
em Maravilha bem antes 
de receberem o diploma. 

Recém-formados, eles 
retornaram para Maravi-
lha, onde residem suas 

famílias, no início des-
te ano e logo trataram de 
abrir a Revittale Odon-
tologia Estética. A em-
presa trabalha com im-
plantodontia, ortodontia, 
restaurações, clareamen-
tos, tratamentos de canal, 

cirurgia e lentes de con-
tato. Além do atendimen-
to em horário comercial, 
Janaina e Rafael prestam 
serviços de emergência, 
que podem ser solicita-
dos pelos telefones (49) 
3198 1617 ou 98801 6898. 

Trabalho é realizado pelo casal Claudete e Gilson e filho WilianPitstop Lava Car atende na entrada do Bairro Floresta

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder

Revittale foi fundada em março deste ano Casal janaina e Eduardo planejou a abertura do consultório durante a graduação

Com atendimento na Rua 
Iracema, no Bairro Floresta, 
a Mecânica e Tornearia Me-
tormar presta variada linha 
de serviços para a comuni-
dade regional. O casal Neiva 

Maria Regner e Lari Schei-
dt apostou na abertura do 
próprio negócio há 20 anos 
e desde então vem inovando 
e ampliando a linha de pro-
dutos e serviços oferecidos. 

A empresa iniciou foca-
da em serviços de tornearia 
e hoje conta com uma equi-
pe de sete profissionais. Além 
de torno, eles trabalham com 
prestação de serviços de fresa, 

plaina, consertos de betonei-
ra, venda de peças e fabrica-
ção de máquina para constru-
ção de meio-fio. A Mecânica 
atende veículos leves e pesa-
dos, com conserto de peças. 

mecânica e Tornearia metormar atende na Rua iracema Equipe de profissionais da empresa
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CunhA PORÃ Lucro será destinado para promover melhorias na escola 

CEI Alice Silva Winckler define 
Menina Doçura e Príncipe 2017

O Centro de Educação In-
fantil Alice Silva Winckler pro-
moveu, no domingo (18), o 10º 
Concurso da Menina Doçura e 
Príncipe. O evento, realizado no 
Esporte Clube Cunha Porã, foi 
acompanhado por pais, familia-
res e profissionais da Educação.

Neste ano 18 crianças con-
correram aos títulos de Menina 
Doçura e Príncipe, cujo critério 
de escolha é a soma de blocos 
vendidos. Integraram a mesa 
de honra para soma dos blocos 
a secretária de Educação, Mari-
se Schmidt; a coordenadora-pe-
dagógica, Carmen Biesdorf; e os 
pais da Menina Doçura e Prínci-
pe 2012.

A Menina Doçura 2017 é 
Manuelly Parisotto, com 81 blo-
cos vendidos. Por ordem, as 
princesas são Milena Zorzetto, 
Naomi Simm, Isabely da Silva, 
Maria Eduarda Butzke, Sama-
ra Pagotto, Camili Hahn, Leticia 
Jahnel, Isadora Rodrigues, Po-
liany Kempfer, Giovana Kipper e 
Vitória Fockink.

A faixa de Príncipe 2017 foi 
para Davi Luiz Mayer, com 64 
blocos vendidos. Pela ordem, os 
cavalheiros são Kaio Rove, Edu-
ardo Immich, Lucas Nyeland, 
Davi Wiebling e João Birk.

Conforme a diretora do CEI 
Alice Silva Winckler, Marcia Dall 
Agnol, todo o lucro do evento 
será destinado às melhorias na 

1º: R$ 300 – jeane voese (APP CEi Alice Silva 
Winckler)
2º: R$ 100 + kit Sicoob - Silvia Riscof (Sicoob 
Credial)
3º: fritadeira elétrica - Luciane de nadal (Lojas 
Becker)
4º: arranjo de flores - Lilian neumann (Distrisul)
5º: arranjo de flores – marciane de Abreu (Torres)
6º: cesta de produtos – Solemar Rove (Auriverde)
7º: disco 14 polegadas – Terezinha Parisotto 
(nina Konzen)
8º: vale-compra de R$ 80 – Dirceu Luiz morschel 
(Supermercado Girassol)
9º: sanduicheira – jair henicka (Lojas Lunkes)
10º: bolsa– Camili hahn (Divina)
11º: relógio de parede + R$ 20 – Lucas Wiebling 
(Casa Pedro e Panificadora Gula)
12º: hidratação e limpeza de pele – Lurdina 
Carvalho (Salão da Lai e Alves e Andréia)
13º: duas almofadas – irma Schmoeller 
(Berlanda)
14º: nécessaire – Oscar Stürmer (Sicredi)
15º bolsa – ivan marchioro (Thoki Papelaria)

escola. Após o desfile teve apresentações dos 
alunos e também sorteio de prêmios dispo-
nibilizados pelo comércio local.

Fotos: Viviane Seben/Ascom prefeitura

mesa de honra contabilizou os blocos vendidos Pais, familiares e a comunidade prestigiaram o evento 

neste ano 18 crianças participaram do desfile

menina Doçura 2017, manuelly Parisotto, e Príncipe, Davi 
Luiz mayer

MEREnDA ESCOLAR
Servidores da 
gerência de Educação 
participam de curso

Os servidores das gerências 
regionais de Educação de Ma-
ravilha, Dionísio Cerqueira, São 
Miguel do Oeste, São Louren-
ço do Oeste, Quilombo, Xanxe-
rê e Chapecó participaram, na 
quarta (21) e quinta-feira (22), 
de curso teórico e prático so-
bre o uso do aplicativo de con-
tagem automática das refeições.

A capacitação, promovi-
da em São Carlos, terá conti-
nuidade à distância e irá totali-
zar 30h. As servidoras Marilene 
Corogodsky e Naildes Zanetti, 

da Agência de Desenvolvimen-
to Regional (ADR) de Ma-
ravilha, e responsáveis pela 
merenda escolar, participa-
ram do curso. Em um pri-
meiro momento o programa 
atenderá as escolas de edu-
cação básica Nossa Senho-
ra da Salete, João XXIII, Os-
valdo Ferreira de Mello, João 
Batista Fleck e José Marcoli-
no Eckert e Escola de Ensi-
no Fundamental Anita Ga-
ribaldi.  Legenda: Curso foi 
promovido em São Carlos

Divulgação

IMunIZAÇÃO 
Vacina contra hPV para 
meninos tem 
idade ampliada 

Meninos entre 11 e 14 anos 
também receberão a partir de ju-
nho a vacina contra o HPV (pa-
pilomavírus). Oferecida desde ja-
neiro deste ano para meninos de 
12 e 13 anos, a vacina teve a fai-
xa etária ampliada por decisão 
do Ministério da Saúde, para for-
talecer as ações de saúde na po-
pulação masculina e possibili-
tar a prevenção da ocorrência de 
cânceres de pênis, ânus, orofa-
ringe e de verrugas genitais, do-
enças diretamente relacionadas 
ao HPV. A faixa etária será am-
pliada gradativamente até igua-
lar a das meninas, ou seja, de 

nove a 14 anos. Conforme a se-
cretária de saúde de Maravi-
lha, Miriane Sartori, o município 
possui as doses na Sala de Vaci-
nas do Bairro Floresta. “Este ano 
quase 30 meninos já foram imu-
nizados. A procura é lenta, pois 
a campanha dura o ano todo”, 
explica. Outra novidade no ca-
lendário vacinal de 2017 é que 
adolescentes de 12 e 13 anos 
também serão imunizados con-
tra meningite C. Até o ano pas-
sado, apenas crianças de três, 
cinco e 12 meses eram vacina-
das contra a doença, considera-
da grave e de rápida evolução.
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tIgrInhoS

A equipe de Odontologia do 
município de Tigrinhos foi sele-
cionada para apresentar o proje-
to “Criança sorriso: saúde bucal 
na escola”, durante a 14ª Mostra 
Brasil, aqui tem SUS, que ocorre 
no dia 13 de julho, durante o 33º 
Conasems, em Brasília.

O edital pontuava a data-li-
mite de 30 de maio para o envio 
dos trabalhos, em que 21 seriam 
selecionados. Ao todo, foram 
mais de 60 trabalhos inscritos. 
Os vencedores da mostra, por re-
gião, irão faturar R$ 10 mil. Um 
município de cada Estado do 
país terá sua experiência registra-
da em vídeo. Além da premiação 
por região e estados, 36 experiên-
cias serão premiadas com meda-
lha de reconhecimento. 

O objetivo da Mostra Brasil, 
aqui tem SUS, é propiciar o inter-
câmbio de experiências munici-
pais bem-sucedidas no SUS, es-
timular, fortalecer e divulgar as 
ações de municípios que inovam 
nas soluções e dar visibilidade às 
práticas de saúde na abrangência 
da gestão local.

Todos os trabalhos inscri-
tos serão apresentados por seus 
autores. A pessoa indicada pela 
apresentação terá a inscrição no 
33º congresso, em Brasília, custe-
ada pelo Conasems. Cada apre-
sentação terá 10 minutos e pode 
contar com recursos audiovisuais.

Além disso, os 21 trabalhos 
selecionados estão convidados 
a participar do 67º Encontro de 
Secretarias Municipais de Saú-
de de Santa Catarina, em data a 
ser marcada, com o custo de hos-
pedagem e alimentação custea-
dos pelo Cosems/SC. “Estamos 
muito felizes pela seleção e orgu-
lhosos do nosso trabalho, afinal 

COngRESSO Profissionais irão apresentar o projeto selecionado no dia 
13 de julho, em Brasília

Odontologia de tigrinhos 
é destaque estadual 

Divulgação

Dentista júlia Zanco e técnica em saúde bucal Elisiani neu, são as responsáveis pelo 
projeto selecionado

é uma experiência de 10 anos de 
atuação no município, alcançan-
do ótimos resultados junto aos 
nossos escolares”, diz a dentista 
Júlia Maria Spessato Zanco. 

O PROjEtO
Iniciado em 2007, o projeto 

tem como objetivo reduzir o ín-
dice de cárie dentária nos esco-
lares, diminuindo o número de 
dentes perdidos, a dor e o medo 
de ir ao dentista, almejando tra-
zer a família para dentro des-
te contexto. “Considerando que 
a cárie dentária ainda se consti-
tui um importante problema de 
saúde pública, desenvolvemos 
um projeto de saúde bucal nas 
escolas, juntamente com o aten-
dimento clínico na Unidade de 
Saúde, onde contemplamos to-
dos os escolares, sendo 284 des-
sas crianças com idade de 2 a 12 
anos o público-alvo”, relata. 

O projeto é baseado na co-
leta de dados referentes ao índi-
ce cpo-d simplificado, realizado 
pela primeira vez no ano 2008, 
referente ao ano anterior. “A co-
leta nos apontou altos valores de 
cpo-d e ceo-d. Realizando um 
planejamento estratégico situ-

acional do nosso município, al-
gumas ações foram instituídas, 
como escovação supervisionada, 
bochecho com flúor, palestras 
educativas, rodas de conversa, 
jogos, filmes e demais atividades 
lúdicas pertinentes a cada faixa 
etária”, conta. 

Para a realização das escova-
ções são distribuídos, pela Secre-
taria Municipal de Saúde, esco-
vas e fio dental para cada criança. 
Os cremes dentais são entregues 
para a secretária de cada esco-
la. Juntamente com estas ativida-
des de prevenção e promoção de 
saúde, eram oferecidos atendi-
mentos odontológicos aos esco-
lares. Foram realizadas também 
explanações nas assembleias de 
pais e mestres das escolas, para 
mostrar a realidade da saúde bu-
cal dos escolares. 

Para saber se o projeto esta-
va tendo resultado, foi feito nova-
mente o índice de cpo-d aos 12 
anos. O cpo-d mede a experiên-
cia de cárie na dentição perma-
nente. Em um grupo de indivídu-
os este índice resulta da divisão 
do número de dentes perma-
nentes cariados, perdidos (extra-
ídos devido à cárie) e obturados, 

pelo número de indivíduos exa-
minados. 

Também foi realizado outro 
índice, o ceo-d, na mesma for-
ma de coleta, feita em dentes de-
cíduos. A idade-referência para 
este índice é de seis anos. Esses 
exames epidemiológicos são fei-
tos em todos os escolares, crian-
ças de 5 a 12 anos, como forma 
de conhecer a realidade e plane-
jar as atividades ao longo do ano. 
“Conforme o projeto foi ganhan-
do força o índice cpo-d começou 
a melhorar, mostrando uma pre-
ocupação com a cavidade bucal 
que antes não existia, tanto pelas 
crianças como pelos seus pais e 
professores”, avalia.

No índice cpo-d, quan-
to maior o valor final menor é 
a qualidade da saúde bucal da 
amostra avaliada, classificada 
conforme a escala de severidade 
da Organização Mundial de Saú-
de. O valor encontrado na pri-
meira coleta do índice cpo-d, re-
ferente ao ano 2007, foi de 2,58 e 
o índice ceo-d foi de 4,88. O cpo
-d estaria classificado como pre-
valência baixa e o ceo-d como 
prevalência alta de dentes caria-
dos, perdidos ou obturados. 

Em 2016 o índice cpo-d foi 
de 0,73 e o ceo-d de 2,09, classi-
ficados como prevalência muito 
baixa e prevalência baixa. “Com 
a análise dos resultados, pode-
mos concluir como um traba-
lho entre escola, saúde e famí-
lia é importante para obter bons 
resultados. Trabalho este realiza-
do de forma gradativa e planeja-
da, com continuidade de ações, 
resultando agora em uma ativi-
dade mais de prevenção e pro-
moção do que recuperação de 
saúde destes escolares”, diz.    

FutSAL

CERIMÔnIA

Departamento de Esportes 
entrega uniformes 

Campanha de Atenção 
Integral à Saúde do 
homem inicia quarta-feira 

Crianças e adolescentes 
da escolinha de futsal de Ti-
grinhos receberam unifor-
mes esportivos no último dia 
15. Na ocasião, estiveram pre-
sentes o prefeito, Derli Antô-
nio de Oliveira; vice-prefeito, 
Milton Huppes; diretor de Es-
portes, Cleiton Monteiro; ve-
readores; e representantes 
das empresas patrocinadoras. 

Cada aluno recebeu ca-
miseta, calção e meia, patro-
cinados pelas empresas ARJ 
Comércio de Gás e Bebidas, 
EDR Materiais Elétricos, Ba-
zar e Papelaria da Jú, Mer-
cado e Panificadora Iana Al-
ves, Selke, Mercado São José, 
Mercado do Mico, Lancho-
nete LG, Áudio Som, Kasa 

Empreendimentos, Modular 
Móveis e Esquadrias, PBKA 
Construção e Terraplana-
gem, Dudu Lavacar, Agrope-
cuária Campo Novo, Sicoob 
Credial, além da colabora-
ção dos pais e responsáveis. 

De acordo com o dire-
tor de esportes, Cleiton Mon-
teiro, todos devem cuidar 
do uniforme com muito ca-
rinho. “A escolinha é um so-
nho de todos os pais, alu-
nos e organizadores. Para 
ter continuidade, vamos tra-
balhar para melhorar o am-
biente, materiais e também 
ampliar o número de pro-
fissionais. Para isso preci-
samos a colaboração e o es-
forço de todos”, destaca. 

uniformes foram entregues no último dia 15

Divulgação

A Secretaria Munici-
pal de Saúde, juntamente 
com a administração de Ti-
grinhos, promove a cerimô-
nia de abertura da 1ª Cam-
panha de Atenção Integral à 
Saúde do Homem na quar-
ta-feira (28), às 9h. O even-
to será realizado no Giná-
sio Olívio Bacszinski e irá 
contar com a parceria do 
Centro de Informações To-
xicológicas de Santa Cata-
rina (CIT/SC), profissionais 
de saúde e a Universida-
de Comunitária da Região 
de Chapecó (Unochapecó).  

A programação ini-
cia com desfile de veículos 
e benção. Às 10h30, após o 
protocolo de abertura, será 
realizada palestra com o mé-
dico Asdrubal Russo, so-
bre os cuidados com a pele. 
Com o tema Saúde Integral 
do Homem, a palestra do 
médico João Paulo de Sou-

za será promovida às 11h. 
No mesmo horário também 
irá ter palestra para as mu-
lheres com a Liga Acadêmica 
da Unochapecó e atividades 
para crianças e adolescentes.

O almoço será servido às 
12h, seguido de palestra com 
o médico Júlio Correia a res-
peito de animais peçonhen-
tos, plantas tóxicas e into-
xicação por agrotóxicos. A 
programação encerra após as 
oficinas, que iniciam às 14h. 

SAÚDE DA MuLhER
Representantes participam de Conferência Estadual

Quatro representantes do mu-
nicípio de Tigrinhos participaram, 
nos dias 13 e 14, da 1º Conferên-
cia Estadual da Saúde da Mulher, 
em Florianópolis. O evento con-
tou com a presença de aproximada-
mente mil mulheres de várias regi-
ões de Santa Catarina. Na ocasião, 
foram lançadas propostas para ser 
discutidas em âmbito nacional. 

As participantes, psicóloga Gei-
sa Tibulo, conselheira tutelar Kel-
len Zamai e representantes dos usu-
ários dos serviços de saúde, Inoice 
Huppes e Marilene Schleicher, desta-
cam que o evento é importante para 
a região. “Nestes espaços podemos 
manifestar as necessidades que con-
templam as mulheres no contexto 
social, cultural e de saúde”, afirmam. Conferência foi promovida em Florianópolis

Divulgação
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REbEccA buRGER
 A explosão 
acidental de um 
sifão de chantilly 

matou a blogueira 
fitness francesa, 

informou uma fonte policial de 
mulhouse, no leste da França. 
Rebecca estava usando o aparelho 
no sábado (17) quando a parte 
superior estourou, provocando grave 
ferimento no peito. Ela morreu no dia 
seguinte, aos 33 anos. A polícia abriu 
uma investigação para apurar as 
causas do acidente

PRODIGy
O rapper do 
duo nova-
iorquino mobb 

Deep morreu na 
terça-feira (20), aos 

42 anos, em Los Angeles. Prodigy, 
cujo nome de batismo era Albert 
johnson, sofria desde criança de 
anemia drepanocítica, uma doença 
hematológica hereditária que 
ainda há poucos dias o forçara a 
um internamento hospitalar em 
Las vegas, mas a causa da sua 

morte ainda não foi oficialmente 
determinada.

JOhN AvIlDSEN 
O vencedor do 
Oscar e diretor 
de sucessos de 

bilheteria como 
“Rocky, um lutador” e 

“Karatê Kid” morreu aos 81 anos, 
informou o jornal Los Angeles Times. 
O cineasta morreu em função de 
um câncer de pâncreas no centro 
médico Cedars-Sinai de Los Angeles, 
informou o jornal, citando seu filho 
mais velho. “Rocky”, de 1976, valeu 
a Avildsen o Oscar de melhor diretor. 
Também dirigiu “Karatê Kid”, de 1984. 
O filme teve uma continuação em 
1986 e um terceiro episódio em 1989. 
“Durante décadas, seus retratos de 
vitória, coragem e emoção capturaram 
os corações de gerações”, declarou 
Paris Barclay, presidente do Directors 
Guild of America.

ROSE DA SIlvEIRA
Faleceu no dia 14 de junho, no 
hospital Regional de Xanxerê, aos 49 
anos. Seu corpo foi velado na Capela 

de Linha nossa Senhora da Saúde, 
Anchieta, e sepultado no cemitério 
da comunidade. A família convida 
para o culto de sétimo dia, a ser 
celebrado amanhã (25), as 9h30, na 
Capela de Linha nossa Senhora da 
Saúde, Anchieta.

lORI hElENA STuRM
Faleceu no dia 16 de junho, no 
hospital Regional de São miguel 
do Oeste, aos 77 anos. Seu corpo 
foi velado na Capela mortuária da 
igreja matriz de São josé do Cedro e 
sepultado no cemitério municipal.

IvO OTT
Faleceu no dia 17 de junho, no 
hospital de São josé do Cedro, aos 
74 anos. Seu corpo foi velado na 
Capela Sagrado Coração de jesus 
de Linha Padre Réus, São josé do 
Cedro, e foi sepultado no cemitério da 
comunidade.

OSMAR bIRhKEuER
Faleceu no dia 17 de junho, no 
hospital de Romelândia, aos 55 
anos. Seu corpo foi velado no Salão 
múltiplo uso de Romelândia e 

sepultado no cemitério municipal.

OTAvIO ANTONIO PANDOlFO
Faleceu no domingo (18), no hospital 
Regional de São miguel do Oeste, 
aos 82 anos. Seu corpo foi velado na 
Cripta da igreja matriz de São miguel 
e sepultado no cemitério municipal.

vITElSO luIZ FERNANDES
Faleceu na quarta-feira (21), no hospital 
São Paulo de Xanxerê, aos 59 anos. 
Seu corpo foi velado na Casa mortuária 
de Anchieta e sepultado no cemitério 
municipal.

ERNA SchucK
Faleceu às 15h45 de quinta-feira (22), aos 
89 anos, em sua residência em Lajeado 
das Flores, Bom jesus do Oeste. Seu 
corpo foi velado na igreja Adventista do 
Sétimo Dia e sepultado no cemitério 
municipal de Bom jesus do Oeste. 

ITAlvINA REAlI KlEINERT
Faleceu à 0h35 de sexta-feira (23), aos 
95 anos, na Casa Lar de idosos Coração 
de maria.  Seu corpo foi velado na Capela 
mortuária municipal e sepultado no 
cemitério municipal de maravilha.

obItuÁrIo

EDITAL HABITAÇÃO 001/2017

O Município de Maravilha-SC , por meio da Prefeita Rosimar Mal-
daner, no uso de suas atribuições legais, bem como em atendimento ao 
principio da publicidade, conforme art. 37,caput,da Constituição fede-
ral,torna publico o CHAMAMENTO à população de Maravilha para os 
seguintes procedimentos:

1. Inscrição e atualização cadastral dos cadastros das famílias já dis-
poníveis na data 20 de Junho à 20 de Julho de 2017, junto ao Setor de Ha-
bitação, cito Rua Portugal, n°46 ,Bairro Jardim, no horário das 08:00 ás 
11:30, ou 13:00 as 17:00, tendo como regra para o cadastramento das 
mesmas:

a) residir no município de Maravilha com comprovação de residen-
cia na data da realização da inscrição;

b)Possuir renda bruta, individual ou do casal, de ate 4 (quatro) salá-
rios mínimos nacionais;

c) Não possuir imóvel em seu nome ou em sua posse para fins de 
aquisição de moradia;

d)Não ter sido beneficiado anteriormente com imóvel através de 
programas habitacionais promovidos pelo poder publico, mediante de-
claração pessoal com reconhecimento por autenticidade e declaração 
expedida pelo responsável do Setor de Habitação do Município;

e) Em caso de pessoas solteiras ou congeneres, exceto idosos, deve-
rão ter filhos residindo na mesma moradia, mediante apresentação de 
declaração reconhecida por autenticidade.

2. Realização de sorteio publico para destinação de habitação de in-
teresse social do “Loteamento Nosso Sonho”, correspondendo a 1 (uma) 
unidade habitacional localizada na Rua Alemanha,lote n° 20 quadra n°01

a) O Sorteio publico sera realizado no dia 31 de julho, as 19:00 horas 
no auditório da prefeitura Municipal de Maravilha-SC.

b)Participaram do sorteio as famílias devidamente inscritas junto ao 
setor de habitação, no período compreendido entre 20 junho de 2017 a 20 
de julho de 2017,considerando para tal, o numero do protocolo de cada 
inscrição.

3. O sorteio de que trata o presente edital, sera realizado da seguin-
te forma:

a) Sorteio do titular para  1 (uma) unidade habitacional remanes-
cente, não contemplada no sorteio anterior, mais 10 (dez) vezes o mes-
mo numero de reservas;

4. As famílias sorteadas terão seus nomes publicados oficialmente e, 
havendo denuncia por falsidade de declaração referente ao atendimen-
to dos critérios elencados neste edital, estarão sujeitas a exclusão do be-
neficio da moradia, mediante avaliação socieconômica e deliberação do 
conselho municipal de Habitação, podendo responder por crime de fal-
sidade ideológica.

5. As família sorteada, com exceção daquelas que fazem parte do ca-
dastro reserva,deverão comparecer no setor de habitação a partir da data 
de 02 de agosto de 2017, para solicitar a relação de documentos necessá-
rios ao atendimento dos critérios estabelecidos no presente edital, bem 
como agendar horário no correspondente bancário.

6. O não comparecimento no período acima citado sera observado 
como desistência do mutuário sorteado.

ROSIMAR MALDANER
Prefeita Municipal 

Maravilha-SC 16 Junho de 2017

EQuOtERAPIA Valor usado na compra do animal foi doado 
pelo Lions Clube Maravilha

Alunos da Apae Marisol ganham égua 
As sessões de equoterapia re-

alizadas na Apae Marisol de Ma-
ravilha contam com um novo 
animal. Jadi, uma égua de 12 
anos, foi adquirida pela escola es-
pecial para uso nas sessões com 
os alunos excepcionais. O ani-
mal, que foi adquirido com re-
cursos doados pelos Lions Clube 
Maravilha, já está na instituição, 
sendo utilizada para as sessões. 

A entrega oficial do cheque, 
no valor de R$ 2.500 mil, foi fei-

ta pelo presidente do Lions Clu-
be Maravilha, Neri Galera, na 
tarde de segunda-feira (19). Con-
forme o presidente da Apae Ma-
risol, Genuir Bassani, a doação 
foi muito importante para a es-
cola. Ele ressalta que as aulas de 
equoterapia são realizadas há vá-
rios anos na instituição, no entan-
to, os dois cavalos usados preci-
saram ser afastados da atividade 
devido à idade avançada. 

As sessões de equoterapia 

são comandadas por cinco pro-
fissionais: a psicóloga Micheli 
Bernardi, terapeuta ocupacional 
Charlene Leal Bandeira, psicólo-
ga Daiane Berté, o fisioterapeuta 
Leandro Lang e o guia auxiliar 
Alceu da Silva. Com a compra 
da nova égua, o número de ses-
sões será ampliado. Conforme 
Micheli, agora a equoterapia 
será realizada três dias por se-
mana, sendo que anteriormen-
te eram dois dias por semana, 

devido à limitação dos animais.
Por dia, 14 alunos são 

atendidos com sessões de 30 
minutos cada. Conforme a te-
rapeuta ocupacional Charle-
ne, são alunos com diversos ti-
pos de patologias, seja mental 
ou física, e cada sessão é adap-
tada conforme a necessidade 
do participante. A equoterapia 
traz diversos benefícios para 
os alunos, no desenvolvimen-
to físico e psíquico. 

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder

jadi, uma égua de 12 anos, já está sendo utilizada nas sessõesCheque foi entregue pelo Lions Clube maravilha

RECuPERAÇÃO DA SC-160

Secretário da ADR acompanha prefeitos em audiência 
O secretário-executivo da Agência 

de Desenvolvimento Regional (ADR) 
de Maravilha, Jonas Dall´Agnol, es-
teve em Florianópolis na terça-feira 
(18) para acompanhar os prefeitos dos 
municípios onde cruza a rodovia SC-
160 em audiência com o vice-governa-
dor, Eduardo Pinho Moreira, e o secre-
tário de Infraestrutura, Luiz Cardoso. 
O vice-prefeito de Maravilha, San-

dro Donati, acompanhou a comitiva. 
O vice-governador afirmou que 

será parceiro na reivindicação para a 
realização da obra. Ele também apon-
tou a utilização de verba do Fun-
dam 2 como caminho para garantia 
dos recursos e definiu que até quar-
ta-feira (28) o secretário de Infraes-
trutura irá ter uma posição em re-
lação ao projeto de recuperação. Audiência foi realizada na capital do Estado

Divulgação

Na segunda-feira (19) 14 
mulheres concluíram a capaci-
tação “Gestão de tempo e pro-
dutividade”, promovida pelo 
Núcleo da Mulher Empresá-
ria, ligado à CDL e Associa-
ção Empresarial de Maravi-
lha. O curso foi ministrado em 
três encontros, sendo o encer-
ramento realizado na casa da 
nucleada Beatriz Bernardi. 

A facilitadora da capacita-
ção foi a instrutora Neidi Krewer 

Cassol, que é mestre em Admi-
nistração de Empresas, educa-
dora, pesquisadora, consultora 
empresarial, master coach e pro-
fessora universitária em cursos 
de graduação e pós-graduação. 

Durante a capacitação, Nei-
di repassou dicas e ferramen-
tas importantes para as mu-
lheres utilizarem diariamente 
para aproveitar melhor o tem-
po, o que gera maior e melhor 
produtividade das atividades. 

gEStÃO DE tEMPO E PRODutIVIDADE

núcleo da Mulher 
Empresária conclui 
capacitação 
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cotIDIAno

por lAerTe bieger
TrÂNSITO E vOCÊ
major Pm comandante da 7ª Companhia de 
Polícia militar Rodoviária

MuLtA POR nÃO InDICAÇÃO DO COnDutOR InFRAtOR

No espaço de hoje estaremos respondendo um questionamen-
to que nos foi feito e que diz respeito à imposição da multa NIC, que é 
aquela multa por não indicação de condutor.

Inicialmente precisamos situar um pouco melhor nosso leitor, 
para que compreenda a situação. Nosso Código de Trânsito faz um es-
calonamento das infrações em leves, médias, graves e gravíssimas, atri-
buindo a cada uma a pontuação de 3, 4, 5 e 7 pontos, respectivamente. 

O condutor que acumular no período de um ano 20 ou mais pon-
tos terá suspenso o seu direito de dirigir. Geralmente os motoristas in-
fratores são identificados no ato da abordagem, mas em algumas situ-
ações isso não é possível, como no caso das autuações por excesso de 
velocidade, feitas pelos radares.

A lei diz que não sendo imediata a identificação do infrator, o pro-
prietário do veículo terá 15 dias de prazo, após a notificação da autua-
ção, para apresentá-lo, ao fim do qual, não o fazendo, será considera-
do responsável pela infração. 

Não havendo identificação do infrator e sendo o veículo de pro-
priedade de pessoa jurídica, será lavrada nova multa ao proprietário 
do veículo, mantida a originada pela infração, cujo valor é o da mul-
ta multiplicada pelo número de infrações iguais cometidas no perío-
do de 12 meses. Esta é famosa multa NIC, ou seja, multa por não in-
dicação de condutor.

A dúvida que nos dirigiram foi a seguinte: o indeferimento de 
uma indicação de condutor para pessoa jurídica gera multa NIC ou 
esse tipo de penalidade é apenas para a não indicação, independente 
do resultado do processo?

O Conselho Estadual de Trânsito de Santa Catarina já se mani-
festou sobre esta questão, posicionando-se no sentido de que se o pe-
dido de indicação do infrator foi indeferido pela autoridade compe-
tente, significa que o interessado não atendeu aos ditames da lei ao 
lançar mão desse expediente e, assim, deve se sujeitar às cominações 
atinentes. 

Segundo o referido órgão, admitir o contrário levaria a cair por terra 
todo o empenho envidado no sentido de identificar o real infrator e puni
-lo, passando-se a estimular e premiar a falta de compromisso quanto à 
observância das regras alusivas ao procedimento em questão. 

A maravilhense de 55 anos 
que foi presa após tentar su-
bornar um servidor público pa-
gou fiança e foi liberada horas 
depois do caso, na quarta-fei-
ra (21), em São Miguel do Oes-
te. O valor pago pela liberdade 
provisória foi de R$ 4.685 mil. 
Considerando o dinheiro usado 
na tentativa de suborno, que foi 
apreendido, o prejuízo financei-
ro soma quase R$ 6 mil. 

De acordo com a Justiça, a 
mulher foi presa durante a tar-

de, contratou um advogado e 
foi liberada por volta de 22h do 
mesmo dia, após pagar a fiança. 
Ela foi presa no local da prova e 
responde por corrupção ativa. 

Agora, o caso será analisa-
do pelo Ministério Público, que 
pode oferecer denúncia, pe-
dir mais detalhes ou arquivar. 
A mulher responde em liberda-
de, mas está proibida de sair na 
rua no período de 22h até às 6h e 
terá que avisar a Justiça em caso 
de viagem para fora da Comar-

ca de Maravilha por mais de sete 
dias. O processo está em trâmite 
em São Miguel do Oeste.

EntEnDA O CASO
A mulher realizava uma 

prova de legislação para obter 
a Carteira Nacional de Habili-
tação (CNH) na tarde de quar-
ta-feira (21) em São Miguel do 
Oeste. Ela aguardou até que 
os demais alunos deixassem a 
sala onde a prova era aplicada, 
foi até o examinador e ofereceu 

a quantia R$ 1 mil para que ela 
recebesse o gabarito ou fosse 
aprovada diretamente.

José Bastos, que foi o exami-
nador, é servidor público e deu 
voz de prisão à mulher. Ela foi 
conduzida à Delegacia de São 
Miguel do Oeste e o valor uti-
lizado na tentativa de suborno 
foi apreendido. A mulher seria 
encaminhada para uma unida-
de prisional de Chapecó, mas 
como a fiança foi paga na mes-
ma noite, ela foi liberada. 

EM LIBERDADE Ela não poderá sair de casa à noite e terá que avisar a 
Justiça em caso de viagem

Mulher que tentou suborno 
paga fiança e deixa prisão

Uma adolescente de 
16 anos fugiu de casa na se-
gunda-feira (19) no municí-
pio e está sendo procurada 
pela família. Ela reside com 
a mãe e um filho de dois 
anos em Maravilha. Confor-
me informações repassadas 
pela irmã da adolescente, 
na noite de domingo (18) 
a jovem foi para uma fes-
ta e ao retornar para casa, 

na madrugada de segunda-
feira, discutiu com a mãe. 

A mãe da jovem só per-
cebeu o sumiço da filha ao 
retornar do trabalho, no 
fim da tarde de segunda-
feira. A moça teria passa-
do o dia na casa de uma 
amiga e pediu para ser le-
vada até o trevo da cida-
de. A última informação 
do paradeiro da adoles-

cente indica que ela entrou 
em um veículo nas proxi-
midades da BR-282, em 
direção a Pinhalzinho. 

A família está preo-
cupada e afirma que a jo-
vem saiu sem documentos 
e roupas. Qualquer infor-
mação deve ser encami-
nhada para a polícia. O fi-
lho da adolescente está 
sendo cuidado pela avó.

CRIME nO IntERIOR
Polícia Civil indicia cinco 
pessoas por furto e receptação

A Polícia Civil de Maravilha 
e Tigrinhos concluiu o inquéri-
to policial que investigou um fur-
to ocorrido no interior do mu-
nicípio de Tigrinhos. Ao todo, 
foram indiciadas cinco pesso-
as envolvidas com os crimes 
de furto e receptação. O prin-
cipal suspeito pela prática do 
furto e distribuição dos obje-
tos foi preso preventivamente.

De acordo com o delega-
do Joel Specht, o furto ocor-
reu no dia 23 de fevereiro em 
uma residência, de onde os res-
ponsáveis levaram um apare-
lho celular e um talão com di-
versas folhas de cheque. 

A polícia identificou o autor 
do furto, um homem de 18 anos, 
o qual foi preso preventivamente 
no dia 19 de maio. Durante o in-
terrogatório, o investigado con-

firmou ter praticado o crime. A 
polícia também recuperou o ce-
lular e algumas folhas de cheque. 

Após isso, dois foram indiciados 
pelo crime de furto qualificado e 
três indiciados por receptação.

homens foram indiciados por furto e receptação

Polícia Civil

DESAPARECIMEntO
Adolescente sai de casa e 
preocupa família em Maravilha

MARAVILhA
homem não paga 
pensão alimentícia 
e é preso

A guarnição da Polícia Militar de Ma-
ravilha prendeu um homem nesta sema-
na após decisão da Justiça de Maravilha. De 
acordo com a PM, os policiais foram chama-
dos para prestar auxílio a um oficial de Justi-
ça, para cumprimento de mandado de prisão. 
O motivo foi a falta de pagamento da pen-
são alimentícia. Conforme a ocorrência, o ho-
mem foi preso após localização e encaminha-
do para o Hospital São José de Maravilha para 
exame de corpo de delito. Depois disso, enca-
minhado para a Unidade Prisional Avançada.
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Nos dias 10, 15 e 17 deste mês 
foram realizadas duas rodadas do 
Campeonato Regional de Fute-
bol Feminino. Os jogos foram váli-
dos pela 3ª e 4ª rodada da compe-
tição, tendo como resultados, pela 

3ª rodada, Locatelli FC 2 x 2 Espa-
ço Mulher/JC Móveis e Gol de Me-
nina 5 x 0 Palmeiras de São Mi-
guel da Boa Vista; e na 4ª rodada 
Palmeiras 3 x 0 Hard Core e Gol 
de Menina 1 x 1 Locatelli FC.

ESportE
PRIMEIRA EDIÇÃO Programação especial foi realizada durante a 
manhã e tarde do sábado (17)

Maravilha sedia Encontro 
Cultural de Capoeira no ginásio 
de Esportes gelson tadeu Lara

O Ginásio de Esportes 
Gelson Tadeu Lara de Ma-
ravilha sediou programação 
especial durante a manhã e 
tarde do sábado (17), quan-
do foi promovido o 1º En-
contro Cultural de Capoeira, 
com cursos, palestra sobre a 
origem e desenvolvimento 

da capoeira, roda de vivên-
cia e apresentações. A pro-
gramação reuniu capoei-
ristas de Maravilha e outros 
municípios de Santa Catari-
na e do Paraná. 

Conforme o organiza-
dor e professor de capoei-
ra, Irineu de Souza Neto, o 

objetivo é divulgar a cultu-
ra da capoeira, mostrando 
para a comunidade os va-
lores repassados durante 
as competições. A progra-
mação começou pela ma-
nhã, com curso de maculelê, 
uma dança com uso de pe-
daços de madeira. De Souza 

Neto explica que o maculelê 
é uma dança afro-brasileira, 
com descendência indígena. 

Pela parte da tarde foi 
realizado curso de capoei-
ra contemporânea. Também 
teve um show de acrobacias 
e saltos, seguida de jogos de 
capoeira. 

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder

Aula de maculelê foi realizada durante a manhã Programação teve jogo de capoeira e saltos  

AtLEtISMO 
Meninas do grupo 
Só Corro competem 
em Xaxim 

No domingo (18), em 
Xaxim, foi realizada a 2ª eta-
pa do Circuito de Corri-
das Oeste Catarinense Padre 
Vanderlei, com a presen-
ça do grupo maravilhen-
se Só Corro. Todas as atletas 
do grupo subiram ao pó-
dio. A próxima prova váli-
da pelo circuito ocorre do-
mingo (25), em Descanso. 

CLASSIFICAÇÃO 
Susana Alves da maia, 
categoria 30 a 34 anos - 5ª 
colocada (38m11s)
Angelise hoffmann, categoria 
40 a 44 anos - 4ª colocada 
(39m2s)
neli Dreifke, categoria 50 a 54 
anos - 2ª colocada (35m52s)
Oneide Staudt, categoria 
55 a 60 anos - 2ª colocada 
(44m54s)

As quatro participantes maravilhenses subiram ao pódio  

 Divulgação

RIC tV RECORD 
Definido adversário da 
equipe maravilhense 

A equipe da Acema/Oeste Tintas/Inviolável, de Maravi-
lha, nesta semana conheceu o adversário na 3ª fase da 9ª Copa 
RIC TV Record de Futsal, o time de Serra Alta. A primeira parti-
da ocorre em Serra Alta, às 20h30 da sexta-feira (30). A partida 
de volta ocorre às 20h30 do próximo dia 6. Quem passar, con-
fronta com Usinox/Dalla Chopp/Barck Pinturas ou Quilombo. 

FutEBOL
Campeonato Feminino está em andamento 

CLASSIFICAÇÃO AtÉ O MOMEntO
1º Espaço mulher/jC móveis 7 pontos
2ª Gol de menina 7 pontos
3ª Locatelli FC 5 pontos
4ª Palmeiras SmBv 3 pontos
5ª hard Core 0

Fotos: Divulgação 

Arquivo/O Líder

Pela 3ª rodada Gol de menina goleou e pela 4ª empatou em um golPrimeira partida decisiva será na sexta-feira (30), em Serra Alta Palmeiras vem na 4ª colocação na classificação geral
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ESportE

 ONEIdE BEhLINGA equipe da Secretaria Mu-
nicipal de Esportes/Asespp 
Maravilha participou da 2ª eta-
pa do Circuito Oeste de Atletis-
mo Padre Vanderlei, em Xaxim. 
Na categoria adulto os atletas 
percorreram sete quilômetros 
e no infantil correram 100 me-
tros rasos. A próxima etapa será 
realizada na cidade de Descan-
so, neste fim de semana. A Se-
cretaria Municipal de Esportes 
informa que interessados em 
ingressar no atletismo podem 
fazer sua inscrição. Os treinos 
são oferecidos gratuitamente.

BOM DESEMPEnhO Circuito Padre Vanderlei foi em Xaxim, a 
próxima etapa é em Descanso 

nove maravilhenses sobem ao pódio 
PREMIAÇÕES ADuLtO:
Rosmili Weizenmann, 5º 
lugar no geral feminino
Eduardo de Campos, 5º 
lugar 15 a 19 anos
Claudinei Schneider, 8º 
colocado na categoria 15 
a 19 anos
joacir Schmidt, 2º lugar 
na categoria 30 a 34 anos
Eleandro Ortiz, 3º lugar na 
categoria 20 a 24 anos
Sidinei Ferreira, 4º lugar 
na categoria 25 a 29 anos
Daniel Broeto, 7º lugar 50 
a 54 anos

PREMIAÇÕES InFAntIL 
Teylor Rodrigues, 3º lugar – oito a 11 anos
William Seiffert, 3º lugar – 12 a 14 anos

interessados em ingressar no atletismo podem fazer sua inscrição

Divulgação

nÃO EngREnA
Internacional é muito mais time que Santa Cruz e Paraná. Realidade 

da Série B, é isso que o colorado enfrentou nos dois últimos jogos, grama-
do ruim e adversários retrancados. Time não se acerta, não engrena! Colora-
do precisa jogar futebol de verdade. Não adianta ter garra e vontade, é preci-
so jogar futebol! Não acreditei quando escutei a direção do Inter explicando 
que o colorado ganhou dois pontos. Vejo o Internacional num momento de 
dificuldade. Com a falta de resultados, está intranquilo, errando demais, sem 
inspiração. Neste sábado (24), às 16h30, Internacional visita o Brasil de Pelo-

tas, outra pedreira pela frente.

PÉ QuEntE 
Presidente do Clube Recreati-

vo Maravilha, Lorivan Leopoldo We-
bber, vai buscar a Tríplice Coroa. Tí-
tulo não oficial dado a uma equipe 
ou esportista que conquista três im-
portantes títulos, geralmente em se-
quência ou em uma mesma tem-
porada. Lorivan já conquistou o 
Regional e o Pré-Estadual de Ama-
dores. Presidente “pé quente” teve a 
incumbência de avalizar os reforços e por enquanto, está dando esperanças 
ao torcedor. Agora o time precisa responder em campo.

VAI COMEÇAR 
A expectativa é alta para o Clube Recreativo Maravilha iniciar a cami-

nhada neste Estadual de Amadores. A partir das 15h30 deste domingo (25), 
o time de Luiz Carlos Capeli recebe o Grêmio de Guarujá do Sul no Dr. Leal 
Filho e terá o apoio do torcedor. Nada melhor do que uma vitória, para dar 
uma tranquilidade para a continuidade dos trabalhos.

Com problemas nos registros de atletas profissionais junto a Federa-
ção Catarinense de Futebol, foi orientado para que o CRM não relacione 
os jogadores Basílio, Bil e Fabiano Veiga. Talvez não possam estrear nes-

te fim de semana.

gRêMIO X CORInthIAnS 
Acredito que quem errar menos, neste domingo, sairá vencedor! Vale 

a liderança, Corinthians 23, Grêmio 22 pontos. É hora do melhor ataque do 
Brasileirão, o do Grêmio, com 23 gols em nove jogos, duelar contra a melhor 
defesa. Time paulista conta com a defesa menos vazada, são somente cin-
co gols sofridos. O Grêmio está num grande momento. Acumula dez vitórias 
nas últimas 12 partidas disputadas. Só perdeu para o Sport e Iquique. Técni-
co Renato alertou: “Não podemos deixar o torcedor do Grêmio mal-acostu-

mado. Jogamos bem, mas não teremos atuação de gala sempre”.

FIASCO
Quando se espera que a Chape dê um passo à frente, acaba decepcio-

nando seu torcedor! A concentração tem que ser maior contra times grandes 
como Flamengo e Grêmio. Não pode tomar tantos gols assim. Foi o pior jogo 
do ano, erros absurdos. Desempenho horrível da Chapecoense no Rio de Ja-
neiro. Queremos uma Chape jogando de forma diferente. Vagner Mancini pre-
cisa mudar a postura do time, não adianta jogar bem só uma parte da partida.

A fase municipal dos Jo-
gos Escolares de Santa Cata-
rina (Jesc) encerrou na quin-
ta-feira (22) em Maravilha com 
as equipes classificadas para a 
fase microrregional, que será 
realizada entre os dias 3 e 7 
de julho, também na Cidade 
das Crianças, reunindo equi-
pes de diversos municípios.

Apenas os campeões de 
cada modalidade passaram 
para a próxima fase. No vo-
leibol masculino está classi-
ficada a equipe da Escola de 
Educação Básica Santa Tere-
zinha. No feminino as atle-
tas da Escola de Educação Bá-
sica Nossa Senhora da Salete 
ficaram campeãs. No volei-

bol de areia as alunas da Es-
cola de Educação Básica João 
XXIII conquistaram o primei-
ro lugar e no masculino os 
campeões foram os alunos da 
EEB Nossa Senhora da Salete. 

Também foram realiza-
das disputas na modalida-
de de tênis de mesa mascu-
lino, que classificou o atleta 
Vinicius Buzatto Pinheiro, da 
EEB Nossa Senhora da Sale-
te em primeiro lugar. A EEB 
João XXIII também se desta-
cou com o primeiro lugar no 
futsal masculino classifica-
do para a próxima fase. No fe-
minino a classificação final 
foi com a EEB Santa Terezi-
nha em primeiro. Na modali-

dade de xadrez os classifica-
dos são Eric Tonello, da EEB 
João XXIII, e Cristina Faco, da 
EEB Nossa Senhora da Salete.

O atletismo encerrou a 
competição na quinta-feira (22). 
Foram 11 provas realizadas. No 
arremesso de peso, masculino e 
feminino, os primeiros coloca-
dos foram Henrique Donato e 
Vanessa Manski. Os vencedores 
da prova de lançamento de dis-
co, masculino e feminino, foram 
Cleiton Walker e Alice da Silva. 
Na prova de lançamento de dar-
do o campeão foi Romolo De-
matini. Nas provas de salto em 
altura Lucas Zanella e Vanes-
sa Manski ficaram em primei-
ro lugar. No salto em distância 

Igor Zancheti venceu a prova.
Também foram realiza-

das as provas de corrida. Nos 
100 metros rasos Renan Ca-
margo foi o mais rápido. Nos 
200 metros Vinícius Ludke e 
Camila de Oliveira venceram 
a prova. Nos 400 metros rasos 
Renan Camargo novamen-
te ficou campeão. Na prova de 
800 metros rasos, Eduardo de 
Campos e Tainara Buss saíram 
vencedores. Eduardo de Cam-
pos novamente se destacou na 
prova dos três mil metros ra-
sos, sendo o vencedor da corri-
da. As provas foram finalizadas 
com os 100 metros com barrei-
ra, com Jian Corrêa se classi-
ficando para a próxima fase.

FutEBOL

COMPEtIÇÕES 

CRM estreia amanhã no Estadual de Amadores 

Fase municipal dos jesc ocorreu em Maravilha 

Amanhã (25), às 15h30, 
tem a estreia do Clube Re-
creativo Maravilha (CRM) no 

Campeonato Estadual de Fu-
tebol Amador. O primeiro 
duelo do rubro-negro maravi-

lhense ocorre diante da torci-
da contra o Grêmio Guarujá. 
O CRM está na chave A jun-

to com o Guarani de São Mi-
guel do Oeste, Grêmio Guaru-
já e Harmonia de Guaraciaba. 
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