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SÃO MIGUEL DO OESTE Instituições trataram de questões relativas à
estadia das famílias indígenas no município
LUCAS MIGUEL
GNIGLER

www.lucasmiguel.com

A reação e o sentimento
Quando alguém mostra que você está errado, como você
se sente?
Perceba, leitor, que fato curioso: o que você sente depende da forma que você interpreta o que acontece.
No caso acima questionado: você pode ficar brabo, levar
para o lado pessoal.
Ou pode ficar grato por agora ver um novo caminho:
“Como eu não vi isso antes? Que bom que essa pessoa abriu
meus olhos!”
O fato é o mesmo. O que muda é a sua postura diante
do fato.
Ou seja: sentimentos não precisam ser sempre um reflexo incontrolável de coisas que acontecem.

*

Quando alguém mostra que você está errado, como você
reage?
Outro fato curioso: conhecemos as pessoas com base nas
reações que elas têm. Não adianta eu dizer que sou uma pessoa grata, se no primeiro pequeno problema do dia já começo a reclamar.
É só no ato da reação que mostramos grandes qualidades
- ou preocupantes carências.
Essa forma de conhecer as pessoas é evidente no trabalho: pense naquele colega que, diante de qualquer notícia preocupante, perde o controle. Preocupa todo mundo. E
à noite perde o sono, prejudicando ainda mais, obviamente, a si mesmo.
Podemos ir além: se conhecemos as pessoas com base
em como elas reagem, podemos usar o mesmo método para
uma autoavaliação.
Conhece-te a ti mesmo - observando como reages ao
acaso e aos outros.

MPF discute situação dos indígenas
que vendem artesanato na cidade
O Ministério Público Federal (MPF) realizou reunião
no auditório da Procuradoria da República no município
de São Miguel do Oeste, com a
presença de representantes do
Poder Executivo e Legislativo
municipais, conselheiros tutelares, integrantes da Pastoral da Criança e representante
dos povos indígenas. O objetivo foi de promover ações conjuntas entre os órgãos para
melhorar as condições das famílias indígenas que se deslo-

cam até a cidade para comercializar artesanato. Realizado
na semana passada, o encontro contou com a participação
do antropólogo do MPF/SC
Marcos Farias de Almeida, que
está elaborando perícia sobre
a situação dos índios.
Durante a reunião, o antropólogo explanou sobre o
histórico dos grupos indígenas que frequentam a região,
bem como debateu questões
práticas que envolvem a estadia das famílias no municí-

pio: local para acampamento, infraestrutura e direitos das
crianças e adolescentes indígenas. Almeida ressaltou que
atualmente as famílias ficam
em terreno cedido sem infraestrutura básica, mas que o
município pretende disponibilizar outro terreno próximo
para abrigar os indígenas.
O procurador da prefeitura de São Miguel do Oeste, Júlio Bagetti, declarou a intenção da administração de
providenciar estrutura de aco-

lhimento, mas ressaltou a necessidade de obtenção de verbas para viabilizar o projeto
devido à escassez de recursos municipais. Ficou acordado entre os presentes que será
apresentado, pela administração, em uma próxima reunião, o projeto de estrutura a
ser construída em terreno que
será cedido pela prefeitura, o
qual será apresentado aos indígenas, com o auxílio da Funai, para verificar se atende as
necessidades para abrigá-los.

CHARGE

*

Ou melhor ainda: não controlamos o que acontece conosco. Mas podemos controlar como reagimos ao que
acontece. Como? Praticando. Ao invés de reclamar das situações inusitadas, poderíamos considerá-las preciosas oportunidades de praticar ação, reação e controle.

*
E um último fato curioso (talvez trágico) da nossa rotina: a maioria de nós, ou está “na correria”, ou está “matando
tempo”. “Ocupando a cabeça”.
Já pensou: ficar procurando coisas para fazer para matar
o tempo ou para ocupar a cabeça? A curta vida é isso mesmo?
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LIÇÕES DE VIDA

Viva dando valor às pequenas coisas que fazem parte do seu presente
ou fizeram no seu passado os dias mais felizes da sua vida. Dê valor
por um dia você ter tido um ombro amigo e por ter tido alguém que
sempre esteve ao seu lado nas piores e melhores situações.

radar
por Wolmir Hübner
radar@jornalolider.com.br

SACOU O SEU PIS/PASEP?

NOVA SEDE

Divulgação

O técnico da Islândia é dentista.
Os jogadores são advogados, eletricistas, pescadores. E o goleiro que pegou
um pênalti de Messi é cineasta. Depois
do treino, eles vão para o pub beber
cerveja. Não recebem salários, apenas uma “ajuda de custo”. Nenhum usa
brinco, tatuagem, mala Louis Vitton ou
terno que brilha. Até poderiam usar,
se essa fosse a vontade deles. Cada um
usa o que quer, se o dinheiro for conseguido com seu trabalho. Mas na Islândia isso não faz a mínima diferença. A população do país é de uns 350
mil e 5 mil foram ao estádio torcer.

Termina no dia 29 de junho o prazo para
os trabalhadores com direito ao Abono Salarial
ano-base 2016 sacar o recurso, que pode chegar a um salário mínimo (R$ 954). Até o fim de
maio, 119.674 catarinenses ainda não haviam
sacado o valor. O montante total disponível no
Estado é de R$ 86,3 milhões. No país, são 2,22
milhões de trabalhadores que não haviam sacado o recurso. Têm direito ao saque servidores públicos e pessoas que trabalharam com
carteira assinada de 1971, quando o PIS/Pasep foi criado, até 1988. Quem contribuiu após
4 de outubro de 1988 não tem direito ao saque.

INOCENTES
O Supremo Tribunal Federal (STF) absolveu a presidente do PT, senadora Gleisi Hoffmann (PT-PR), e o ex-ministro Paulo
Bernardo, marido dela, da acusação de corrupção e lavagem de dinheiro em um dos
processos da Operação Lava Jato. Votaram
pela absolvição total: Dias Toffoli, Gilmar
Mendes e Ricardo Lewandowski. A Procuradoria-Geral da República pode recorrer
da decisão ao próprio STF. Apesar de terem
sido absolvidos neste caso, Gleisi Hoffmann
e Paulo Bernardo ainda respondem a mais
duas denúncias e um inquérito no STF derivados das investigações da Lava Jato.

A Associação Empresarial e a CDL assinaram contrato para a construção da
nova sede das entidades em Maravilha. O ato contou com a presença de um representante da empresa Construtora Oliveira, vencedora da licitação, além de associados. O espaço contará com salas administrativas e de reuniões, copa, auditório, banheiros, almoxarifados, acessos externos e estacionamento. O investimento
para a construção da estrutura será de R$ 738.871,67. Obra de muito bom gosto!

UM GRANDE ÍDOLO
Enquanto os nossos jogadores da Seleção Brasileira, com
enormes fones de ouvidos, não olham para ninguém, não batem
fotos com ninguém, como se o mundo fosse só deles, Cristiano Ronaldo desceu do ônibus de sua delegação quando viu uma criança com a camisa do R-7, chorando por não ter conseguido vê-lo,
pegou no colo o menino e tirou várias fotos. Uma postura digna!

BOM VESTIBULAR
Amanhã (24) será realizada a prova do vestibular de inverno da Acafe. Pela primeira vez o
número de questões e o tempo de duração para
responder a prova serão diferentes. Para os candidatos que optaram por Medicina, a prova será
composta por uma redação e 63 questões objetivas e terá a duração de cinco horas. Por outro lado, aqueles que desejam ingressar nos demais cursos, que no caso da Unoesc abrange
apenas o curso de Direito – oferecido em Chapecó, Joaçaba, São Miguel do Oeste, Videira e
Xanxerê –, a prova terá uma redação e 35 questões objetivas e duas horas a menos de duração.

SELEÇÃO EXEMPLAR

LIONS CLUBE
MULHER
Na segunda feira (25), às
19h30, nas dependências do Restaurante da Kika, em Descanso, haverá os atos de fundação
do Lions Clube Descanso Mulher. É mais um clube de serviço que vem ao encontro da sociedade e que certamente agregará
os movimentos sociais e um impulso nas áreas que irá atuar. De
parabéns a comunidade e as senhoras que integram o novo
projeto. Desejamos sucesso!

OUTRO INOCENTE?
O presidente da Segunda Turma do
Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Ricardo Lewandowski, confirmou para
terça-feira (26) o julgamento de um pedido de liberdade apresentado pela defesa
do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Trata-se de um pedido de efeito suspensivo da execução da pena, que pode
deixar o ex-presidente aguardar em liberdade enquanto os recursos são julgados nas instâncias superiores. A defesa também quer que seja suspensa a
inelegibilidade gerada com a condenação na segunda instância da Justiça. Detalhe: os julgadores serão os mesmos
que inocentaram a presidente do PT.
Arquivo/WH Comunicações

A CORAGEM DO PT
Lideranças petistas em Minas Gerais estudam a possibilidade de o governador Fernando Pimentel ficar de fora da eleição de outubro, na qual buscaria a recondução ao cargo. Conforme noticia o jornal O Estado de S.Paulo, nomes da sigla avaliam uma possível substituição de Pimentel pela presidente cassada Dilma Rousseff. Muita coragem do Partido dos Trabalhadores...

Bom fim de semana!
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Sanidade animal Produtor de leite é o terceiro agricultor com a certificação em Maravilha

Agricultor conquista certificado de
propriedade livre de tuberculose e brucelose
O agricultor Cassiano
Spézia, de 37 anos, conquistou o certificado de propriedade livre de tuberculose e
brucelose. Ele é o terceiro
produtor leiteiro a conseguir
a certificação em Maravilha.
Morador da Linha Mariporã, Spézia trabalha com um
funcionário na propriedade
de 14 hectares, com 33 vacas
leiteiras. Manter a propriedade livre das zoonoses para ele
é um benefício, tanto para os
animais, quanto para as pessoas que atuam no local.
“Estou muito feliz com o
documento. Por um lado, o
financeiro, e por outro a sanidade, tanto de quem trabalha diretamente com os
animais, quanto de quem
consome o leite. Aqui na
propriedade o trabalho é de
domingo a domingo e ter o
certificado é uma satisfação
para mim, porque é uma ga-

petentes e receberão certidão administrativa”, consta o
documento.
Conforme o veterinário
do município, Carlos Alberto Nunes, atualmente há so-

Aqui na propriedade o
trabalho é de domingo a
domingo e ter o certificado
é uma satisfação para
mim, porque é uma
garantia de estar livre
desses problemas”

Santa Catarina busca erradicação
da brucelose e tuberculose no Estado

Cassiano Spézia

rantia de estar livre desses
problemas”, comenta Spézia.
Com o título, o agricultor
ganha um incentivo de R$ 0,02
por litro de leite vendido devido à qualidade do produto.
Spézia disse que o retorno do
dinheiro aplicado nos exames
e vacinas nas vacas deve voltar em até cinco meses. “Não
podemos pensar só no dinheiro, e sim na nossa saúde, pois
estamos lidando diretamente
com os animais”, destaca.

Cassiano Spézia conquistou a certificação de propriedade livre de tuberculose e
brucelose, garantindo a sanidade animal

Entra em vigor lei
municipal que obriga
os exames de brucelose
e tuberculose
Na quinta-feira (21) passou a vigorar a lei municipal
4.042, que Institui o Programa de Controle de Brucelose e Tuberculose Bovina em
Maravilha. Sancionada em
novembro de 2017, deu um
prazo de sete meses para os

CULTURA

NOVIDADE

O grupo de dança do Centro
Cultural 25 de Julho Volkstazgruppe
Wunderbar iniciou os preparativos
para a Festa da Integração em Maravilha. O objetivo do evento, que será
realizado no sábado (8), é integrar
outros municípios por meio dos
amantes das danças típicas culturais
alemã e italiana. A festa será no Parque de Exposições Carlos Alberto
Begrow e começa às 10h com apresentações, ao meio-dia será servido porco-pizza, galeto, linguiça, sa-

Com o objetivo de desenvolver habilidades mentais e
comportamentais para manter um estilo de vida saudável,
a Clínica Interagir de Maravilha oferece mais uma novidade aos clientes. O programa
de emagrecimento Pensando Magro, idealizado pela nutricionista Simoni Welter e
pela psicóloga Fernanda Moraz, é baseado em reeducação alimentar e reprogramação dos pensamentos.

Volkstazgruppe Wunderbar
promove Festa da Integração
ladas e acompanhamentos. A ficha
individual custa R$ 25 e está disponível com os integrantes do Grupo e
no Centro Cultural 25 de Julho. Após
a programação do almoço e das
apresentações haverá matinê às 14h
com a Banda Prisma. “Lembro que
este evento é o que mantém nosso grupo, então quem quiser colaborar e adquirir suas fichas, ficamos
muito felizes. A Família Wunderbar,
desde já, espera a todos de braços
abertos”,convidam os integrantes.

mente 2.885 exames. A prefeitura dá ajuda financeira ao
produtor que realizar exames
de brucelose e tuberculose
nos rebanhos no valor de R$
10 por exame realizado.

agricultores se adequarem.
Conforme a lei, a partir
de agora os produtores só receberão os benefícios com
os programas de incentivo
da prefeitura se apresentarem os exames de brucelose e tuberculose. “Deverão
comprovar a realização dos
referidos exames, mediante
apresentação de laudos emitidos por profissionais com-

Único Estado do país livre de febre aftosa sem
vacinação, Santa Catarina já se prepara para
seu próximo desafio: erradicar a brucelose e a
tuberculose do seu rebanho bovino. Segundo dados
da Companhia Integrada de Desenvolvimento
Agrícola de Santa Catarina (Cidasc), hoje o
Estado possui um rebanho de aproximadamente
4,4 milhões de bovinos, distribuídos em 220 mil
propriedades, e a incidência de brucelose e de
tuberculose não chega a 1% desses animais. Todos
os anos são realizados, em média, 150 mil exames
para analisar a presença das zoonoses no rebanho
catarinense. O Estado conta ainda com 330
propriedades classificadas como livre de brucelose
e de tuberculose.

Clínica Interagir lança programa de emagrecimento
De acordo com as profissionais, o principal objetivo é promover a redução de
peso e a mudança permanente dos hábitos. “A clínica lança essa novidade principalmente para quem já
tentou de tudo e não consegue chegar ao objetivo pretendido”, explicam. O programa terá duração de 16
semanas e será aplicado com o acompanhamento das duas profissionais.

Camilla Constantin/O Líder

Nutricionista Simoni Welter e psicóloga Fernanda Moraz
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SÃO MIGUEL DO OESTE Empresário respondeu internauta após
comentários em sua página pessoal

Luciano Hang diz que burocracia
está travando instalação da Havan
Reprodução/Internet

Luciano Hang, proprietário da rede de lojas Havan

breve diálogo, o empresário
não descartou a instalação da
loja em São Miguel do Oeste.
A reportagem apurou que
um terreno próximo ao trevo
de São Miguel do Oeste seria o
local escolhido para a instalação da loja, porém um projeto
ambiental teria sido indefe-

rido pela Fatma local. O proprietário do terreno entrou
com recurso, o qual tramita em Florianópolis. Segundo informações de profissionais da Fatma, no terreno
escolhido para a construção
da loja Havan existem espécies de árvores em extinção,

impossibilitando, por lei, o
corte das mesmas.
Na noite de quarta-feira (20), após a publicação
de um vídeo em sua página
pessoal, Luciano Hang respondeu alguns comentários de internautas. Um deles, morador de São Miguel
do Oeste, questionou o empresário sobre a possibilidade da construção de uma
loja na cidade. O empresário Luciano Hang respondeu dizendo que a burocracia para conseguir a licença
ambiental travou o projeto.
“No Brasil, o poder público não se importa em gerar
empregos e sim dificultar
a vida de quem trabalha e
quer gerar empregos e renda”,
completou.

FELIPE SCHAEDLER

Chef palestra em evento promovido pelo LEO Clube
Na noite de quinta-feira
(21) palestrou, na sede do Lar
de Convivência de Maravilha,
o chef Felipe Schaedler. Ele
nasceu em Maravilha e ainda adolescente foi para Manaus, onde reside e trabalha
atualmente. Na capital amazônica a família é proprietária
de três restaurantes. Na palestra, Scheadler contou a trajetória da vida dele até os dias
de hoje. O chef atualmente é
detentor de diversos prêmios
do ramo da culinária. Ele está
na lista dos 30 jovens mais influentes do Brasil, elaborada pela revista Forbes Brasil.

Fotos: Nelcir Dall’Agnol/O Líder

mia. Sua pouca familiaridade
com a essência gastronômica
local levou o chef a frequentar feiras e conversar com os
nativos para saber mais sobre
os ingredientes amazônicos.

Chef contou sobre como decidiu seguir a carreira

A mudança com a família para Manaus, há mais de
10 anos, ocorreu quando os
pais decidiram abrir uma pe-

quena pizzaria. Diante do negócio familiar, desistiu do
sonho de cursar Direito e encarou o curso de Gastrono-

Diego Engler, presidente do LEO de
Maravilha, deu as boas-vindas ao
palestrante e aos presentes

por LUIZ CLÁUDIO CARPES

COBRANÇAS PRESCRITAS
Reclamação de leitor dá conta de haver recebido ligação de
uma “agência de cobrança”, cobrando-o de uma dívida bancária de
mais de cinco anos. Em que pese o leitor reconhecer que houve a
pendência, não acertada, o que está sendo utilizado e aceito na lei
brasileira é a prescrição de cinco anos, regulamentada no artigo 206
do Código Civil, onde no parágrafo quinto, reza que “prescreve em
cinco anos a pretensão de cobranças de dívidas líquidas constantes
de instrumento público ou particular”. Isto quer dizer que a ação de
cobrança deve ser proposta dentro deste prazo de cinco anos. Em
não existindo ação de cobrança já em curso (ou execução, dependendo do caso), há a prescrição do direito, já que como diz o provérbio, o direito também não socorre os que dormem. Portanto, se
o leitor for alvo de uma ligação e/ou cobrança, sendo que já se passaram mais de cinco anos de haver contraído a dívida, não há mais
como ser demandado em Juízo para a cobrança. Em resumo, o devedor simplesmente ficará com o livre arbítrio e consciência do dever de pagar ou não aquele compromisso avençado e não pago há
determinado tempo.
E SE HOUVER AÇÃO EM CURSO?
Com ação em curso a situação é outra. A ação gera a interrupção,
de certa forma, da prescrição. É uma proteção ao direito de cobrança,
para que este seja exercido pelo credor. A ação judicial é uma maneira, muitas vezes, de compelir o devedor a adimplir seu compromisso,
visto que a penhora “on-line”, prevista aí no Código de Processo Civil,
permite muitas vezes penhorar algum dinheiro daquele que simplesmente não paga. Ou seja, ninguém está livre de ter algum compromisso não pago. Hoje em dia, são pessoas e empresas que enfrentam
dificuldades financeiras e que, por conseguinte, em determinados casos, deixam de saldar compromissos. Lógico que há aquele camarada que não paga porque simplesmente não quer pagar (ou porque é
sem-vergonha, vulgarizando o vernáculo).
GOLPE DO FALSO PROTESTO
E para concluir, ainda tem gente de muitos lugares ligando e cobrando principalmente lojistas por compromissos não contraídos,
por produtos não adquiridos. Um exemplo era o famoso golpe da
lista telefônica, onde os malandros ligavam e solicitavam assinatura
de contrato, inclusive com envio de volta para a empresa, autorizando o débito. De posse do contrato, emitiam duplicatas cobrando valores que chegavam por vezes a até oito mil reais! E quando não recebiam, ameaçavam com protesto as empresas que não aceitavam
pagar aquele valor absurdo. O lojista ou a pessoa deve ficar muito
atenta e não pagar, pois no momento que paga, perdeu o dinheiro.
Pense bem, lembre-se atentamente se você adquiriu este ou aquele
serviço, e não saia pagando o título inadvertidamente. Certa vez, um
amigo me solicitou um socorro porque estava ameaçado de protesto no “cartório de São Paulo”. Sabendo que São Paulo tem centenas
de cartórios, foi fácil flagrar o golpe. É sempre bom ficar atento.

Sonhar é bom, mas realizar é melhor ainda!

CRÉDITO
PRÉ-

APROVADO UNICRED

CONTRATE PELO:

UNICRED
MOBILE

INTERNET
BANKING

TERMINAIS
ATM

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

As especulações sobre
a possível abertura de uma
loja Havan em São Miguel
do Oeste continuam. No dia
5 de julho de 2017 o empresário Luciano Hang, proprietário da rede de lojas Havan,
esteve em São Miguel do Oeste e conversou com o prefeito, Wilson Trevisan. De lá
para cá, muitos foram os boatos em torno da instalação de
uma das lojas na cidade.
Em contato com Nilton
Hang, diretor de expansão
da rede Havan, a reportagem
do Grupo WH Comunicações obteve a informação de
que os empresários estão no
aguardo do processo ambiental que está em andamento na Fundação do Meio
Ambiente (Fatma). Durante

DIRETO
AO PONTO
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DIREITO E SAÚDE
por Cassiane Wendramin
cassi.wen@hotmail.com

PRAZO PARA INÍCIO DO TRATAMENTO
DE CÂNCER GRAVE PELO SUS
Com colaboração de Karlessa Mantovani
A Lei n. 12.732/2012 determina que o primeiro tratamento do paciente com neoplasia maligna comprovada deve ser
realizado gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS)
no prazo de 60 dias, contados do dia em que for assinado o
diagnóstico em laudo patológico ou em prazo menor, conforme seja a necessidade terapêutica do caso.
A referida norma prevê ainda que os pacientes acometidos por manifestações dolorosas consequentes de neoplasia
maligna terão tratamento privilegiado e gratuito quanto ao
acesso às prescrições e dispensação de analgésicos opiáceos ou correlatos.
Ademais disso, ressalta-se que, acaso o paciente não tenha iniciado seu tratamento dentro do prazo que prevê a lei,
poderá procurar a Secretaria de Saúde do seu município,
bem como fazer uma denúncia junto à ouvidoria do SUS pelo
telefone 136, ou ainda buscar mais informações, podendo ligar para o 0800-773-1666 (instituto oncoguia).
Em último caso, o paciente poderá acionar o Poder Judiciário, devendo para tanto procurar atendimento junto a
advogado, Defensoria Pública, Ministério Público ou demais
serviços que disponibilizem assistência judiciária gratuita.
Para facilitar, recomenda-se que o paciente tenha um relatório médico contendo a identificação da doença, descrição detalhada do tratamento recomendado, inclusive a posologia exata e o tempo de uso do medicamento, nível de
urgência da necessidade, destacando o prazo máximo de espera para o início do tratamento e as consequências da demora no atendimento. Em casos de tratamento diferenciado, é importante constar, ainda, justificativa da ineficácia
dos demais tratamentos que normalmente são fornecidos na
rede pública.

festa de integração

MARAVILHA

Hoje (23) os 20 grupos da melhor idade de Maravilha irão participar do tradicional Arraial da Terceira Idade. O evento é elaborado
pela Secretaria da Assistência Social de Maravilha e nesta edição será
realizado no salão comunitário do Bairro Progresso, às 13h30. Conforme a coordenadora dos grupos, Liamar Pedroso, haverá música,
comidas típicas, apresentações e desfile. A entrada para a festa será
gratuita e os pratos serão distribuídos sem custo. “Tudo será organizado e produzido pela equipe da secretaria, para nós esta é uma festa de integração que enaltece a cultura”, explica. Liamar destaca que
não é necessário fazer parte de um grupo para participar da festa.

A recolha é organizada pela Secretaria de Agricultura de Maravilha e será realizada na segunda-feira (25). O
lixo deve ser depositado nas lixeiras instaladas nas proximidades dos salões comunitários e paradas de ônibus. Conforme o secretário de Agricultura, Pedro Gilberto Ioris, o
lixo deve estar embalado de forma organizada, caso contrário, não será recolhido. Não serão coletados materiais como
pneus, lâmpadas, pilhas, baterias, móveis, eletrodomésticos, aparelhos eletrônicos, embalagens de agrotóxicos, isopor e resíduos provenientes da assistência à saúde animal.

Arraial da Terceira Idade Coleta de lixo no interior
é hoje (23)
será na segunda-feira

DESENVOLVIMENTO SOCIAL Evento foi ministrado pelo pós-doutor
André Custódio Viana e recebeu mais de 200 pessoas

Maravilha recebe capacitação
contra o trabalho infantil
André Custódio Viana ministrou, na quarta-feira (20), qualificação para a comunidade maravilhense. Com pós-doutorado
pela Universidade de Sevilha, na
Espanha, Custódio estuda há mais
de 20 anos o tema trabalho infantil e abordou durante oito horas o
assunto. “Trazer esse profissional
para Maravilha era um desejo antigo que vínhamos trabalhando e
ficamos felizes por ele aceitar realizar o curso”, explica a secretária
de Assistência Social de Maravilha,
Khatiucya Lara Immig.
O objetivo do evento foi de-

Fotos: Diana Heinz/O Líder

Custódio é escritor do livro Trabalho
Infantil Doméstico no Brasil

senvolver o pensamento da
população em relação à importância de preservar o desenvolvimento da criança e do
adolescente. Com a temática Estratégia de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, a entra-

da foi gratuita e recebeu mais de
200 pessoas entre representantes de diversos setores, como esporte, educação, saúde, agricultura, assistência social e toda rede
de atendimento a crianças e adolescentes do município. “Temos
que ter a preocupação central
que existem os casos de crianças e
adolescentes que suportam obrigações típicas de adultos, em prejuízo de seu desenvolvimento físico e social, seja em suas próprias
casas ou, como é mais frequente,
no campo”, disse Custódio.
O tema trabalho infantil foi

desenvolvido ao longo deste mês
pelas mais de 100 crianças e adolescentes que integram o Serviço
de Convivência e Fortalecimento
de Vínculos (SCFV). Conforme
a coordenadora do SCFV, Liane
Rodrigues da Silveira, a realidade do município integra o assunto debatido por Custódio. “Principalmente no campo nós vemos
um esforço muito maior do que
o considerado normal para o desenvolvimento dos pequenos.
Tentamos trabalhar isso para
plantar a semente da consciência
nas pessoas”, explica.

QUATRO GANHADORES

Rede Leve sorteia viagens
para a Serra Gaúcha
Representantes de várias pastas participaram do evento

Foi realizado, na loja
Leve Confecções de Maravilha, na manhã de sábado
(16), o sorteio da promoção
Leve e Você na Serra Gaúcha. Quatro clientes ganharam uma viagem para Gramado/RS: Marcos Pavan, de
Concórdia; Samara Simoni, de Chapecó; Marli Ma-

chado, de Chapecó; e Miriam
da Silva, de Passo Fundo.
De acordo com o sócio-proprietário da empresa, os ganhadores poderão
escolher o momento da viagem. Ele agradece a todos
que participaram e disse que
logo a Rede Leve vai ter mais
promoções e novidades.
Nelcir Dall’Agnol/O Líder

Sorteio ocorreu dentro do planejado e foi auditado pela Caixa Econômica Federal

Crianças do SCFV apresentaram uma dança no início do evento

ELENCANDO PRIORIDADES

Plano Estratégico de Desenvolvimento
Municipal será lançado em julho
Fazendo parte do Programa Cidade Empreendedora, o
Plano Estratégico de Desenvolvimento Municipal (Pedem) vai
buscar identificar e planejar os
eixos estratégicos para o desenvolvimento econômico sustentável de Maravilha, como o Comércio, Indústria e Agricultura. Após
esta identificação, deverá ser traçado um plano de ação para fortalecer os eixos tratados como

Arquivo/O Líder

Coordenador do Programa Cidade
Empreendedora e diretor de indústria e
comércio, Mozer de Oliveira

prioridade.
Este será um trabalho em
conjunto entre os poderes públicos e privados da sociedade organizada, caracterizado como um
processo de governança compartilhada. Conforme o coordenador
do Programa Cidade Empreendedora e diretor de indústria e comércio, Mozer de Oliveira, o trabalho
será desenvolvido pela sociedade
em geral, entidades, lideranças, go-

vernos e demais instituições.
De Oliveira explica que a partir da visão da sociedade, serão
identificadas as principais prioridades do município, aproveitamento de ideias em potencial
para fortalecer setores locais. O
plano será lançado no dia 3 de julho no auditório da Associação
Empresarial e será realizado por
um consultor do Sebrae, que coordenará os trabalhos.
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PROGRESSO Trechos fazem parte de um pacote de pavimentações lançado
pela prefeitura, com valor global de investimentos de mais de R$ 2,9 milhões

Asfalto no Bairro Bela Vista
é inaugurado
Na manhã de sábado
(16) foi realizada, no Bairro Bela Vista, a inauguração das pavimentações asfálticas das ruas Palmitos,
São José e Elói Luiz Dadan.
Todos os trechos dão acesso para o bairro. Uma carreata começou às 10h30,
nas proximidades da empresa Tubos Maravilha,
na Rua São José, seguindo em direção à Rua Palmitos, no local da inauguração.
Os trechos fazem parte
de um pacote de pavimentações lançado pela prefeitura de Maravilha, com valor global de investimentos
de mais de R$ 2,9 milhões
de emendas parlamentares do deputado federal Celso Maldaner (MDB). As

Nelcir Dall’Agnol/O Líder

Além das pavimentações inauguradas, administração prevê inaugurar outras em breve

obras ainda tiveram contrapartida do município e
contribuição dos moradores no valor de R$ 78 mil.
Outros trechos também
foram executados em diversas ruas, em um total de 52
mil metros quadrados. “Nesta etapa também foram asfaltadas a Avenida Marginal, Avenida Entre Rios,

Rua João Antônio Zandoná, Avenida Presidente Vargas, Rua São José, Rua Victor Meirelles, Rua 8 e Rua
9, neste que é o maior programa de pavimentações da
história de Maravilha”, disse a prefeita, Rosimar Maldaner. Os demais trechos
serão inaugurados em breve pela administração.

Prefeita, Rosimar Maldaner, discursou sobre investimentos no bairro

SÃO MIGUEL DO OESTE

Proerd completa 20 anos com formatura
de quase 500 crianças
Para marcar os 20 anos
do Programa Educacional de Resistências às Drogas e à Violência (Proerd)
em São Miguel do Oeste,
482 crianças foram formadas no Programa na manhã
da terça-feira (19). A formatura foi promovida pela Polícia Militar no Centro Cultural da Unoesc. O local
ficou lotado com a presença das crianças, dos familiares e professores. Certificados foram entregues às

Marcos Lewe/WH Comunicações

Formatura foi realizada no Centro Cultural da Unoesc

crianças, bem como algumas mascotes do progra-

ma aos alunos que produziram a redação do Proerd.

Desde 1998, cerca de
11 mil crianças já passaram pelo programa, que tem
como principal objetivo capacitar crianças e adolescentes para resistir à oferta
de drogas e prática de violência. O Proerd surgiu nos
Estados Unidos, ganhou
mais de 82 países, chegando
em 1992 no Brasil. Em Santa
Catarina, o Proerd da PMSC
já formou mais de 1.342.033
crianças dos 5º anos do
ensino fundamental.

HORÁRIO ESPECIAL

13ª DRP/Fron e Ciretran atenderão em horário
especial durante jogos da Seleção Brasileira
A Polícia Civil, por meio
13ª Ciretran e 13ª DRP/Fron
de São Miguel do Oeste, com
base no Decreto 1.639/2018,
expedido pelo governador,
Eduardo Pinho Moreira, informou que no dia 27 de junho atenderá a população
das 8h às 13h30, em razão do

jogo da Seleção Brasileira.
A 13ª Ciretran e 13ª DRP/
Fron compreende os municípios de São Miguel do Oeste, Anchieta, Bandeirante, Barra Bonita, Belmonte,
Cunha Porã, Descanso, Dionísio Cerqueira, Flor do Sertão, Guaraciaba, Guarujá do

Sul, Iporã do Oeste, Iraceminha, Itapiranga, Maravilha,
Mondaí, Palma Sola, Paraíso,
Princesa, Riqueza, Romelândia, Santa Helena, São João
do Oeste, São José do Cedro, São Miguel da Boa Vista, Tigrinhos e Tunápolis.
No que tange às ques-

tões de urgência/emergência, a Polícia Civil informou
que continuará atendendo em regime de plantão,
por meio das Centrais Regionalizadas de Plantão Policial (CRPPs) de São Miguel
do Oeste, São José do Cedro,
Iporã do Oeste e Maravilha.

LUIZ CARLOS
PRATES
O tamanho da cruz
Estávamos em quatro, quatro jornalistas, três na ativa e
um aposentado. Primeiro foi um chimarrão. Depois de algum tempo, veio o vinho. Não sei se foi por efeito do vinho
(do chimarrão é que não foi) um do grupo começou a queixar-se de alguns problemas. Fiquei na “moita”, só ouvindo. E
pensei: probleminhas. Não eram problemas, eram probleminhas, pensei, mas nada disse.
Depois de um tempo, ouvindo as queixas do amigo, lembrei de uma velha história, você deve conhecê-la como o “M”
da sua mão... Uma história que serve para nós todos.
A história começa com um sujeito que vivia se queixando
da sorte, queixava-se dos problemas que o envolvia, e para os
amigos dizia que a “cruz” que ele carregava era muito grande,
pesada. Vivia se queixando de sua cruz na vida... E suspirava
pedindo a Deus que o aliviasse daquela cruz pesada.
E foi assim até que um dia o reclamante da cruz de sua
vida caiu num sono pesado. Durante o sono, o Senhor Deus
veio a estar com o queixoso e disse a ele que o levaria até a fábrica de cruzes, no céu... E lá, na fábrica, o queixoso poderia
escolher a cruz que melhor lhe servisse, a que tivesse o peso
adequado a ele, parando assim com os queixumes.
E lá se foi o queixoso conhecer a fábrica de cruzes que
Deus destina aos seres humanos. O sujeito chegou, olhou as
cruzes e não sabia a que escolher. Algumas eram muito pequenas, ele ficou com vergonha de escolher uma delas... Foi
indo, foi indo. Havia cruzes enormes, nenhuma chance de
poder carregá-las. Andou, avaliou, viu cruzes de todos os tipos e tamanhos até que se decidiu: - Ah, esta está de bom tamanho; esta eu posso carregar, vou ficar com esta! Decidido,
o até então queixoso voltou-se para o Senhor Deus, que esperava pela decisão dele, e disse: - Senhor, esta cruz está de
bom tamanho para mim, vou ficar com esta! O Senhor Deus
nem piscou, apenas disse: - Mas foi essa a cruz que eu tinha
te dado para a vida...
Resumo da história: todos temos a cruz do nosso tamanho, dá para carregá-la sem grandes gemidos. Gemidos fazem a nossa cruz pesar mais, ficar quase insuportável...
Contada a história, voltamos ao vinho. E o colega queixoso
sossegou o facho.
POBREZINHO
O cãozinho era visivelmente um cão de apartamento, coitadinho. Foi levado por uma idosa (a dona?) para passear ao
sol da Av. Beira-Mar, em Florianópolis, só que... o pobrezinho
do cão caminhava com dificuldades: andava de tênis. Tênis
para cães. Tem cabimento? Essa idosa é uma bisca, não sabe
que os bichos não gostam de roupas nem de sapatos? Pobrezinho do bichinho. Eu queria vê-la andar na rua com “pés-de
-pato”, aqueles sapatões de borracha para nadar... Bisca.
SAFADOS
Ouvi de um professor o que eu já sabia de há muito: que
inúmeros estudantes universitários da UFSC saem da sala de
aula em Florianópolis no meio da tarde ou à noite para encher a cara nos bares das redondezas. Depois, muitos voltam
para as aulas... Imagine... E dentre os piores estão os rapazes
e moças do interior. Safados.
FALTA DIZER
Ouvi de agentes de saúde: “Desajustados mentais/sexuais” estão nem aí para as doenças sexualmente transmissíveis, cada vez mais avassaladoras. Camisinha é para trouxas,
- pensam - eles não querem e elas não se fazem respeitar. Depois vão se queixar da sorte e querer leitos hospitalares. Negativo. Quem semeia deve colher o que semeou...
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FESTA JUNINA

Com entrada gratuita,
2º Arraiá de Descanso
será realizado hoje
A Associação Cultural, Assistencial e Desportiva de Descanso, com o apoio do governo municipal, por intermédio
da Secretaria de Educação e
Cultura, realiza hoje (23) o 2º
Arraiá de Descanso, no salão paroquial, a partir das 19h.
De acordo com a secretária
de Educação e Cultura, Marise Prévidi Giombelli, as inscrições para o concurso de dança
junina encerraram na segunda-feira (18), com o sorteio da
ordem das apresentações das
cinco equipes confirmadas.

“A expectativa é que esse
evento seja tão maravilhoso
quanto o do ano passado, envolvendo as famílias descansenses, as equipes e crianças,
porque é uma festa familiar. As
equipes estão empenhadas, fazendo a sua parte na organização e nos ensaios, então acreditamos que será mais uma
edição maravilhosa”, destaca.
Aberto ao público em
geral, o evento tem entrada gratuita e a animação será
da Banda Balanço de Baile, de São Miguel do Oeste.

Evento é aberto ao público e tem entrada gratuita

VESTUÁRIO

Núcleos conhecem
estrutura administrativa
e produtiva da Ogochi
senta um mix de produtos com
mais de três mil itens em cada
coleção, sendo que os produtos
são destinados ao público masculino e o foco é a camisaria.
Os visitantes conheceram o
funcionamento da Ogochi, sistema administrativo, filosofia da
empresa, missão, visão e valores, faturamento, ações e marketing. Conforme ressaltado, o foco
interno da empresa é direcionado à gestão de pessoas, sendo que
os colaboradores são ouvidos cotidianamente para tomada de decisões e são oportunizados com
cursos de lideranças para auxiliar no crescimento da empresa.
Divulgação

Integrantes do núcleo maravilhense

Aerobu

A chegada do frio reduziu o aumento dos focos do mosquito Aedes
aegypti em Maravilha. Conforme informações da equipe da Sala de Situação, em maio e junho foi localizada a média de um novo foco por semana, ficando abaixo dos índices dos quatro primeiros meses do ano.
Embora esta média agora seja menor, o município ainda contabiliza
um número total expressivo. Desde janeiro, 105 focos foram registrados
e Maravilha continua na lista dos municípios considerados infestados
pelo Aedes aegypti. Com a chegada do frio, é importante que a população não deixe de lado as medidas para evitar a procriação do mosquito.

Está confirmado. Hoje (23) e amanhã (24) o céu
de São Miguel do Oeste será mais colorido, mas isso
se o tempo colaborar. Conforme o presidente do Clube de Paraquedismo Aerobu, Robson Casotti, serão realizados saltos de atletas que já fizeram o curso e de
alunos em progressão. A parte teórica foi realizada ontem (22) e teve, em média, 10 horas de duração. A comunidade é convidada a participar para assistir ao espetáculo que vai ocorrer no Aeroporto Hélio Wassun.

Chegada do frio diminui
os focos

Ascom prefeitura de Descanso

Com o objetivo de conhecer os setores administrativos
e de produção da Ogochi, empresa do ramo têxtil, os núcleos do Vestuário e de Profissionais de Recursos Humanos,
ligados à Associação Empresarial de Maravilha, visitaram a sede
da empresa em São Carlos. Ao
todo, 37 pessoas, entre nucleados e seus colaboradores, realizaram a visita na terça-feira (19).
A equipe administrativa da
Ogochi apresentou a história da
empresa, que iniciou suas atividades no ano 1990. Com oito
unidades produtivas e 92% da
produção interna, a Ogochi apre-

AEDES AEGYPTI

Paraquedismo é neste fim
de semana em São Miguel

EXTREMO-OESTE Além da exigência da retomada imediata das obras na
rodovia, entidade reivindica nova ponte internacional e aduana em Paraíso

Estudo da Fiesc mostra abandono
das obras de revitalização da BR-163
Um estudo feito pela Federação das Indústrias de Santa
Catarina (Fiesc) que confirma
e mostra em vídeo o abandono nas obras de revitalização
da rodovia BR-163, trecho de
São Miguel do Oeste a Dionísio Cerqueira, foi apresentado
na noite de segunda-feira (18),
às 20h. A apresentação foi no
Restaurante Di Fiori, em São
Miguel do Oeste, num jantar e
coletiva de imprensa, com empresários da região e diretoria
da federação.
O levantamento avalia a
situação dos 62,1 quilômetros
da rodovia desde o trevo da
BR-282 em São Miguel do Oeste até o entroncamento da BR280 na divisa com o Paraná.
As obras de adequação para

Inácio Rohden/WH Comunicações

Presidente da Fiesc, Glauco José Côrte, participou do evento

a ampliação de capacidade e
restauração da rodovia BR-163
foram contratadas pelo Dnit
em maio de 2013 com prazo de
conclusão para maio de 2015.
O levantamento revela que
a execução das obras do contrato firmado estava em ritmo
muito lento nos últimos quatro
anos e, atualmente, encontrase em fase de rescisão. Estima-

se que foram executados 36%
das obras de terraplenagem
e pavimentação contratadas
e, com a paralisação, constatou-se a deterioração do trabalho realizado, acarretando
prejuízos à segurança e trafegabilidade.
Somente no subtrecho entre o entroncamento da BR-282
(São Miguel do Oeste) e Guara-

ciaba ocorreram, no ano passado, 40 acidentes com vítimas
num trecho com 12 quilômetros de extensão. Além disso,
entre São Miguel do Oeste e o
entroncamento com a BR-280/
PR existem aproximadamente
120 imóveis cadastrados e ainda não indenizados, com um
custo estimado de aproximadamente R$ 16 milhões.
Durante o evento também
foi destacado o acesso até a alfândega intercargas em Dionísio Cerqueira, divisa com a Argentina. A Fiesc sinalizou para
a necessidade da construção
de uma nova ponte internacional entre Brasil e Argentina,
no município de Paraíso, com
a oficialização e instalação de
posto alfandegário.

SICREDI

Instituição financeira cooperativa lança conta digital
O Woop Sicredi, desenvolvido para oferecer uma solução financeira cooperativa no
ambiente digital, procura resolver as necessidades financeiras virtualmente, ao mesmo
tempo em que colabora para
o desenvolvimento da comunidade. A solução faz parte da
transformação digital do Sicredi, que inclui a substituição progressiva dos sistemas que processam os produtos e serviços.
O nome Woop é formado por meio da combinação de
“wow” e “coop”, criando uma expressão moderna que pretende ser o som do cooperativismo nos ambientes digitais. Um

dos diferencias é aliar inovação digital e cooperativismo, conectando pessoas e propósitos.
O associado integra uma cooperativa de crédito do Sicredi, de acordo com a região onde
mora e pode participar de assembleias nas quais são feitas
as decisões estratégicas e de distribuição dos resultados. Assim como os atuais associados
do Sicredi, o usuário do Woop
também tem o papel de associado e de dono do negócio.
O usuário, ou Wooper, poderá acessar informações sobre o
desempenho da cooperativa em
quesitos como poupança, crédito, número de associados, capi-

tal social e resultados. No Woop
é possível associar-se e criar uma
conta 100% digital, ter acesso à
conta corrente com pagamento
de contas de consumo e transferências, poupança, limites e créditos, cartão 100% digital, autenticação digital, programa de
fidelidade e organizador financeiro. Por meio de metodologia
ágil, o Woop Sicredi vai gradualmente integrar novas funcionalidades. Para associar-se é necessário integralizar um valor no
capital social da cooperativa.
Outra facilidade é o programa de fidelidade, com o qual o
Wooper acumula valores (Mooedas) a partir do uso do car-

tão de crédito e pode usar esses valores diretamente em
pagamentos como, por exemplo, da cesta de relacionamento e outros relacionados à conta corrente. O aplicativo também
disponibiliza um organizador financeiro, ferramenta que auxilia na organização e gestão da
vida financeira do associado.
O Woop Sicredi é baseado no conceito de autosserviço
e conta com diversos canais de
atendimento digital, como chat,
videochamada, redes sociais, entre outros. Para baixar, é só acessar as lojas de aplicativos dos
sistemas Android e iOS ou o endereço www.woopsicredi.com.
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“A economia só será viável se for
humana, para o homem e pelo
homem”

ECONOMIA E NEGÓCIOS

Papa João Paulo II

por Raquel Basso Hübner
raquel@jornalolider.com.br

Temer sanciona sem vetos lei que trata de fiscalização
de alimento artesanal
A assessoria de imprensa do Palácio do Planalto fez uma correção e afirmou que a
lei que trata da fiscalização de produtos artesanais de origem animal, como queijos e salames, foi sancionada integralmente pelo presidente, Michel Temer. Assim, será possível fazer a comercialização dos alimentos de acordo com as novas regras mesmo antes
da regulamentação do selo, o que pode demorar. A lei aprovada por Temer estabelece
que a fiscalização de produtos artesanais de origem animal não será mais feita pelo Ministério da Agricultura, e sim pelos estados e Distrito Federal. A legislação anterior previa que os produtos artesanais de origem animal poderiam ser vendidos com o selo do
Serviço de Inspeção Federal (SIF), do Ministério da Agricultura. Agora, o texto sancionado estabelece a substituição do SIF pelo selo Arte, que ainda será regulamentado.

BRF anuncia férias coletivas em
Concórdia e Chapecó
A unidade da BRF em Chapecó anunciou na
terça-feira (19) férias coletivas de um mês na linha de produção de frangos. A unidade da mesma empresa em Concórdia anunciou na segunda (18) que também vai interromper os
trabalhos por duas semanas. Em Chapecó trabalham 1,4 mil funcionários. Com isso, somente na BRF de Santa Catarina, 3,1 mil profissio-

nais estarão em recesso no período de julho. A
BRF diz que a decisão “leva em conta a necessidade de ajustes na produção, agravada pela recente greve dos caminhoneiros”. A assessoria
de comunicação da BRF disse que a data exata de início da paralisação ainda não foi definida. Também não foi esclarecido quantos frangos deixarão de ser abatidos no período.
Nelson Almeida/AFP

Novos ricos da Europa compram florestas em busca de status
Segundo a Bloomberg, as florestas da Áustria pertenceram durante séculos aos
ricos mais antigos de todos, famílias nobres como Habsburgo e Liechtenstein, a Igreja Católica Romana e o governo. Agora, compradores mais conhecidos que fizeram
fortuna nas últimas décadas estão comprando-as. Lotes de terras desse tipo raramente chegam ao mercado - talvez uma vez por década. E não basta ser rico para ter uma
chance de comprar. Todas as vendas precisam ser aprovadas pelas autoridades distritais locais, o que na prática cria uma forma de barrar membros de famílias reais do
Golfo Pérsico ou magnatas da Ucrânia e da Rússia. Os compradores precisam comprovar que as terras continuarão abertas ao público e dirigir uma empresa sustentável que mantenha as populações da floresta e de caça saudáveis. Para uma nova classe de bilionários que percorrem o planeta, as propriedades rurais não são apenas um
investimento familiar e estável: elas também proporcionam uma dose de nostalgia.

Vendas do Dia dos Namorados
têm saldo positivo, diz FCDL
A Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas (FCDL) de Santa Catarina divulgou o balanço das vendas do Dia dos Namorados, que
aponta que o setor teve aumento de 1,56% nas
vendas, superando a estimativa de 1,50%. Este
número é semelhante ao banco de dados do
SPC Santa Catarina e SPC Brasil, que girou em
torno de 1,63%. Apesar de um número pequeno, o presidente da FCDL, Ivan Tauffer, já comemora, pois no ano passado o saldo foi negativo. A novidade deste ano na venda do Dia
dos Namorados foram os jantares, representando 18% do público que escolheu esta opção.

Poupança rende menos
Desde setembro do ano passado a
poupança passou a render menos devido
a uma nova regra, criada em 2012. Quando a Selic está acima de 8,5% ao ano, a
rentabilidade da poupança é de 6,27% ao
ano (0,5% ao mês) mais Taxa Referencial
(TR). Porém, quando a Selic é igual ou menor que 8,5%, a poupança passa a render 70% da Selic mais TR. Isso, na prática, representa um rendimento menor.

BC mantém juros
a 6,5% ao ano
O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco
Central decidiu na quarta-feira (20) manter a taxa básica de juros (Selic) em 6,5% ao ano. É a terceira reunião
seguida do Copom com esses juros. Em março houve
queda de 6,75% para 6,5% ao ano, taxa que foi mantida nas reuniões de maio e desta quarta. Os juros continuam em seu menor nível desde que o Copom foi criado, em 1996, e a poupança segue rendendo menos.
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Liberado Prazo, para quem tem saldo, segue até 29 de junho
Psique & Amor
por Dr. Deny Donato Alfano
Psicoterapeuta e antropólogo (49) 98895 5231

Quando o amor
se torna obsessão
(limerence)
O amor não é fácil. Ele quer acabar com a sua carreira, e se você não deixa, acaba contigo. O psicólogo Albert
Wakin, da Universidade do Sagrado Coração, nos Estados
Unidos, é fã de carteirinha da depressão pós-crush, e após
estudar o tema, garantiu que já está na hora de a psicologia assumir que alguns casos de paixão crônica são clínicos e demandam reconhecimento e intervenção.
O negócio é que a própria palavra “paixão” tem culpa no cartório: sua origem etimológica é uma flexão do
verbo “sofrer” em Latim. Em grego, “páthos” deu em “patologia”, a área da medicina que estuda as doenças. Não
está fácil para ninguém.
Outra psicóloga, Dorothy Tennov, colega da Universidade de Wakin, se dedicou a entrevistar e estudar mais
de 500 apaixonados crônicos durante a década de 1970,
e deu um nome a essa forma específica de obsessão: em
inglês, “limerence”. Seu esforço científico não foi reconhecido na época — até hoje a neurociência e a psicologia relutam em aceitar a “paixonite crônica” como um
distúrbio passível de nota. Mas foi a história da colega
que deu inspiração a Wakin.
Daquela época até aqui, muita coisa mudou. As pesquisadoras Lucy Brown e Helen Fisher descobriram e
publicaram que a paixão é literalmente uma droga. Ela
ativa os mecanismos de recompensa do cérebro e te deixa “chapado” de dopamina, o mediador químico que faz
você se sentir eufórico. Essa sensação fantástica causa
dependência, e a substância só é liberada quando você
está próximo do seu amorzinho. O resultado, claro, é que
ele se torna algo próximo de um vício. Desejo e vontade
de realizá-lo.
A química vai de acordo: tudo indicava que terminar um relacionamento no auge da paixão era como interromper o uso de uma droga. E todo mundo sabe que
um dependente químico em recuperação que vê seu vício fica em uma posição difícil — da mesma forma que
ver fotos do “ex” passeando na timeline não tem potencial para dar certo.
Tennov percebeu que seu livro não fora, afinal, tão
descartável assim. Mas nessa altura, já era tarde demais.
A pesquisadora morreu em 2007 e seus inúmeros papéis
foram deixados por seu filho com Wakin. Ele sabia que
era hora de ressuscitar as pesquisas. “Quatro ou seis meses depois do início de um relacionamento saudável, a
poeira abaixa, tudo fica mais calmo”, explicou Wakin ao
Science of Us. “Mas em um relacionamento limerente, a
necessidade da outra pessoa só se intensifica”.
A obsessão irá afastar seu alvo, claro, e pode acabar
em término. O que só piora a situação do apaixonado
crônico. Wakin chegou a calcular quanto tempo por dia
o ser amado frequenta os pensamentos dos viciados, e o
valor é algo próximo de 95%.
Agora, tanto o sofrimento documentado e sistemático de quem sofre de “limerência”, quanto os mecanismos químicos de recompensa do cérebro, são reconhecidos. Falta encontrar a ponte entre os dois. “Só um deles
não é suficiente. É uma combinação”. E agora, Wakin está
conduzindo uma série de experimentos em máquinas de
ressonância magnética para tentar chegar a uma resposta definitiva. É só aguardar.

Pessoas acima de 57 anos podem
sacar o PIS/Pasep
Quem tem mais de 57
anos pode comparecer nas
agências da Caixa Econômica Federal para sacar o PIS
ou no Banco do Brasil para
o Pasep. Desde segunda-feira (18) as agências começaram a fazer o pagamento. O
prazo, para quem tem saldo,
segue até 29 de junho.
Conforme a Caixa, quem
perder o prazo não vai conseguir retirar o benefício,
somente se houver nova lei
do governo federal permitindo o saque. A partir de 8
de agosto a 28 de setembro
o saque é liberado para todos os participantes, inde-

Nelcir Dall´Agnol/O Líder

Lei foi sancionada pelo presidente, Michel Temer, e vale até 29 de junho

pendente de idade.
A liberação do benefício para quem tem acima de

57 anos faz parte de decreto
sancionado pelo presidente, Michel Temer, no último

dia 13. A lei ampliou os saques para os cotistas de todas as idades que trabalharam entre 1971 e 1988. Essa
lei é específica para este
benefício e tem prazo de
início e fim do saque.
A Caixa Econômica Federal é responsável pelo
pagamento dos recursos
do PIS, o que corresponde a cerca de 80% do total,
e o Banco do Brasil é responsável pelo pagamento
dos recursos do Pasep (cerca de 20% do total). Os beneficiados devem ir até um
desses bancos para fazer o
saque.

MARAVILHA

Obra de reperfilagem asfáltica terá início
nos próximos dias
A empresa CTT Construções e Pavimentações venceu
o processo de licitação para
executar o serviço de reperfilagem asfáltica em trechos
das ruas Nereu Ramos, do
Imigrante e da Criança, em
Maravilha. Com a definição
da empresa, a prefeita, Rosimar Maldaner, deve assinar a
ordem de serviço na segunda-feira (25). A partir de então, a empresa terá prazo de
60 dias para finalizar a obra.
A reperfilagem é uma
camada fina de asfalto colocada sobre o calçamen-

Arquivo/O Líder

Trecho da Rua Nereu Ramos onde será feita a obra

to para melhorar as condições de tráfego no local.
Conforme o governo municipal, esta é uma medida pa-

liativa, até que o município
tenha condições de asfaltar definitivamente os trechos. A reperfilagem será fei-

ta nos locais mais precários
destas ruas, principalmente em pontos de morros. O
investimento será de R$
82 mil, com recursos próprios do município. Para
este serviço não haverá nenhuma cobrança de participação dos moradores.
A partir desta primeira experiência com as três
ruas, o município deve avaliar a viabilidade de contratar a reperfilagem para
outras vias de calçamento
da cidade que estejam em
condições mais precárias.

SÃO MIGUEL DO OESTE

Lions Clube São Miguel do Oeste empossa
nova diretoria
O Lions Clube de São Miguel do Oeste empossou, na
noite de quarta-feira (20), a
nova diretoria para o ano leonístico 2018/2019. O evento foi realizado no Restaurante Di Fiori, a partir das
20h30. O até então presidente do Lions, Deny Ercules Gambatto, passou a presidência para Dorlei Locatelli.
Após a cerimônia, os convidados participaram de jan-

tar de confraternização.
A fundação do clube
ocorreu no ano 1962. Entre as atividades que o Lions
desenvolve está a manutenção de um banco ortopédico
com mais de 200 equipamentos, a campanha permanente da visão com a distribuição de óculos para as
pessoas que mais necessitam e campanhas educativas,
assistenciais e ambientais.

Camila Pompeo/O Líder

Deny Gambatto (à esquerda) passou a presidência a Dorlei Locatelli
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MEDICINA E SAÚDE
por DR. Geovani Delevati

23 de junho

Dia Mundial do Vitiligo
O vitiligo é uma doença caracterizada pela perda da coloração da pele. As lesões formam-se
devido à diminuição ou à ausência de melanócitos (células responsáveis pela formação da melanina,
pigmento que dá cor à pele) nos locais afetados. As causas da doença
ainda não estão claramente estabelecidas, mas fenômenos 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 caracterizada por
lesões cutâneas de hipopigmentação, ou seja, manchas brancas na
pele com uma distribuição característica. O tamanho das manchas
é variável. O vitiligo possui diversas opções terapêuticas, que variam conforme o quadro clínico de
cada paciente. O dermatologista 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 pacientes de
vitiligo não manifesta qualquer
sintoma além do surgimento de
manchas brancas na pele. Em alguns casos, relatam sentir sensibilidade e dor na área afetada. Entretanto, uma grande preocupação
dos dermatologistas são os sintomas emocionais que os pacientes
podem desenvolver em decorrência da doença.
Quando o vitiligo é detectado, o dermatologista pode classificá-lo por dois tipos:
- Segmentar ou unilateral:

manifesta-se apenas em uma parte do corpo, normalmente quando
o paciente ainda é jovem. Pelos e
cabelos também podem perder a
coloração.
- Não segmentar ou bilateral:
é o tipo mais comum; manifesta-se nos dois lados do corpo; por
exemplo: duas mãos, dois pés, dois
joelhos. Em geral, as manchas surgem inicialmente em extremidades como mãos, pés, nariz e boca.
Há ciclos de perda de cor e épocas em que a doença se desenvolve. Depois há períodos de estagnação. Estes ciclos ocorrem durante
toda a vida. A duração dos ciclos e
as áreas despigmentadas tendem
a se tornar maiores com o tempo.
Diagnóstico
O diagnóstico do vitiligo é essencialmente clínico, pois as manchas hipopigmentadas têm, geralmente, localização e distribuição
características. A biópsia cutânea
revela a ausência completa de melanócitos nas zonas afetadas, exceto
nos bordos da lesão, e o exame com
lâmpada de Wood pode ajudar na
detecção da doença em pacientes
de pele branca.
Análises sanguíneas deverão
incluir um estudo imunológico
que poderá revelar a presença de
outras doenças autoimunes, como

hepatite autoimune e doença de
Addison ou doenças da tireoide. O
histórico familiar também é considerado, pois cerca de 30% dos pacientes têm algum parente 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.
Tratamentos
Atualmente existem resultados excelentes nos tratamento da
doença. O fato de não se poder falar em cura não quer dizer que não
haja várias opções terapêuticas. O
paciente tem que acreditar e buscar ajuda médica.
O tratamento visa cessar o aumento das lesões (estabilização do
quadro) e também a repigmentação da pele. Existem medicamentos que induzem à repigmentação
das regiões afetadas como tacrolimus derivados de vitamina D e
corticosteroides.
A fototerapia com radiação
ultravioleta B banda estreita (UVB
-nb) é indicada para quase todas
as formas de vitiligo, com resultados excelentes, principalmente
para lesões da face e tronco. Pode

ser usada também a fototerapia
com ultravioleta A (PUVA). Também se podem 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 prazo. Muito
cuidado com medicamentos ditos
milagrosos, fórmulas ditas naturais
e receitas dadas por leigos, pois podem levar à frustração e também a
reações adversas graves.
O tratamento do vitiligo é individualizado e deve ser discutido
com um dermatologista, conforme
as características de cada paciente.
Os resultados podem variar consideravelmente entre uma pessoa
e outra. Por isso, somente um profissional qualificado pode indicar a
melhor opção. É importante lembrar que a doença pode ter um excelente controle com a terapêutica
adequada e repigmentação completa, sem nenhuma diferenciação de cor.
Prevenção
Pacientes devem evitar fatores que possam precipitar o aparecimento de novas lesões ou acentuar as já existentes, como usar
roupas apertadas, ou que provoquem atrito ou pressão sobre a
pele, e diminuir a exposição solar.
Controlar o estresse é outra medida bem-vinda.
As lesões provocadas pela doença, não raro, impactam significativamente na qualidade de vida
e na autoestima. Por isso, na maioria casos, recomenda-se o acompanhamento psicológico, que
pode ter efeitos bastante positivos
nos resultados do tratamento.
Fonte: www.sbd.org.br
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Mesmo com punições severas,
motoristas se arriscam

juntando álcool e direção
Dados repassados pelas polícias Rodoviária, Civil e Militar mostram a realidade
da região de Maravilha e São Miguel do Oeste

N

esta semana o Tribunal de Justiça de Santa
Catarina confirmou a
suspensão da Carteira
Nacional de Habilitação (CNH) do
ex-deputado federal João Pizzolatti, o qual responde por tentativa de
homicídio qualificado (quando assume o risco de matar) por embriaguez ao volante. Ele se envolveu em
um acidente de trânsito em dezembro de 2017, dirigindo bêbado um
veículo que invadiu a pista contrária, colidindo em outros dois veículos, em Blumenau. Um dos carros,
dirigido por Paulo Marcelo Santos,
de 24 anos, acabou pegando fogo. O

jovem sofreu queimaduras de 2º e 3º
grau nas pernas, ficando quatro meses internado, período em que passou por 11 cirurgias.
Este caso não é incomum, muitos motoristas ainda se arriscam
aliando álcool e direção, embora a
punição seja severa. Neste mês a lei
11.705, conhecida como Lei Seca,
completou 10 anos em vigor no Brasil. Com tolerância zero ao álcool, a lei coloca o Brasil entre os países com a legislação mais severa do
mundo. No entanto, em 10 anos, tivemos poucos avanços quando se
trata da mudança de atitude dos
motoristas. Em nível de país, nes-

te período, 1,7 milhão de autuações
por embriaguez ao volante foram
somadas.
Com números tão expressivos,
o álcool é a segunda maior causa de
morte no trânsito. A principal continua sendo o excesso de velocidade,
que muitas vezes está aliada também ao consumo de bebida. O risco
de um acidente fatal é multiplicado
por cinco quando o motorista dirige a uma velocidade 50% superior à
permitida ou com 0,5 g/L de álcool
no sangue (equivalente a duas taças
de vinho, em média), conforme avaliação do Conselho de Segurança Viária da União Europeia.

Divulgação

Com números tão expressivos,
o álcool é a segunda
maior causa de morte no
trânsito. A principal causa
continua sendo o excesso
de velocidade, que muitas
vezes está aliada também
ao consumo de bebida

NÚMEROS EM MARAVILHA
Conforme informações repassadas pelo comandante da Polícia
Militar de Maravilha, capitão Altair Lisot, desde 2008, ano em que
a Lei Seca entrou em vigor, foram
somadas 386 autuações de infração de trânsito por embriaguez na
direção de veículos automotores.
Os números correspondem apenas ao município de Maravilha.

O levantamento feito pela Polícia Militar também mostra que
os números anuais não vêm diminuindo desde a criação da lei.
Em 2008, por exemplo, 23 motoristas foram autuados por dirigir sob efeito de álcool, e em 2017
foram 24 condutores multados
pelo mesmo crime. Em meio a estes 10 anos, alguns se destacaram

com um crescimento mais elevado no número de autuações.
Em 2012 foram 48 notificações a
motoristas embriagados, 65 em
2013, outros 49 em 2014, um total de 42 em 2015 e 48 em 2016.
Somente nos primeiros seis meses de 2018 a Polícia Militar autuou 13 condutores dirigindo
após consumir bebida alcóolica.

PUNIÇÃO

Desde a criação da lei em 2018, algumas alterações foram tornando a
legislação cada vez mais severa. Desde 2016 o valor da multa é de R$
2.934,70 para o condutor que for flagrado dirigindo sob efeito de álcool.
O mesmo valor é estipulado para motoristas que se recusarem a fazer o
teste do bafômetro. Em caso de envolvimento em acidente, o motorista
pode pegar até oito anos de prisão se houver vítima fatal. Acompanhe as
mudanças na lei no infográfico 1.
Fonte G1
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REGIÃO DE SÃO MIGUEL DO OESTE

Autuações por recusa ao bafômetro são maiores do que por embriaguez

E

m seis meses, pelo menos nove
condutores foram autuados pela
Polícia Militar por dirigir embriagados em São Miguel do Oeste. Outros
32 foram presos por se recusarem a realizar o
teste do bafômetro. Os dados são do 11º Batalhão de Polícia Militar de Fronteira (BRP/
Fron) de São Miguel do Oeste. Para o comandante da 3ª Cia do 2º Batalhão de Polícia Militar Rodoviária (PMRv), major Laerte Bieger,
a recusa para a realização do teste se dá porque os condutores tem uma falsa sensação de
impunidade.
A sensação de impunidade é falsa, porque se o policial identificar sintomas de capacidade alterada por efeito de álcool, o condutor pode sim ser autuado mesmo sem ter
realizado o teste. “Quando ele se recusa, o
policial realiza uma avaliação para constatar
se ele possui ou não dois ou mais sintomas
de alteração da capacidade psicomotora”, explica o major.
Para a Polícia Militar, as autuações de
motoristas embriagados à frente de um volante são corriqueiras e ocorrem quase que
diariamente. O comandante da 1ª Companhia do 11ºBPM/Fron, capitão Alciones Pulga, destaca que esse comportamento ainda
persiste por parte dos condutores que não se
conscientizam para evitar o consumo de bebida alcoólica antes de dirigir. “A gente vê um
recrudescimento com relação à legislação,
contudo, as práticas continuam constantes.
Temos constantemente autuações com relação à embriaguez, isso persiste por conta de
hábitos dos condutores. Percebemos que talvez um dos motivos seja em razão das fiscalizações que a PM, PMRv vêm realizando. Em
razão disso, temos um resultado maior de autuações e prisões”, destaca.
Em 2008, ano em que a lei 11.705 entrou
em vigor, a Polícia Militar de São Miguel do
Oeste autuou 37 condutores por embriaguez
ao volante. Em 2014 foram 69 autuados por
embriaguez e cinco por recusa. Em 2015 foram 86 autuações por embriaguez e 24 por
recusa. A partir daí, conforme Pulga, o número de autuações por recusa ao teste do bafômetro tem se sobressaído com relação às autuações por embriaguez. “Em 2016 tivemos
46 autuações por embriaguez e 59 por recusa. Em 2017 foram 44 motoristas autuados
por embriaguez e 84 por recusa. Os condutores que consumiram bebida alcoólica buscam não realizar o teste tentando se esquivar da legislação. Contudo é possível fazer a
prisão constatando que ele tem a capacidade
psicomotora alterada”, ressalta.

UM AUTO DE PRISÃO A CADA DOIS DIAS
De 2017 a maio de 2018
a Polícia Civil autuou em flagrante 173 pessoas em toda a
região de abrangência. O delegado responsável pela Divisão de Investigação Criminal (DIC) de São Miguel do
Oeste, Wesley Andrade, explica que o número é considerado alto. “Isso resulta em um
auto de prisão em flagrante a
cada dois dias. Temos notado que 90% das nossas situações flagranciais são referentes à embriaguez ao volante e
violência doméstica. Com esses números, dá para se ter

uma ideia de quão complexa e
grave é a situação na nossa região”, salienta.
Somente no domingo
(17), conforme Andrade, foram dois procedimentos de
flagrante aplicados a motoristas que conduziam veículos
embriagados. Apesar do alto
número de situações identificadas pela polícia, o delegado
acredita que a legislação tem
evoluído. “Nesses 10 anos de
contato com a legislação, houve uma época em que não se
era obrigado a lavrar o auto de
prisão em flagrante quando o

Fotos: Ilustração

indivíduo não se submetesse ao teste de alcoolemia, mas
agora a legislação nos permite
fazer esse procedimento. Em

razão dessas mudanças percebemos que houve um acréscimo grande de situações flagranciais”, afirma.

Condutores buscam não realizar o teste do bafômetro
tentando se esquivar da legislação. Contudo é
possível fazer a prisão constatando que ele tem
a capacidade psicomotora alterada pelo álcool

ACIDENTES EM RODOVIAS ESTADUAIS DA REGIÃO
Conforme o comandante da 3ª Cia do
2º Batalhão de Polícia Militar Rodoviária
(PMRv), major Laerte Bieger, nas rodovias
estaduais abrangidas pelos postos da
PMRv de Bom Jesus, São Lourenço
do Oeste e Iporã do Oeste, 7,27% dos
acidentes registrados no ano passado
foram ocasionados pela mistura perigosa
de direção e álcool. Em 2017, 880
acidentes de trânsito foram registrados
nessa circunscrição e, desse total, 64
envolviam condutores sob efeito de álcool.
“O que nos preocupa dentro desse
cenário, quando analisamos os acidentes,
é a falta de atenção que é o que mais
causa acidentes, mas acidentes mais
simples. A preocupação é com o excesso

de velocidade e em terceiro lugar, com
a ingestão de bebida alcoólica. Em
acidentes com esses fatores como causas,
geralmente há vítimas graves ou até
óbitos. Em razão disso é que as forças
policiais combatem com tanta firmeza
esse comportamento”, argumenta.
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RECONHECIMENTO

Curso de Agronomia
da Unoesc conquista
conceito quatro no MEC
O curso de Agronomia da
Unoesc São José do Cedro conquistou conceito quatro, numa
escala de um a cinco, na avaliação do MEC/Inep. O conceito
indica um perfil muito bom de
qualidade. Segundo a diretora de
Graduação, professora Marilene
Stertz, os destaques da avaliação
foram: titulação do corpo docente; percentual de doutores; experiência de magistério superior do
corpo docente; bibliografia básica e complementar; periódicos
especializados e infraestrutura.
A Unoesc São José do Cedro e a Fazenda Escola estão localizadas na Linha Esquina Der-

rubada, em uma área de 54
hectares e com 2.658 metros
quadrados de área construída.
Claudia acrescenta que, na Fazenda Escola, os futuros agrônomos realizam diversas atividades
práticas, vinculadas aos componentes curriculares do curso, desenvolvem pesquisas de renome e têm contato direto com a
realidade do campo. Além desse espaço, os acadêmicos têm
aulas nos laboratórios de fertilidade do solo, entomologia, fisiologia vegetal, microbiologia,
sementes, zoologia, máquinas e
ferramentas, forrageiras, bromatologia e desenho, entre outros.
Unoesc/Divulgação

Estudantes desenvolvem atividades práticas e pesquisas na Fazenda Escola

Arraial da Criança

NOVIDADE Projeto ainda está em fase de elaboração e será na
Avenida Presidente Kenedy

Maravilha vai contar com
Centro Cultural
O anúncio foi feito no
sábado (16), na inauguração das pavimentações asfálticas no Bairro Bela Vista,
quando a diretora de Cultura, Rosi Reichert Heineck,
recebeu do deputado federal Celso Maldaner (MDB)
uma cópia do empenho que
foi confirmado no Ministério do Turismo destinando
recursos para a prefeitura
construir um Centro Cultural. O recurso é de mais de

Nelcir Dall’Agnol/O Líder

Recurso é de emenda parlamentar, por meio do Ministério do Turismo

R$ 1,3 milhão. O local da
construção será na Avenida

Presidente Kenedy, no terreno que atualmente tem a

sede da Banda Marcial Cidade das Crianças.
De acordo com o setor
de engenharia da Associação dos Municípios do Entre
Rios (Amerios), o pedido de
elaboração do projeto já foi
feito pela administração pública de Maravilha. Conforme o setor, a princípio a estrutura terá 700m², com dois
pavimentos. Mais detalhes
serão definidos em reunião
com a administração.

DIA C

Feira Sustentável Troca-troca será na próxima semana
Maravilha terá uma ação
especial em comemoração ao
Dia C - Dia Internacional do
Cooperativismo, celebrado em
7 de julho. Antecipando a comemoração da data, as cooperativas do município vão promover no sábado (30) a Feira
Sustentável Troca-troca. Neste dia, a população poderá tro-

car meias usadas, lacre de latinhas, tubos de creme dental,
tubos de caneta e óleo de cozinha por outros materiais,
como roupas, calçados, livros
ou brinquedos. Os objetos da
troca poderão ser para uso
próprio ou repassados adiante.
A programação é organizada por meio de parceria en-

tre as cooperativas Auriverde, Aurora Alimentos, Cresol,
Coocatrans, Sicredi, Sicoob e
Sulcredi, com o apoio da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. A ação será entre as 9h e o
meio-dia, na Praça Padre José
Bunse de Maravilha. Também
haverá mateada e atividades
recreativas. A ação não pos-

sui fins lucrativos e vai beneficiar a Apae, cadeirantes e pessoas carentes do município.
Neste ano o tema do
Dia Internacional do Cooperativismo é “Atitudes simples movem o mundo”. Para
a próxima semana está sendo organizada campanha
para doação de sangue.

Evento deve receber mais CAFÉ COLONIAL
de duas mil pessoas
Restaurante Tempero Fino tem novidades
para a clientela
Os 10 centros educacionais
infantis de Maravilha, em pareceria com a Secretaria de Educação, associações de pais e
professores e os conselhos escolares, realizam hoje (23) o Arraial da Criança. A festa, que tem
como objetivo a integração entre pais, alunos e professores,
será promovida das 14h às 17h,
no Parque de Exposições Carlos
Alberto Begrow. Conforme a secretária de Educação, Rosemé-

ri Rodrigues da Silva, a entrada
é gratuita e cada instituição fará
a venda de um alimento típico
ou terá uma barraca de brincadeiras, sendo que os lucros serão
posteriormente divididos. “Queremos que todos socializem juntos e se divirtam. Teremos desfile, apresentações e muitas
comidas típicas”, explica. A expectativa da organização é reunir em torno de duas mil pessoas entre alunos e familiares.

O Restaurante Tempero Fino de Maravilha agora serve café colonial. A nova
opção começou a ser servida no último dia 15. O restaurante fica na Avenida Anita Garibaldi, 500, no antigo
prédio do Correios. No cardápio, o cliente vai encontrar pães de milho, trigo e integral; bolos de cenoura e de

limão; além de melado, nata,
manteiga e margarina, polenta na chapa, queijo, “fortaia”, batata frita, ovos e presunto; acompanhamentos de
carne de frango e gado com
feijão e arroz e bufê de saladas. Para quem preferir, tem
chocolate quente. O diferencial do Tempero Fino é o café
colonial servido na mesa.

Nelcir Dall’Agnol/O Líder

Público compareceu na noite de inauguração do café colonial

QUEM VIVIFICA O TEMPO,
VIVIFICA A PRÓPRIA VIDA
Os conhecimentos esquecidos
podem ser relembrados, mas o tempo perdido em inatividade nunca
pode ser recuperado. Tempo é Vida,
e a Vida é mais valiosa que qualquer
coisa. Quem desperdiça o tempo está
cometendo uma tolice maior que
andar jogando dinheiro. A Vida não é
estacionária. Ela progride ou regride.
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
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TOQUE DE REQUINTE
por Simone Hübner

A etiqueta das

reuniões

Conviva antes da
reunião começar
Se houver oportunidade,
converse um pouco com
as outras pessoas e se
apresente, se for o caso.
Se presidir a reunião,
na eventualidade de
os intervenientes não
se conhecerem, tome
a iniciativa de fazer
as apresentações, por
ordem de importância
hierárquica.
Seja conciso
Expresse-se sempre de
forma mais clara e breve
possível. Evite repetir-se
ou perder tempo com
informação desnecessária.
Inicie os cumprimentos
caso seja o anfitrião
ou esteja no topo
da hierarquia
Nos tradicionais
cumprimentos
preliminares, quem
deve estender a mão
primeiro é a pessoa
que está dirigindo a
reunião ou quem lidera
a hierarquia corporativa,
independentemente de ser
homem ou mulher.
Mantenha-se de
pé quando for
apresentado a alguém
Ficar de pé é determinante
para estabelecer contato
visual, afirmando a sua
presença e procurando
gerar empatia ao seu
interlocutor. Será mais
facilmente ignorado caso
se mantiver sentado.
Seja pontual
A pontualidade é
imprescindível para
qualquer um dos

Assumir uma postura profissional
irrepreensível torna as reuniões mais
proveitosas para todos. Se estiver
liderando a reunião, assegure-se de
que todos seguem os pontos que
presidem a ordem da discussão.
Nem todos gostam delas, mas a
verdade é que (quase) ninguém lhes
escapa.

As reuniões de trabalho nem
sempre são agradáveis, porém são
fundamentais, quer tenham como
intuito organizar a distribuição de
tarefas e facilitar o workflow dentro
de uma determinada equipe ou,
por outro lado, favorecer o contato
e a relação com fornecedores e
clientes.

Um dos motivos que mais ajuda
a explicar o seu fracasso e, aliás,
a conduta inadequada de quem
dela participa, o que reforça a
necessidade de todos os envolvidos
adotarem uma postura profissional,
que respeite, quer os propósitos
da própria reunião, quer todos os
presentes.

presentes na reunião,
desde quem organiza
a quem só assiste, por
isso certifique-se de
que chegue antes dos
trabalhos se iniciarem.
Se não o fizer, estará
desrespeitando os
demais participantes
e fazendo com que
desperdicem o seu
tempo.
Sente-se de forma
apropriada
Ajuste a sua cadeira
para ficar à mesma
altura e partilhar o
ângulo de visão com
todos os intervenientes.
Tanto os homens, como
as mulheres, devem
endireitar as costas e
juntar os tornozelos,
evitando cruzar as
pernas, já que é uma
postura inadequada para
uma reunião de trabalho.
Use vestuário
adequado
Procure perceber
qual o dress code da
instituição em causa.
Nunca se esqueça de
que a indumentária pode
ajudar a construir (ou a
destruir) a sua reputação
profissional.
Não espere que lhe
puxem a cadeira
para se sentar
O que representa uma
atitude de cortesia num
contexto de interação
social é inapropriado num
ambiente de trabalho:
numa reunião, os homens
podem segurar a porta para
as senhoras entrarem, mas
não devem puxar a cadeira
para que se sentem.

Esteja bem preparado
Saiba de antemão qual
o tema da reunião e, com
antecedência, dedique
algum tempo a preparar
a sua intervenção. Esteja
também preparado para
perguntar e responder a
questões.
Seja rigoroso com os
pontos em agenda
Se estiver liderando a
reunião, assegure-se
de que os pontos que
presidem a ordem de
discussão são seguidos
escrupulosamente.
Se tiver tendência a
se dispersar, peça
antecipadamente a um
colega de sua confiança

que, discretamente,
ajude-o a não se perder.
Faça-se ouvir
Ajuste o tom de voz para
que todos consigam ouvir
com clareza o que estiver
dizendo. Adicionalmente,
procure fazer algum
comentário relevante
no início de reunião,
para que reconheçam e
valorizem a sua presença.
Saiba escutar e
pronunciar-se
quando é preciso
Por norma, é deselegante
interromper os outros, mas
em algumas reuniões pode
ser a única forma de fazer
ouvir a sua opinião.

Beba café ou água,
mas evite comer
A menos que seja um
almoço ou jantar de
trabalho, não se deve
comer durante uma
reunião. Aceitar um café
ou água que lhe são
oferecidos pelo anfitrião é
simpático.
Guarde o celular
Não coloque o celular em
cima da mesa porque será
uma fonte de distração
caso toque, vibre ou emita
alguma luz. Se estiver à
espera de uma mensagem
ou chamada que não possa
mesmo perder, informe os

demais participantes antes
da reunião e saia da sala
se precisar responder ou
atender.
Não guarde todas as
questões para o fim
Coloque as suas questões
sempre que for apropriado.
E, acima de tudo, recusese a ser aquela pessoa
maçadora que começa a
fazer múltiplas questões
ou a acrescentar
informação redundante
quando todos estão se
preparando para terminar
a reunião.
Por Rita Lúcio

Excelente fim de semana a todos!

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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Romance epistolar de Tornou-se sucesso
Alice Walker, aborda pop com o CD dos
temas como discrimi- monges beneditinos
nação racial e sexual
de Solesmes
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MODA & ESTILO
por Susane Zanin
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São Miguel do Oeste
23/6 - Festa Junina – 15h – Ginásio do Instituto
Educacional CVE
- Festa de 4 anos do Setessete Bar & Bilhar –
15h - Setessete Bar & Bilhar
30/6 - Dia de Cooperar – 8h30 – Praça Valmir
Botaro Daniel
11/7 - Workshop: Introdução ao Mundo do
Vinho – 18h30 – Faculdade Senac
14/7 - Encontro de Áreas – 8h30 - Centro
Espírita Seara da Fé
- 14º Café Colonial – 18h - Igreja Matriz São
Miguel Arcanjo
- Show com Eduardo Gustavo – 23h – Rud´s Pub
16/7 - Troca solidária – 11h - Container Óleo e
Hupets

Maravilha
23/6 - Arraial da Melhor Idade – 13h – Salão Católico do
Bairro Progresso
- Arraial da Criança – 14h – Parque de Exposições Carlos
Alberto Begrow
24/6 - Celebração com Quarteto Master – 10h e às 19h30 Igreja Batista Pioneira
- Festa da Melhor Idade – 10h – Salão Comunitário Santa
Terezinha do Bairro União
30/6 - Festival da Canção – 14h – Centro Sociocultural
- Café Colonial da Banda Marcial Cidade das Crianças e do
Lions Clube Maravilha – 18h30 - Salão Paroquial Católico
- Festa Caipira da Green – 23h59 – Green Club
1º/7 - Festa dos Idosos – 9h – Salão da Linha Primavera
Baixa
- Almoço da Colheita – 11h30 – Salão da Igreja Evangélica
de Confissão Luterana no Brasil
7/7 - BURN Music Festival – 23h59 – Green Club
13/7 - Show Comunidade Nin-Jitsu – 23h – Hangra
14/7 - Arraiá dos Aniversariantes – 23h59 – Play Club

Saiu;
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Agenda de eventos

Yin (?),
capital da
China na
dinastia
Shang

Os restaurantes focados na
alimentação da
população
carente

BANCO

Ser estu- Cartão,
dado pela em inglês
Ufologia (?) Ribeiro, teledramaturga
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fos falando que a vida delas não é perfeita e que é
um tanto irritante parecerem sempre felizes para as
fotos quando, na verdade,
podem estar enfrentando
um momento difícil. Gente como a gente e é por isso
que acreditamos e amamos
eles!
Uma
influenciadora
de Chapecó que considero muito consistente com
seu trabalho é a Monique
Guerini. Além dela, minhas influencers preferidas
são Jade Seba, Aimee Song,
Chiara Ferragni e, é claro,
Camila Coelho.

Edson Celulari, ator
Comer,
em inglês

Ocidental
(abrev.)

Vogal entoada no
vocativo
Afinal

Richard
(?): presidiu os EUA

um digital influencer traz
mais resultados que muitas
outras mídias tradicionais.
Muitas vezes parece
que a vida das digital influencers é a maior maravilha. Além de já terem
muito lucro em seus trabalhos, elas recebem muitos produtos de presente
das marcas mais desejadas, frequentam os maiores desfiles e viajam pelo
mundo. Mas não se enganem, essas pessoas têm
problemas assim como eu
e você! Algumas das influencers mais famosas de
moda já postaram desaba-

Foco do
trabalho
de um
avaliador

2/or — xu. 3/eat — tar. 4/card — poti. 5/avena. 11/a cor púrpura — agrimensura.

Muitas vezes estamos navegando pelas redes sociais e vemos alguns perfis lindos que
não dá vontade de parar de olhar. Lá em cima
na descrição está escrito que a pessoa é uma digital influencer. Afinal,
o que é isso? A tradução
é fácil: digital influencer
significa influenciador
digital, porque realmente influenciam o consumo. No meio da moda essas pessoas aparecem em
peso nessa que se tornou
a profissão do momento
e que, assim como qualquer outra, exige muito
trabalho por trás dos bastidores.
Assim como algumas
marcas contratam atores
ou modelos famosos para
fazer a divulgação de seus
produtos, os influenciadores digitais também
ganham a vida assim. A
grande diferença é que
a maioria deles são pessoas mais “normais”, com
um estilo de vida mais
próximo do nosso. Além
disso, a maioria defende que apenas faz publicidade daquilo que acredita. Comprovadamente,
divulgar um produto com

Acredita
que o
Universo é
uma combinação de
partículas
eternas e
indivisíveis
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espaço gourmet
Pudim de

paçoca
INGREDIENTES

1 envelope de gelatina em pó sem sabor, incolor
1 xícara (chá) de leite
1 xícara (chá) de doce de leite cremoso
1 lata de leite condensado
1 lata de creme de leite
1 xícara de paçoca picada
paçoca picada grosseiramente para decorar

MODO DE PREPARO

Polvilhe a gelatina em metade do leite e deixe
descansar por 5 minutos. Leve ao fogo baixo para
dissolver, sem deixar ferver. Bata no liquidificador

com o doce de leite, o leite condensado, o leite
restante e o creme de leite até ficar homogêneo.
Coloque em uma tigela e leve à geladeira até
começar a engrossar, ficando como clara de
ovo. Adicione a paçoca e misture. Despeje em
uma forma de buraco no meio umedecida e
leve à geladeira por duas horas ou até firmar.
Desenforme e sirva decorado com paçoca picada.
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área VIP
por ESTELA SERPA

vip@jornalolider.com.br

Hoje aniversaria a linda e doce Eloá
Ghizzi Ternus, que com seu sorriso
lindo, luz e alegria, contagia a todos.
Com carinho, de toda a família.
Eloi, feliz aniversário! Que
hoje não falte alegria e que
em toda sua vida sempre
haja saúde, amor, paz e
felicidade. Parabéns pelo
aniversário comemorado
hoje (24).

Feliz aniversário para o pequeno João
Guilherme, que completou um aninho

Doralina, parabéns
pelo aniversário
comemorado quarta
(20), que teus sonhos
possam se realizar
sempre! Muita saúde,
paz, alegria, amor e
sucesso. Felicidades!!
Homenagem de toda
sua família.

A mamãe Suzana, papai Charles e Irmão Igor estão muito felizes
com a chegada do Matheus e da Rafaela. Que Deus possa
abençoar essa linda família.

Aniversariantes do LEO

O LEO Clube parabeniza os aniversariantes do mês de junho com desejos de muita paz,
saúde e felicidade em suas vidas! Parabéns!

Raquele e Laercio trocaram alianças em
uma linda cerimônia de casamento

Tayson Filippi (8)

Elise Kothe (9)

Maristela Schmaedecke (19)

Priscila Signor (26)
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VIDA E
ESPIRITUALIDADE

por LUCIANE MOZER

Ansiedade e fé
Você já se percebeu ansioso por algum fato, em alguma
situação?
É normal que, em determinados momentos da vida, sintamos esse excesso de expectativa, uma vontade de acelerar
o tempo, de que as coisas se concluam, aconteçam.
Entretanto, você já imaginou o que aconteceria se esses
momentos se sucedessem com grande frequência?
O que ocorreria se substituíssemos uma preocupação
solucionada por outra, logo em seguida, com o mesmo nível de expectativa?
Não raro, alguns de nós agimos dessa forma. Vamos acumulando momentos de ansiedade, renovando-os, mantendo-nos em um estado ansioso perene, constante.
Como essa situação emocional não é a adequada, não é
a desejada para o cotidiano do organismo, este sofre com o
contínuo bombardeio desse temperamento ansioso.
Precisamos compreender que não podemos controlar
todas as variáveis da vida. Sempre haverá situações que escapam do nosso alcance, do nosso controle.
Nesses momentos, nos quais fizemos tudo o que nos cabia, nos quais utilizamos de todos os recursos possíveis, cabe-nos apenas aguardar os desígnios da vida.
Será nesse exato momento que agirá a nossa fé. Construída no entendimento de que Deus provê todas as nossas
necessidades, e de que tudo que nos ocorre está sob os auspícios divinos, a fé nos tranquiliza e acalma na dificuldade.
Essa fé, antídoto da ansiedade, não nasce no nosso emocional. Ela é trabalhada na razão, na compreensão da presença de Deus em nossas vidas, e na certeza do Seu amparo amoroso.
A confiança na Providência Divina, o entendimento de
que não estamos sós, ganhará espaço em nossa intimidade. A certeza de que Deus nos provê as necessidades passa a substituir o sentimento de ansiedade, quando não o de
medo e insegurança perante a vida.
Dessa forma, se nos percebermos por demais ansiosos,
busquemos a meditação, a reflexão profunda nos ensinamentos de Jesus, e na nossa relação com Deus.
Utilizemos a oração para nos amparar na construção
da fé raciocinada, da compreensão da vida, da confiança
em Deus. Assim agindo, aos poucos, as dúvidas e incertezas diminuirão, e as veremos como processo natural da nossa existência na Terra.
Finalmente, quando formos surpreendidos pela ansiedade excessiva, após fazer o que nos cabe, entreguemos nossas preocupações e medos ao Pai, e Ele saberá como melhor
conduzir todas as questões.

design em pauta

por Lais Oro e Andrea Costa Pelissari

Curtindo a copa do mundo na Rússia!
Os olhos do mundo estão
voltados para a Rússia. O país,
conhecido por seu clima frio
e seu povo de costumes exóticos, está recebendo milhares
de amantes do futebol. As cidades-sede da competição já
foram escolhidas. Vamos conhecer Moscou.
Em Moscou a Praça Vermelha é a maior e mais im-

portante praça do país. Nela
se encontram grandes catedrais, shoppings luxuosos e
manifestações culturais, que
sempre acontecem o ano inteiro. A sua arquitetura e cores chamativas são conhecidíssimas e se espalharam
pelo mundo através de cartões-postais e souvenirs que
reproduzem a construção.

Outro ponto turístico é Kremlin, também localizado na cidade de Moscou. A Rússia é sem dúvida uma grande fortaleza e
a sede do poder do país, são vários locais encantadores e de parada obrigatória para muitas fotos!!!

Não podemos deixar de viajar para a Rússia e não conhecer o Teatro Bolshoi, descrito por muitos como uma experiência
surreal. O prédio, que foi reconstruído várias vezes para recuperar a qualidade acústica, fica localizado no centro de Moscou.

na sua estante
Me Poupe!
Casa dos
Sentimentos
O coração é a casa dos sentimentos de todos nós. É importante que essa casa seja
sempre visitada e bem cuidada para ficar em harmonia. O
livro contém seis histórias narradas por meninos e meninas
que nos relatam seus conflitos mais comuns, como medo,
tristeza, saudade, amor e outros sentimentos, que, certamente, estão presentes no
dia a dia de toda criança.

Como economizar no dia a dia? Como poupar mesmo ganhando pouco? Quais são os melhores (e os piores) investimentos? Como poupar para o futuro sem abrir mão dos desejos e
necessidades do presente? Sei que você tem
muitas dúvidas sobre o que fazer com o seu dinheiro. Sei também que muita gente simplesmente não faz nada com ele – a não ser pagar contas e juntar moedinhas para chegar até o fim do mês. É por
isso que estou aqui. Sempre fui uma poupadora compulsiva. Desde cedo compreendi que precisaria juntar dinheiro para realizar meus sonhos. Aos 7 anos comecei a poupar para comprar um
carro quando fizesse 18. Com 23 comprei meu primeiro apartamento à vista. Aos 30 pedi demissão do meu emprego de repórter de TV e montei o canal Me Poupe., no YouTube. Aos 32 me tornei milionária. Mas este livro não é sobre mim. É sobre você, o
seu dinheiro e a maneira como vem lidando com ele até agora.
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Fotos: Camilla Constantin/O Líder

Orquidário abriga aproximadamente 200 espécies

Erlita e Erri Barato já conquistaram diversas premiações

PAIXÃO EM COMUM

Erri e Erlita Barato destacam que o Dia do Orquidófilo (22) é
uma forma de homenagear e promover o cuidado com as plantas

Casal cultiva mais de mil orquídeas

Casal maravilhense cultiva
mais de mil orquídeas
Com aproximadamente 200 espécies e
um orquidário que abriga mais de mil plantas, Erri e Erlita Barato contam que o cultivo
de orquídeas iniciou há duas décadas, quando viram uma muda muito bonita. O casal, já
aposentado, está sempre em busca de novas
variedades e conquistou diversos prêmios em
feiras da região.
O aprendizado veio com a prática, principalmente em relação ao cuidado com as híbridas. Eles destacam que adoram o passatempo
e que cultivam as orquídeas com o maior carinho e empenho. Foi justamente pensando
em proporcionar um ambiente mais agradável e adequado que eles decidiram construir

Erri mostra com orgulho a beleza das flores

um orquidário, local em que os dois passam
momentos do dia se dedicando à atividade.
Nos últimos 20 anos, além de embelezar o
ambiente e unir ainda mais o casal, as orquídeas foram responsáveis por diversos aprendizados. “O principal deles foi a ter paciência. É algo que exige calma, pois não é do dia
para a noite que ela vai florescer. Uma vez ganhamos uma muda que somente floresceu
dez anos depois. Às vezes ficamos olhando e
esperando. Porém, tudo acontece quando é
para acontecer. Elas florescem no tempo delas, então isso é um aprendizado importante”,
explicam.
Para quem tem interesse na atividade, o

casal destaca que é preciso prestar atenção
em alguns detalhes, como em colocar adubos,
não dar muita água para a raiz não apodrecer,
ter cuidado com fungos, gafanhotos, caracóis,
lesmas e demais bichos, além de controlar a
luminosidade. Eles afirmam que preferem
utilizar água da chuva, pois não possui cloro.
Sobre o Dia do Orquidófilo, celebrado ontem (22), eles afirmam que além de ser uma
data importante, é também uma forma de homenagear e promover ainda mais o cuidado com as plantas. Para o casal, não há nada
mais gratificante do que o sucesso do trabalho ser reconhecido com a beleza das flores o
ano todo.

Plantas trazem mais cor e alegria ao ambiente

CAOMA
Erri e Erlita são sóciofundadores do Círculo de
Amadores de Orquídeas de
Maravilha (Caoma), criado
há 12 anos com o objetivo
de trocar experiências
e promover o cultivo. O
grupo possui atualmente
32 integrantes e tem como
presidente Adriane Hickmann.
Além de participar de feiras
na região, tradicionalmente
no mês de outubro a entidade
promove uma exposição de
orquídeas no município. O
Caoma é filiado na Federação
Catarinense de Orquidofilia.
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COPA DO MUNDO

Sicoob Realiza lança
promoção Sou + Brasil
Em comemoração à Copa
do Mundo, o Sicoob Realiza lançou no início deste mês
a promoção “Sou + Brasil”, em
parceria com a Icatu Capitalização. A promoção segue até
o dia 31 de agosto, com premiação para quem adquirir o título de capitalização.
Os sorteios ocorrem semanalmente, mensalmente e semestralmente, com base na Loteria Federal. Até o mês de maio
o Sicoob Realiza já contemplou
mais de 391 associados, com um
total de R$ 518,3 mil em prêmios.
Quem adquirir mensalidades a partir de R$ 100 receberá um kit torcedor, composto por um balde de pipoca e
um copo. Quem adquirir mais
de R$ 200 receberá uma minibola e mensalidades a partir de R$ 300 dão direito ao conjunto completo, formado pelo
kit torcedor e minibola.
Para o presidente do Sicoob Credial, Hermes Barbie-

ri, o Sicoob Realiza oferece planos que ajudam o associado a
poupar e realizar seus sonhos.
“Investir em um título de capitalização pode ajudar a organizar sua vida financeira e programar as economias, garantindo
maior estabilidade e segurança para seus planos”, comenta.
PLANOS
O Sicoob Realiza
oferece cinco planos
e o associado ainda
concorre a sorteios de
até R$ 2,5 milhões pelos
números da Loteria
Federal. Os planos são de
12 meses (mensalidades
de R$ 1 mil a R$ 2,5 mil),
de 24 meses (R$ 500 a
R$ 1,5 mil), de 36 meses
(R$ 200 a R$ 1,5 mil), de
60 meses (R$ 100 a R$
500) e de 84 meses (R$
40 a R$ 400). Todos os
planos têm correção pela
Taxa Referencial.

SUCESSO Recursos do evento serão revertidos para o Hospital da
Criança de Chapecó

Rotary Club Maravilha realiza segunda
edição do Entrevero de Pinhão
O Rotary Club Maravilha
promoveu na noite de sábado (16) a 2ª edição do Entrevero de Pinhão. O evento
foi no Lar de Convivência de
Idosos e, segundo os organizadores, todas as 300 fichas
colocadas à disposição foram comercializadas.
“A primeira edição do

evento foi realizada em junho de 2017, com uma ótima aceitação da comunidade local. Neste ano ficamos
felizes, pois mais uma vez
foi sucesso. Queremos tornar esse evento tradicional
em Maravilha. A cada edição
buscamos aperfeiçoar a receita”, disse o presidente do

Rotary, Jair Schossler. O cardápio foi entrevero, acompanhado de arroz, pães e saladas diversas.
Neste ano os recursos
do evento serão revertidos
para o Hospital da Criança
de Chapecó, que atende todos os municípios da região,
inclusive Maravilha. Confor-

me o presidente do Rotary
Club Maravilha, neste ano
clubes do Rotary da região
deverão se unir para repassar recursos para a entidade,
visando um melhor atendimento para pacientes de todos os municípios atendidos
pelo Hospital da Criança de
Chapecó.
Fotos: Nelcir Dall’Agnol/ O Líder

Presidente do Rotary de Maravilha deu as boas-vindas para grupo de Chapecó

Público marcou presença e aprovou o cardápio servido
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Para onde vai o lixo
que
você

Falhas na separação
Os números certamente são expressivos, mas é preciso
considerar a forma como todo esse lixo tem chegado na
Central de Valorização de Resíduos. Conforme o gerente
de Engenharia da empresa Tucano, Cleiber Marques de
Oliveira, materiais recicláveis ainda chegam com muita
mistura de lixo orgânico, principalmente alimentos e
resíduos de banheiro. O papel higiênico, por exemplo, vem
sendo depositado nos pontos da coleta seletiva, mas não
se encaixa na lista dos papéis recicláveis.
De Oliveira frisa que essa mistura dificulta o trabalho de
triagem e compromete muitas vezes os materiais que
poderiam ser reciclados, que por estarem misturados a
restos de alimentos ou resíduos de banheiro, acabam
perdendo o valor comercial para reciclagem e são
encaminhados para descarte no aterro.

Cerca de 70% ainda é descartado
Devido a estas falhas na separação, cerca de 70% do lixo
reciclável recolhido em Maravilha acaba sendo descartado
no aterro sanitário. Dentro desta porcentagem estão
materiais orgânicos e os recicláveis sujos por outros
resíduos. Conforme De Oliveira, de 30 a 35% do material é
realmente separado e encaminhado para a reciclagem.

Triagem
Logo após ser descarregado pelo caminhão da coleta
seletiva, o material chega até a esteira onde é separado
manualmente. Sete colaboradores da empresa trabalham
neste processo e separam plásticos (entre brancos,
coloridos, transparentes, etc.), papelão e papéis mistos,
alumínio e vidros. Todo lixo que pode ser reciclado é
encaminhado para a prensa, transformado em malotes,
sendo estes recolhidos por atravessadores que reúnem
grandes quantidades de material para o encaminhamento
às indústrias que utilizam como matéria-prima.

recicla?

A reportagem do Jornal O Líder visitou o local da separação
dos materiais recicláveis e aterro do lixo orgânico no
interior de Saudades

Aterro da região recebe, em média, 200 toneladas de lixo por dia

O

início da coleta seletiva em
Maravilha mostrou que muitas
pessoas estão interessadas em
fazer a separação do lixo reciclável do
orgânico e contribuir com o meio ambiente. Nas duas primeiras semanas do
novo modelo de coleta no município a
empresa Tucano, responsável pelo trabalho, contabilizou a recolha de aproximadamente 30 toneladas de lixo nos
pontos de materiais recicláveis.
Mas você sabe para onde vai esse
lixo e qual a importância de fazer a separação corretamente? A equipe de reportagem do Jornal O Líder visitou nes-

ta semana a Central de Valorização de
Resíduos e o aterro de lixo orgânico da
empresa Tucano, na Linha Guabiroba,
interior de Saudades. O local recebe os
resíduos recolhidos em mais de 20 municípios da região, dos quais apenas
quatro têm a coleta seletiva: Chapecó,
Maravilha, Saudades e Pinhalzinho.
O material recolhido nos municípios onde não há coleta seletiva não
passa por triagem, sendo imediatamente descartado. O aterro de resíduos orgânicos da empresa recebe,
em média, 200 toneladas de lixo por
dia. O material é organizado em fai-

xas e enterrado em seguida.
Antes do início da coleta seletiva,
somente Maravilha encaminhava diretamente para este aterro cerca de
400 toneladas de lixo por mês. Com
o novo modelo de coleta, o objetivo é
diminuir esta quantidade depositada
no meio ambiente e encaminhar produtos com potencial de reciclagem
como matéria-prima para indústrias.
Se a média de 15 toneladas por semana se mantiver, significa que Maravilha poderia encaminhar mensalmente até 60 mil quilos de lixo para
a reciclagem.
Fotos: Carine Arenhardt/O Líder

REUTILIZE EM CASA
Além de contribuir com a coleta seletiva da cidade, alguns
materiais podem ser reaproveitados em casa. Não faltam
vídeos na internet sobre o reaproveitamento de materiais
recicláveis e o lixo orgânico também pode se transformar
em adubo para quem quiser, por exemplo, ter uma horta
orgânica.

Um dos desafios da coleta seletiva é a mistura de orgânicos com recicláveis

Local da triagem dos materiais na Central de Valorização de Resíduos

Descarregamento do caminhão da coleta seletiva

Material reciclável sendo prensado

Aterro de resíduos
orgânicos da empresa
Tucano recebe, em
média, 200 toneladas
de lixo por dia
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CAMPANHA

COORDENAÇÃO André Tomen fazia parte da administração da regional
de Palmitos e assumiu a pasta em maio

Vacinação ultrapassa
93% de cobertura
A campanha de vacinação
contra a gripe atingiu o índice de
93,09% no município de Maravilha. De acordo com a secretária
Miriane Sartori, o índice significa quase sete mil doses aplicadas. Conforme ela, o índice é
bom em quase todas as faixas
etárias. Porém, a preocupação é
com as gestantes. Somente 56%
desse grupo foi imunizado. “É
a faixa que tem direito que menos procurou”, diz a secretária.
A vacinação ocorre nos postos
dos bairros Bela Vista e Floresta.
A secretária lembra que

a campanha termina quando não tiver mais doses para
a gripe em Maravilha. Todas as pessoas de 50 anos podem procurar a vacina, além
de crianças até nove anos.
Na avaliação da secretária, a maior dificuldade foi
após a primeira semana de vacinação. Houve grande movimento no início da campanha, mas as pessoas não
procuraram com a mesma intensidade dias depois.
Para quem não é do grupo
prioritário, não haverá vacinação.
Arquivo/O Líder

ADR de Maravilha conta com
novo gerente regional de saúde
A Agência de Desenvolvimento Regional de Maravilha
(ADR) conta com um novo gerente de saúde. André Tomen
integrava o quadro de funcionários da administração da regional de Palmitos e assumiu a
pasta no fim do mês passado.
“Como é uma área diferente da
que eu estava trabalhando, o primeiro passo é conhecer a equipe
e o trabalho que estava sendo feito”, explica.
Com as mudanças anunciadas na gestão do governador de
Santa Catarina, Eduardo Pinho

Diana Heinz/O Líder

Novo gerente de saúde, André Tomen

Moreira, como o fechamento de
15 ADRs, houve mudanças e
agora regional de Maravilha
passa a integrar 22 municípios.

Segundo Tomen, apesar do aumento, a equipe é organizada e
com gestão não será difícil coordenar tudo. “A gente consegue dar conta, sim, claro que
em alguns momentos ficaremos
sobrecarregados, mas temos a
agregação da equipe de Palmitos
agora em Maravilha, então tudo
é questão de organizar para darmos suporte”, afirma.
Um dos primeiros trabalhos de Tomen foi a assinatura
de convênio de R$ 100 mil para
o Hospital Beneficente São José
de Caibi. “E agora estamos tra-

mitando mais um convênio de
R$ 200 mil para a reforma da
cobertura da mesma instituição, pois é um pedido antigo e
questão de necessidade da diretoria”, declara.
Outra mudança na ADR
de Maravilha foi no cargo de
gerente regional de educação.
Clairton Bernardo assumiu a
Gered em Maravilha no lugar
de Zenaide Borre Kunrath em
maio. Assim como Tomem, o
profissional veio de Palmitos
para integrar o quadro de funcionários.

ALTERAÇÃO
JUROS MAIS BAIXOS

Bancos e cooperativas têm atendimento
especial em jogos da Seleção

No dia 21 de julho uma parceria entre a Caixa Econômica
Federal, o Núcleo das Imobiliárias e a administração de Maravilha vai promover o Feirão da
Casa Própria. O evento faz parte da programação do aniversário de 60 anos do município e
tem como objetivo oferecer para
todas as classes sociais informações e até mesmo financiamentos de moradias. A ideia surgiu
com a redução das taxas de juros em nível nacional, o que favoreceu o mercado imobiliário.
Conforme o gerente da Caixa Econômica Federal de Mara-

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban)
emitiu comunicado de alteração no horário de atendimento das agências em
todo o país nos dias de jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo.
Pela definição, em Maravilha, Bradesco, Caixa Econômica Federal e Banco
do Brasil atenderão com o
mesmo horário. Já as cooperativas vão se adequar conforme a necessidade de cada estrutura.
A Associação Empresarial emitiu um comunicado afirmando que não
há orientação legal definida sobre a liberação dos
funcionários. Cada empresa decide a melhor for-

Maravilha terá Feirão
da Casa Própria
no próximo mês
vilha, Teori Francisco Dal Cim,
o Feirão será realizado no sábado (21) com o propósito de oferecer oportunidade à população de
participar. A ação será promovida das 9h às 17h e terá a presença de construtoras, imobiliárias,
empresas loteadoras e funcionários da Caixa que farão consultas
sobre os negócios mais favoráveis
para cada interessado. “É muito importante um evento desses
para o município. Aquece a economia e muitas pessoas podem
realizar o sonho da casa própria.
A construção civil, por exemplo,
gera muitos empregos”, afirma.

Ederson Abi/O Líder

Banco do Brasil, Caixa
e Bradesco
Dia 27 - Atendimento
das 9h às 13h

Bancos terão atendimento no mesmo horário, mas cooperativas fazem períodos específicos

ma de proceder. No entanto, a entidade defende
a liberação dos trabalhadores, que terão de compensar as horas paradas em outro momento.
A prefeitura de Maravilha informou que não haverá expediente diferencia-

do no setor administrativo
em razão do jogo. Todos
os trabalhos serão prestados de forma normal.
Já a Justiça Eleitoral terá
horário alterado. Nos dias
em que os jogos do Brasil
iniciarem às 15h, o expediente será das 8 às 13h30.

Extremo Oeste
Catarinense

Jogo dia 27
Sicoob - 8h30 às 14h
Sulcredi - 9h às 13h
Cresol - 9h às 13h
Sicredi – 9h às 15h
Extracredi - 8h às 12h
Prefeitura de Maravilha
– Atendimento normal
ADR de Maravilha
Jogo às 15h:
expediente das 8h às
13h30
Jogo às 11h (próxima
fase): expediente das
14h30 às 19h
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MARAVILHA Diretora Neiva Schaefer explica uso de recursos repassados pelo município e destaca
que 75% dos atendimentos do plantão não são urgência e emergência

Hospital São José faz balanço dos atendimentos
nos primeiros cinco meses de 2018
Nesta semana o governo municipal de Maravilha fez o pagamento de R$ 195.021,95 para o
Hospital São José, valor que corresponde ao repasse mensal para o
plantão de urgência e emergência.
Nestes primeiros seis meses do ano
o total de recursos pagos à entidade hospitalar é de R$ 1.168.011,70,
o que representa uma média diária
superior a R$ 6 mil.
A diretora do Hospital São
José, Neiva Schaefer, fez um balanço dos atendimentos realizados no plantão nos primeiros
cinco meses do ano (janeiro a

Divulgação

Material divulgado pelo hospital chama a atenção para os atendimentos do plantão

NOVA SEDE

maio) e explica o uso dos recursos pagos pelo governo municipal. Ela destaca que o valor mensal do plantão hospitalar é de R$
115.818,75 e os valores acima deste montante pagos pelo município são repassados diretamente para médicos especialistas que
fazem atendimento aos pacientes
do plantão. Neste mês de junho,
por exemplo, dos cerca de R$ 195
mil pagos, aproximadamente R$
80 mil serão repassados para os
médicos especialistas.
Dos R$ 115.818,75 do plantão, 42.3% são usados para paga-

SÃO MIGUEL DO OESTE

CULTURA

O Centro Espírita Seara da Fé, de São Miguel do Oeste, está completando, neste mês,
35 anos de fundação. O Centro Espírita foi criado em 25 de
junho de 1983 por duas amigas. Segundo o presidente, Jânio Dreyer Schreiner, a ideia
surgiu quando uma delas descobriu a doença do filho e o Centro funcionou como uma “mão
amiga” para que a família conseguisse superar a doença.
Em comemoração ao aniversário do Centro Espírita Seara da Fé está sendo realizado o

Durante o domingo (16) o
Grupo de Idosos Lar de Convivência de Maravilha realizou, na sede do grupo, Encontro de Corais e Grupos
de Danças. Pela manhã houve a participação de cinco corais de Maravilha e mais um
de Itapiranga. Marcaram presença os corais Cantar é Viver, do Lar de Convivência;
Sempre Alegre, do Clube 25
de Julho; D`Italia, da Acima;
Immer Frolich e Fenabb, de
Maravilha; e o São Rafael, de

Associação Empresarial
Centro Espírita Seara da
assina contrato com empresa Fé completa 35 anos
A Associação Empresarial
e a CDL assinaram, na quartafeira (20), contrato para a construção da nova sede das entidades em Maravilha. O ato contou
com a presença de um representante da empresa Construtora Oliveira, vencedora da licitação, além da presidente, Poliana
de Oliveira, e associados.
De acordo com a presidente, a empresa terá 15 dias para
iniciar a obra, que deve ficar
pronta em seis meses. Segundo ela, a obra é bonita e moderna, mas simples para constru-

ção. Os associados poderão
acompanhar o andamento dos
trabalhos. Assim que pronta,
a estrutura receberá a migração dos serviços, assim como
aproveitamento dos móveis
já utilizados nas entidades.
A nova sede terá 461,60m²
no pavimento térreo, mais subsolo, e será construída na Rua
Jorge Lacerda, esquina com a
Rua Paraná. O espaço contará
com salas administrativas, salas de reuniões, copa, auditório,
banheiros, almoxarifados, acessos externos e estacionamento.
Ederson Abi/O Líder

Investimento para a construção da estrutura será de R$ 738.871,67

mento dos honorários de médicos plantonistas, restando 57,63%
para o hospital custear despesas
com exames, medicamentos, materiais, salários, manutenção de
equipamentos, entre outros custos diários. Conforme Neiva, um
dos desafios é o grande número de
pessoas que procuram o plantão
para atendimentos que não se encaixam em urgência e emergência.
A diretora destaca que nos
primeiros cinco meses de 2018,
mais de nove mil pessoas procuraram o plantão, e deste número,
75% foram considerados atendi-

“Mês Espírita 2018”, com diversas
palestras. A sede do Centro Espírita Seara da Fé está situada na
Rua Pio XII, 219, Bairro Agostini,
em São Miguel do Oeste. As palestras abertas ao público ocorrem às quartas-feiras, a partir
das 20h, e aos domingos, a partir das 19h. Outra ação é a 2ª edição da Pizza Solidária, que será
realizada hoje (23). O lucro arrecadado será empregado em
algumas obras da casa espírita, que visam melhorar o amparo espiritual e trabalho com todos os que frequentam o Centro.

mentos eletivos e 25% urgência
e emergência. Neste mesmo período o hospital também precisou fazer 5.686 exames para estes
pacientes. Neiva também destaca os atendimentos de ortopedia,
que somaram mais de 750 nos
primeiros cinco meses de 2018.

Atendimentos realizados no plantão
nos primeiros meses do ano

Lar de Convivência realiza
Encontro de Corais
Linha Pupi, interior de Itapiranga. Os corais Immer Frolich e Fenabb não se apresentaram por motivo de saúde
dos maestros. No que se refere
ao evento, a presidente do Lar
de Convivência, Eneci Gruber,
disse que ficou dentro das expectativas. À tarde teve matinê.
Ainda durante a manhã
a presidente do Grupo Lar de
Convivência anunciou o falecimento do maestro do coral da Fenabb de Maravilha, José Roth, aos 49 anos.
Nelcir Dall’Agnol/O Líder

Arquivo Pessoal

Centro Espírita Seara da Fé realiza palestras abertas ao público nas quartas-feiras e
aos domingos

Coral do Lar de Convivência foi o primeiro a se apresentar

www.sef.sc.gov.br
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Maravilha

CONFERÊNCIA LD-8 Entidade trouxe para casa o título de LEO
Clube Excelência, disputado entre 38 clubes do distrito LD-8

Agente epidemiológica
é agredida ao
orientar moradora
Uma agente epidemiológica
foi agredida ao orientar uma moradora sobre os cuidados com o
mosquito Aedes aegypti. O caso
aconteceu na quarta-feira (20),
na Avenida Sete de Setembro,
Bairro Civemara, em Maravilha.
A funcionária registrou boletim
de ocorrência na Polícia Militar.
Conforme o relato, as agentes passaram na casa na semana passada e deixaram um termo de compromisso para a
mulher adequar uma cisterna que estava irregular. Ao retornarem à residência, a mulher
(uma senhora) mostrou as adequações e começou a xingar as
agentes. Então ela investiu contra a agente que estava com o
termo de compromisso e rasgou o documento. Ela também
arranhou a servidora pública.
Conforme responsáveis
pela Sala de Situação, a notificação serve para comprome-

Divulgação

Servidora pública foi arranhada na mão

ter o cidadão a realizar as adequações necessárias para evitar
a proliferação do mosquito
transmissor da dengue, zika vírus e chikungunya. Quando
o morador não consegue fazer a adequação, a equipe aciona a Vigilância Sanitária, que
automaticamente notifica e autua o proprietário com multa, pois ele pode estar causando
um problema de saúde pública.

O último fim de semana
foi de premiações para os integrantes do LEO Clube Maravilha. A entidade participou da
19ª conferência do distrito LD8, que abrange 38 clubes, os
quais se dividem entre ômega e
alpha, que diferem a faixa etária
dos companheiros.
O evento, que no ano passado foi realizado em Maravilha, foi sediado nesta edição
por Xanxerê e recebeu 32 clubes do distrito, além de entidades de outras regiões. A programação com o tema “as sete
maravilhas do LEO Clube” iniciou na manhã de sábado (17)
e teve reuniões de planejamento, mudanças no estatuto, posse da nova diretoria do distrito,
premiações, homenagens, con-

Divulgação

Integrantes receberam diversas premiações no evento realizado em Xanxerê

cursos culturais e uma festa de
integração.
Conforme o presidente da
entidade maravilhense, Diego Engler, a conferência é anual e é realizada para falar sobre
as ações do ano leonístico, chamado de AL 2017/2018, que encerrou neste mês. Maravilha

foi destaque no evento e trouxe para casa diversos troféus,
certificados e o título de LEO
Clube Excelência, o qual não
ganhava desde 2008, quando
Jeovany Folle era presidente da
entidade.
Maravilha ganhou o prêmio de maior delegação, ou

seja, foi a instituição que mais
levou integrantes para o evento, tesouraria destaque, secretaria destaque e presidente excelência. Hoje (23)
Diego Engler e a equipe da diretoria deixam a pasta, quando
Schayane Golzer será empossada a nova presidente.

MUDANÇA

SÃO MIGUEL DO OESTE

Inscrições abertas para
aulas de dança gratuitas
O curso de Educação Física
da Unoesc está com as inscrições
abertas, até o dia 13 de julho,
para as novas turmas de dança.
Poderão se inscrever pessoas a
partir dos 50 anos. As inscrições
podem ser feitas às 15h30, na coordenação do curso de Educação
Física, mediante a apresentação
da carteira de identidade. As aulas são gratuitas e fazem parte do
projeto “Grupo Experimental de
Dança: Unoesc em Movimento”.
Segundo a coordenadora do curso, professora Andrea
Jaqueline Prates Ribeiro, serão
disponibilizadas 20 vagas para
a turma de Dança Livre, que
terá aulas nas terças-feiras, das
16h30 às 17h30. Outras 10 vagas serão disponibilizadas para
a turma de Dança Livre e Dan-

LEO Clube Maravilha é destaque
em evento da região

ça de Salão, que terá aulas nas
quartas-feiras, das 17h às 18h.
Andrea destaca que dançar
na terceira idade não é só uma
maneira divertida de mexer o
corpo. Habilidades como força,
ritmo, agilidade, equilíbrio e flexibilidade também são desenvolvidas e trazem bem-estar e saúde
aos idosos. “Quando dançam, os
idosos fazem um esforço maior
para memorizar a sequência dos
passos e precisam se concentrar
para não invadir o espaço do outro. A dança estimula a solidariedade e incentiva os idosos a buscar socialização. Eles ficam mais
dispostos e ativos para as atividades da vida diária e de trabalho,
além de adquirirem uma melhor locomoção e um sono mais
tranquilo”, ressalta a professora.
Ascom Unoesc

Aulas serão ministradas pelo bolsista do curso de Educação Física Cleiton Eduardo
dos Santos Pinheiro

Samu será repassado ao Estado até 2019
e servidores retornam ao município
O trabalho do Samu
de Maravilha será repassado para a gestão do governo de Santa Catarina até dezembro de 2019. A decisão
foi confirmada pela secretária de Saúde do município,
Miriane Sartori. Em entrevista ao Jornal O Líder, ela disse que houve uma reunião no
último dia 15 em Florianópolis para tratar sobre o assunto.
Conforme ela, a estrutura em Maravilha possui oito
servidores municipais cedidos para o trabalho. Esses tra-

Divulgação

Com oito servidores do município, Samu atende hoje a região de Maravilha

balhadores terão de retornar para a Secretaria de Saúde
com o repasse do Samu para
administração do governo es-

tadual. No entanto, ainda não
há data exata para a mudança.
Repassar o atendimento ao Estado é um desejo do

município, por uma questão de economia financeira, já
que o serviço continuará sendo prestado da mesma forma, segundo Miriane. Ela diz
que o município investe atualmente até R$ 30 mil por mês
para auxiliar a manutenção
do serviço no Samu, mas recebe de contrapartida R$ 13
mil. Miriane diz que sem a necessidade do aporte, vai melhorar o saldo financeiro do
município, que poderá aplicar o recurso em outros serviços da Secretaria de Saúde.

LUTO

Morre ex-vereador e empresário de Maravilha
O empresário e ex-vereador Aléssio Vendrusculo morreu aos 83 anos, na
madrugada de quinta-feira (21), em Maravilha. Ele
estava internado no Hospital São José, onde faleceu. Ele deixa esposa, filhas, genros e netos.
Aléssio Vendrusculo foi
vereador na 9ª Legislatura

de 1993 a 1996, massagista
e sócio-proprietário do antigo Posto Texaco. Ele morava em Maravilha desde 1973.
Foi eleito pelo antigo PFL,
sendo o vereador mais votado e, por ser o mais idoso, conduziu o cerimonial
de posse da 9ª Legislatura.
Entre os projetos de sua
autoria, enquanto vereador,

estão a regulamentação dos
terrenos à beira do Rio Iracema e o trevo na área industrial. Ele, ao fazer uso da
palavra na tribuna da Câmara de Vereadores, destacava que os vereadores têm o
compromisso de trabalhar
e aprovar projetos que visam melhorar a qualidade
de vida dos maravilhenses.

Arquivo Câmara de Vereadores
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Ação nobre Após a entrega, eles conversaram com a Assistência
Social de Maravilha para continuar dando suporte

maravilha

Lions e Banda Marcial
organizam 2º Café Colonial

Policiais Militares ajudam família
com dificuldades financeiras
Uma atitude diferente da
rotina da Polícia Militar. A
ideia partiu do policial Rafael
de Souza. Ao saber da dificuldade financeira que a família
enfrenta, ele comentou com
os colegas, que se organizaram para conseguir ajudar de
alguma forma. Por meio de
um grupo de WhatsApp, eles
conseguiram mobilizar todos
os integrantes da Polícia Militar de Maravilha.
Todo esse trabalho deu
resultado: cada policial ajudou como pôde, como expli-

Divulgação/PM

Família com dificuldade financeira recebeu alimentos e agasalhos

ca De Souza. “A gente conseguiu comprar os alimentos da

cesta básica e principalmente leite para as crianças, que

choravam de noite porque
não tinham leite. E em parceria com o Rotary, conseguimos alguns cobertores para a
família”, comenta o policial.
Toda a mobilização começou no último dia 15 e no domingo (17) os policiais conseguiram levar as doações para
a família. O policial comenta que foi emocionante poder
conseguir ajudar o casal com
dois filhos. Após a entrega, eles
conversaram com a Assistência Social de Maravilha para
continuar dando suporte.

GUARACIABA

Primeira edição do Casamento Comunitário
une 20 casais
Cinthia Borsatto/Assessoria de Imprensa

A administração de Guaraciaba, por meio da Secretaria de Assistência Social,
realizou no sábado (16), no
Centro Múltiplo Uso Professor Alfredo Ames, a primeira
edição do Casamento Comunitário. Conforme a secretária de Assistência Social, Idione Kroth Fabbi, o evento teve
como parceira a Escrivania
de Paz do município. Na ocasião, 20 casais do município
se uniram em matrimônio.
O prefeito, Roque Meneghini, a primeira-dama, Dal-

Cerimônia foi realizada no Centro Múltiplo Uso Professor Alfredo Ames

va Meneghini, o vice-prefeito, Vandecir Dorigon, e

sua esposa, Marieli Teixeira, foram os padrinhos de

honra. Também participaram da cerimônia parentes e convidados dos noivos.
Conforme a secretária
de Assistência Social, Idione Kroth Fabbi, com o sucesso da primeira edição, a Secretaria trabalhará para a
realização da segunda edição para o próximo ano. Além
de toda a cerimônia, os convidados e os recém-casados participaram de coquetel ofertado pela Secretaria
de Assistência Social, com direito a bolo de três metros.

ARRECADAÇÃO DE RECURSOS

Hospital São Lucas inicia campanha por meio
da conta de energia elétrica
A Diretoria da Associação Beneficente Hospital São Lucas de Guaraciaba, iniciou nos últimos dias
uma campanha para arrecadação de valores junto à fatura de energia elétrica/Celesc. Conforme o presidente
da Associação, Claudemir
Luiz Parmigiani, para auxiliar o Hospital São Lucas os
munícipes deverão preencher uma autorização que
está disponível na Celesc e
que será entregue também

nas residências, onde deverá conter dados sobre o titular da fatura, endereço,
localidade, unidade consumidora e o mês de referência para início dos débitos.
Além disso, poderão realizar as doações, tanto pessoas físicas, quanto jurídicas.
A autorização precisa estar assinada pelo titular da fatura,
além de preencher o valor da
doação mensal. Após o preenchimento, a autorização deve
ser entregue na Celesc em

Divulgação

Campanha visa arrecadar recursos tendo em vista a situação financeira delicada do Hospital

Guaraciaba na parte da manhã.
Aqueles que já realizam a doação e desejam aumentar o va-

lor, podem cancelar a doação
anterior e identificar o pedido de doação de maior valor.

O Lions Clube Maravilha e a Banda Marcial Cidade das Crianças de Maravilha organizam o 2º Café Colonial. Será no sábado (30), no salão paroquial, a partir das 18h. As fichas custam R$ 30 para adultos e R$
15 para crianças. Silvino Giacomin, que será empossado presidente do Lions hoje (23), disse que metade dos recursos será destinada para a Banda Marcial. A expectativa do clube é vender 600 ingressos.

SÃO MIGUEL DO OESTE

Acismo promove
concurso de redação nas
escolas do município
A Associação Empresarial
de São Miguel do Oeste (Acismo) lançou o primeiro Concurso de Redação da entidade, por
meio do projeto Geração Empreendedor. A iniciativa vai ao
encontro dos preceitos da Acismo referentes à educação empreendedora, que defendem
a educação como o viés que
gera e agrega valor ao cidadão
e à sociedade, com reflexo direto em um futuro próspero.
Com o tema “Quando me
tornei empreendedor”, a redação visa estimular o espírito empreendedor nos estudantes. Para isso, palestras com
integrantes do Conselho Diretor da Acismo darão aos alunos um pequeno vislumbre do
mundo empresarial e, assim,
levá-los ao raciocínio e criatividade para criarem seus textos.
Essas palestras nas escolas devem começar em julho e o cronograma segue com as confecções e entrega das redações à
Acismo, seleção e premiação.
Participam do concurso
alunos do 6º ao 9º ano do nível fundamental e do 1º ao 3º
ano do nível médio, das escolas
das redes particular, munici-

pal, estadual e federal de ensino do município de São Miguel
do Oeste. Pelo regulamento,
três redações de cada turma serão escolhidas pelos professores tutores e passarão por uma
segunda classificação da comissão formada pela Acismo.
Os textos classificados,
além da premiação, vão compor um livro. Os autores do 6º
ao 9º ano recebem também
um exemplar do livro editado com as redações, uma camiseta e o acompanhamento
de parte da rotina do empresário que palestrou na escola, e os alunos do 1º ao 3º ano,
além da premiação anterior, terão direito à participação de
12h nas oficinas do Geração
Empreendedora. O evento de
lançamento do livro e entrega das premiações está prevista para o dia 20 de novembro.
Participam do concurso alunos do Cedup, Marechal Arthur Costa e Silva,
Juscelino Kubitschek de Oliveira, Canela Waldemar Von
Dentz, La Salle Peperi, JMJ,
CVE, Senai, IFSC, Jaldir, Santa Rita, São Miguel, São Sebastião e Padre José Anchieta.
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FORMATURA

PRIMEIRA EDIÇÃO Evento contou com apresentações de música,
patinação, teatro e dança

Proerd forma mais
uma turma em Bom
Jesus do Oeste
Na tarde de quinta-feira (21) foi realizada a formatura de 25 alunos do 5º ano
da Escola Municipal Professor Albano Borre, no Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência
(Proerd). O evento, realizado no Centro de Convivência dos Idosos, contou com a
presença de autoridades, lideranças, alunos e familiares.
O policial militar Jonathan Dalla Corte, instrutor
do Proerd, falou sobre a importância das ações desenvolvidas. Segundo ele, um

dos objetivos do programa é desenvolver nos alunos a habilidade de evitar influências negativas
em questões relacionadas às drogas e à violência.
Na ocasião, Katiane de
Melo e Iago Fernando Brambila, que se destacaram na
redação, foram premiados
com uma conta-poupança no valor de R$ 100 doados pelo Sicoob. Também
foi realizado o sorteio de
uma bicicleta doada pela administração, tendo como ganhador Andrei Murari.

Mostra Cultural da Amerios é
realizada em Flor do Sertão
A 1º Mostra Cultural da
Amerios, realizada em Flor do
Sertão no último dia 15, reuniu
público expressivo. Ao todo,
mais de 170 artistas promoveram apresentações de música, patinação artística, teatro e

danças típicas.
Para a diretora de Cultura de Maravilha e coordenadora do Colegiado, Rosi Reichert
Heineck, a interação é fundamental e valoriza o trabalho. “É
importante que possamos mos-

trar um pouco do que é feito
em nossos municípios”, afirma.
Para o presidente da Associação dos Municípios do Entre Rios (Amerios), Reinaldo
Mueller, a cultura precisa ser
valorizada como política públi-

ca. Ele destaca que a ideia é retomar o projeto e demonstrar o
potencial dos municípios que
compõem a Amerios. O Colegiado irá promover a segunda
edição do evento no próximo
semestre, em Iraceminha.
Fotos: Divulgação

Fotos: Divulgação

Apresentações encantaram o público

Lideranças da região participaram do evento

BOM JESUS DO OESTE

Coleta seletiva será implantada nos próximos meses
Alunos que se destacaram na redação foram premiados

Andrei Murari foi o vencedor do sorteio

O município de Bom Jesus do Oeste irá implantar coleta seletiva nos próximos meses.
O tema foi debatido em reunião
na terça-feira (19), com a participação do prefeito, Ronaldo
Luiz Senger; secretária de Educação, Solange Andréia Bonni; secretária de Saúde, Roseni Bruxel; diretora da Educação
Estadual, Sirlei Gardim; e o em-

presário Célio Willsmann.
De acordo com os gestores,
é preciso realizar campanhas de
conscientização para que os munícipes entendam a importância
de separar o lixo orgânico do reciclável. Na reunião foram feitas
algumas sugestões, como orientar os alunos, confeccionar cartazes e panfletos, além de realizar palestras sobre a temática.

Charlaine Kreuz/Ascom prefeitura

Gestores debateram possíveis ações de conscientização

DIVERSÃO

Músicas e brincadeiras animam festas
juninas na região

Evento foi promovido no Centro de Convivência dos Idosos

A quarta-feira (20) contou com festa junina em Flor
do Sertão e Bom Jesus do
Oeste, com danças, brincadeiras e comidas típicas. Em
Bom Jesus do Oeste, a festa dos idosos teve casamento caipira, quadrilha, além
de apresentações dos alu-

nos do Jardim de Infância
Chapeuzinho Vermelho.
O evento contou com a
colaboração da Secretaria de
Educação e do Departamento
de Cultura. Segundo a diretora de Cultura, Leisi Rauber
Wandscheer, a festa foi realizada para promover diversão

e alegria aos participantes.
O dia também foi de
muita diversão para as crianças e adolescentes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
(SCFV) de Flor do Sertão. A
coordenadora, Aline Mara
Engel, afirma que o even-

to já é tradicional e proporciona momentos especiais.
“Essas festas têm uma característica própria, que é
o espírito de alegria e diversão. São sempre muito animadas porque todos
se envolvem, inclusive as famílias dos alunos”, destaca.
Fotos: Divulgação

Formandos receberam certificado de conclusão de curso

Evento em Flor do Sertão contou com brincadeiras e comidas típicas

Festa junina garantiu diversão em Bom Jesus do Oeste
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obituÁrio
JIMMY WOPO
O rapper Jimmy
Wopo, de 21 anos,
morreu durante um
tiroteio em Pittsburgh,
nos Estados Unidos, na segunda-feira
(18). Segundo informações da polícia
local, outro homem ficou ferido
durante o tiroteio e foi levado ao
hospital. Travon Smart - verdadeiro
nome de Wopo – foi morto horas
após o rapper XXXTentacion ser
baleado na Flórida. Após o ataque,
ele foi levado para um hospital, mas
não resistiu aos ferimentos. Wopo
ficou conhecido por seu single “Elm
Street”. O disco “Back Against the
Wall” foi lançado logo após Wopo
deixar a prisão, em 2017. O rapper
foi detido após, supostamente, violar
liberdade condicional. O cantor era
considerado estrela em ascensão na
cena do rap.
XXXTentacion
O rapper
XXXTentacion, de
20 anos, morreu na
segunda-feira (18),
após ser baleado na
Flórida, nos Estados Unidos. Jahseh
Dwayne Onfroy, conhecido como
XXXTentacion, estava comprando
motos quando um homem armado
saiu de um carro e atirou várias vezes
contra ele. Após o ataque, ele foi
levado para um hospital. O rapper
estava prestes a ser julgado por
violência doméstica contra sua
namorada grávida. Ele tem também
outras doze acusações na justiça.
XXXTentacion lançou um disco no
ano passado e outro neste ano. Seu
segundo álbum chegou ao primeiro
lugar entre os mais vendidos nos
EUA. Entre seus principais singles,
os destaques são “Changes”, “Sad!”
e “Look at me”. O estilo de XXX é
uma mistura de rap com elementos
do R&B e do rock alternativo. Alguns
críticos já rotularam seu trabalho
como emo rap.
ELIEZER BATISTA
O empresário e
ex-ministro Eliezer
Batista morreu na
noite de segundafeira (18), aos 94 anos.
Ele estava internado no Hospital
Samaritano, em Botafogo, na Zona
Sul do Rio de Janeiro. Engenheiro,
Eliezer foi, entre outros cargos,
presidente da Vale do Rio Doce,
ministro de Minas e Energia, em
1962, e secretário de Assuntos
Estratégicos do governo Fernando
Collor de Mello em 1992. Batista
também participou do segundo
governo do ex-presidente Fernando
Henrique Cardoso como membro
do Conselho Coordenador das
Ações Federais no Rio de Janeiro.
Empresário no ramo da mineração
e natural de Nova Era (MG), Eliezer
era pai do também empresário Eike
Batista e outros seis filhos. No ramo
empresarial, Eliezer foi diretorpresidente da Minerações Brasileiras
Reunidas S.A., vice-presidente da
Itabira International Company, diretor
da Itabira Eisenerz GMPH, presidente
da Rio Doce Internacional (subsidiária
da Vale em Bruxelas). Depois de
retornar à presidência da Companhia
Vale do Rio Doce, em 1979, Batista
desenvolveu o Projeto Ferro Carajás,

primeira iniciativa de exploração das
riquezas da província mineral dos
Carajás, com áreas do Pará até o
Xingú, Goiás e Maranhão. Eliezer
também foi um dos fundadores,
em 1997, do Conselho Empresarial
Brasileiro de Desenvolvimento
Sustentado (CEBDS).
JOÃO CARLOS
FOGIATTO
João Carlos
Fogiatto faleceu
por volta das 2h de
domingo (17), no Estado
do Mato Grosso, vítima de infarto.
Fogiatto foi um dos primeiros
empresários no município de
Maravilha a desenvolver a ideia de
disponibilizar vestuários a preço
único de R$ 10. A loja fica em
frente ao Supermercado Auriverde,
no centro de Maravilha. Seu corpo
foi velado na Igreja Católica da
Maria Preta, em Dionísio Cerqueira,
e sepultado no cemitério municipal.
GUENNADI
ROJDESTVENSKI
O maestro
russo Gennady
Rojdestvenski
faleceu no sábado (16),
aos 87 anos. Nascido em 1931,
o maestro, pianista e compositor
dirigiu numerosas orquestras na
Rússia e no exterior por mais de
50 anos. Em 2000 e 2001 dirigiu a
orquestra do Bolshoi. Condecorado
em 1976 com o título de “Artista
do Povo da URSS”, a mais alta
distinção soviética no campo da
cultura, tornou-se diretor musical
da Câmara de Teatro Musical de
Moscou em 2012. Também era
professor do Conservatório de
Música de Moscou desde 1974, de
acordo com a agência de notícias
russa RIA Novosti.
FÁBIO TOMASINI
O ator Fábio
Tomasini morreu no
último dia 15, aos
68 anos. O artista fez
uma participação na
novela “Belíssima” (2005) e foi
o dublador de Mestre Cistal em
“Cavaleiros do Zodíaco”. Tomasini
também participou da série
“Na forma da lei”, em 2010, de
episódios de “Linha direta”, e de
novelas como “Da cor do pecado”
(2004), “Pé na jaca” (2006) e “Viver
a vida” (2010). A causa de sua
morte não foi informada, mas o
artista seria submetido a sessões
de hemodiálise no Hospital Santa
Casa de Misericórdia, de São
Paulo.
PEDRO DA COSTA
Faleceu na quartafeira (20), por
volta das 6h, Pedro
da Costa, aos 108
anos. O Senhor Pedro, como era
conhecido, era solteiro e morava
com um parente. O idoso morava
em Romelândia, mas já residiu em
Maravilha. Ele era natural de Santa
Maria/RS. Pedro da Costa era
diarista e não fazia muito tempo
que ele havia parado de trabalhar.
Ele era considerado uma das
pessoas mais idosas no ExtremoOeste de Santa Catarina.

ALÉSSIO
VENDRUSCULO
O empresário
e ex-vereador
Aléssio
Vendrusculo
morreu aos 83 anos,
na madrugada de quinta-feira (21),
em Maravilha. Ele estava internado no
Hospital São José e morreu por volta
das 3h10. Aléssio Vendrusculo foi
vereador na 9ª Legislatura de 1993 a
1996, massagista e sócio-proprietário
do antigo posto Texaco. Ele deixa
esposa, filhas, genros e netos.
JOLANÍ MARCANTE
Faleceu no dia 15 de junho, no Hospital
Regional de São Miguel do Oeste,
aos 69 anos. Seu corpo foi velado na
Igreja Matriz de São Miguel do Oeste e
sepultado no cemitério municipal.
IGOR FACCIONI
Faleceu no dia 15 de junho, no Hospital
Regional de São Miguel do Oeste,
recém-nascido. Seu corpo foi velado
na Cripta da Igreja Matriz de Anchieta
e sepultado no cemitério municipal. A
família convida para missa de sétimo
dia, a ser celebrada hoje (23), às 19h, na
Igreja Matriz de Anchieta.

APRENDIZAGEM

Professoras destacam a
importância de atividades lúdicas
Pensando no bom desempenho dos alunos, os professores do
Centro Educacional Mundo Infantil
(Caic) de Maravilha utilizam jogos
e brincadeiras referentes aos conteúdos trabalhados durante o processo de ensino e aprendizagem.
De acordo com as professoras
Neiva Dalla Rosa e Adiles Boneto,
do 2º ano do educandário, as atividades lúdicas enriquecem o trabalho pedagógico. “São ferramentas importantes para a consolidação
dos conhecimentos, melhorando a
capacidade de memorização, cálculo mental, cumprimento de regras, entre outros”, destacam.
Um dos jogos utilizados pelas
educadoras, por exemplo, é o “Nunca 10”, em que os estudantes apri-

moram os conhecimentos sobre
adição. “Ao jogar os dados, os alunos precisam somar os pontos e pegar a quantia em cubinhos. Cada
vez que somar 10 eles devem trocar por uma barrinha, que é a dezena. Quando completar 10 dezenas precisam trocar por um placa,
que é uma centena. As crianças
se envolvem, ficam concentradas
para não errar e, mesmo sem perceber, aprendem conceitos matemáticos importantes”, afirmam.
Segundo as professoras, cada
vez mais os envolvidos no processo de ensino percebem a importância do aspecto lúdico para o
desenvolvimento emocional e cognitivo das crianças, o que também
torna as aulas mais prazerosas.
Divulgação

IBANA TEREZINHA DA CUNHA
SCHWAB
Faleceu no dia 16 de junho, em
Cascavel/PR, aos 74 anos. Seu corpo
foi velado na Cripta da Igreja Matriz
de Anchieta e sepultado no cemitério
municipal.
VALDIR ROHDEN – Popular Padre
Faleceu no domingo (17), aos 62 anos,
no Hospital São José de Maravilha. Seu
corpo foi velado na igreja católica do
Bairro Floresta e sepultado no cemitério
municipal de Maravilha.
MARCOLINO DELARA
Faleceu na segunda-feira (18), em
sua residência em São Pedro Tobias,
Dionísio Cerqueira, aos 83 anos.
Seu corpo foi velado na Capela de
Linha São Pedro Tobias, Dionísio
Cerqueira, e sepultado no cemitério da
comunidade.
JOANA ROSALINA MARGERL
Faleceu na segunda-feira (18), no
Hospital Regional de São Miguel do
Oeste, aos 89 anos. Seu corpo foi
velado na Capela do Bairro Sagrado
Coração de Jesus, São Miguel do
Oeste, e sepultado no cemitério
municipal de Paraíso.
PAULINA DICKEL
Faleceu na segunda-feira (18), aos 92
anos, em sua residência. Seu corpo
foi velado no clube de idosos de
Bom Jesus do Oeste e sepultado no
cemitério de Tigrinhos.
NORMA PAULUS
Faleceu na terça-feira (19), aos
58 anos, no Hospital São José de
Maravilha. Seu corpo foi velado no
salão da comunidade de Linha Caiapó
e sepultado no cemitério da Linha
Consoladora.
EDUARDO CONCHI BRAGANHOLLI
Faleceu na quarta-feira (20), aos
74 anos, no Hospital Regional de
Chapecó. Seu corpo foi velado na
capela da Funerária Franke e sepultado
no cemitério municipal de Maravilha.

Jogos e brincadeiras contribuem para o processo de ensino

INFORME PUBLICITÁRIO

BRDE assina primeiro contrato do Fungetur em SC
A agência do BRDE em Santa Catarina assinou no dia 12 de
junho o primeiro contrato do FUNGETUR no Estado na
presença do Ministro do Turismo, Vinícius Lummertz e do
Governador Eduardo Pinho Moreira.
A assinatura do contrato com o grupo Pires Hotéis e Turismo,
no valor de R$ 9,6 milhões, aconteceu durante a apresentação
do programa federal Prodetur+Turismo no Congresso de
Prefeitos, realizado pela FECAM em Florianópolis.
O Diretor Administrativo Renato de Mello Vianna assinou o
documento pelo BRDE e o empreendedor Joel Pires pelo
grupo Pires. O primeiro contrato do FUNGETUR em SC irá
viabilizar a construção de um hotel com a bandeira Accor Ibis
Budget, com 19 pavimentos e 216 quartos em Balneário
Camboriú.
Durante o evento, o BRDE teve a oportunidade de apresentar
seu programa de desenvolvimento voltado ao setor de
Turismo, o BRDE Protur. O programa permite que empresas e
prefeituras possam financiar empreendimentos e projetos no
segmento. A expectativa do BRDE é de que micro e pequenas
empresas também sejam beneficiadas, por meio dos
convênios com as cooperativas de crédito.
Dentro do escopo do programa, o BRDE poderá ainda
assessorar prefeituras no desenvolvimento de projetos de
Parcerias Público-Privadas (PPPs) para a construção ou
operação de equipamentos turísticos e atrações como
parques, centros de convenções e de exposições, entre
outros.
www.brde.com.br
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PARA USO Furto foi em Maravilha e moto foi abandonada em matagal
na cidade de São Miguel do Oeste
TRÂNSITO E VOCÊ

por Laerte Bieger

Major PM comandante da 7ª Companhia de
Polícia Militar Rodoviária

TRANSPORTE DE CRIANÇAS
EM MOTOCICLETAS
A motocicleta, por si só, é um veículo considerado perigoso. Por que afirmamos isso? Bem... raramente a Polícia Militar
Rodoviária atende um acidente de trânsito envolvendo motocicleta sem que os ocupantes tenham se ferido em razão do sinistro.
Então justamente pensando na segurança das crianças é
que foi proibido pelo legislador o transporte dos menores de
sete anos em motocicletas. Geralmente as crianças menores
de sete anos não alcançam os estribos da motocicleta que servem para apoiar os pés. Isso representa um sério risco para a
segurança dessa pessoa.
Por outro lado, ainda que a criança seja maior de sete
anos, se ela não tiver nas circunstâncias condições de cuidar
de sua própria segurança, a infração de trânsito também estará caracterizada. Isso ocorre, por exemplo, no caso em que
uma criança recebe a atribuição de segurar uma mercadoria,
impossibilitando que se segure adequadamente sobre a motocicleta.
Conduzir motocicleta, motoneta e ciclomotor transportando criança menor de sete anos ou que não tenha, nas circunstâncias, condições de cuidar de sua própria segurança é
infração de trânsito de natureza gravíssima, cuja penalidade
aplicável é a multa de R$ 293,47, tendo como medida administrativa a retenção do veículo para regularização e o recolhimento da habilitação.
A utilização de motocicletas para a locomoção tem se tornado cada vez mais frequente, principalmente nas grandes cidades. A economia de combustível e a facilidade em vencer congestionamentos são apontadas como as principais vantagens
para a utilização deste modal de transporte. Por comodidade ou por realmente não disporem de outro meio de transporte, com relativa facilidade constata-se o transporte de crianças
com menos de sete anos neste tipo de veículo automotor.
O problema é que o número de acidentes de trânsito envolvendo motocicletas também tem aumentado. Inclusive a preocupação com os índices de acidentes levou o governo de Santa
Catarina a lançar uma campanha para prevenir este tipo de sinistros. Dados da Secretaria de Estado da Saúde mostram que
nos três primeiros meses de 2018 os dois principais hospitais
públicos da Grande Florianópolis - Celso Ramos e o Regional
de São José - atenderam 1.312 vítimas de acidentes de moto.
Qualquer acidente de trânsito é algo a ser lamentado. Mas
quando entre as vítimas está uma criança, os abalos emocionais são exponencialmente maiores. Portanto, senhores pais,
não transportem seus filhos menores de sete anos em motocicletas.

Homem furta motocicleta para
visitar familiares em outra cidade
A Polícia Militar recuperou
uma motocicleta furtada que
estava em uma área de mata
nas proximidades da Vila Basso,
em São Miguel do Oeste. A motocicleta foi furtada no último
fim de semana em Maravilha.
A motocicleta possuía sis-

tema de rastreamento por GPS
e as informações de localização eram passadas à Polícia Militar a todo o momento
pelo proprietário da empresa
de segurança. As guarnições
policiais iniciaram as buscas,
encontrando a mesma aban-

donada em meio aos arbustos,
em local de difícil acesso. O
autor não estava mais no local.
Foi acionada a equipe do
Canil Setorial do 11º BPM/
Fron para auxiliar nas buscas
com o cão de faro nas evidências deixadas, que apontou

o possível suspeito de ter cometido o furto. Um homem de
19 anos confirmou ter furtado
a motocicleta em Maravilha
para ir visitar parentes em São
Miguel do Oeste. Ele foi preso
e encaminhado à Delegacia de
Polícia Civil.

TRÂNSITO

Acidente resulta em pessoa gravemente
ferida em colisão na SC-496
Um grave acidente foi registrado na quinta-feira (21)
na SC-496, em Belmonte. A
colisão envolveu um Gol de
Pinhalzinho e um Fiat Strada de Descanso. O Gol fazia o
sentido Belmonte a Descanso
quando, ao tentar entrar em
uma estrada vicinal, colidiu
na lateral do Strada. Após a
colisão, o veículo Gol saiu da

pista e colidiu em uma árvore.
De acordo com os bombeiros, o motorista do Gol,
um homem de 45 anos, foi
socorrido com ferimento na região frontal da cabeça e suspeita de traumatismo craniano. O homem
foi encaminhado ao Hospital Regional para receber atendimento médico.

Marcos Lewe/Rádio 103 FM

Corpo de Bombeiros encaminhou vítima da motocicleta para o hospital em São
Miguel do Oeste

AFOGAMENTO

Polícia conclui investigação sobre morte de
empresário desaparecido em São Carlos
Reprodução Facebook

A Polícia Civil, por meio
da Delegacia de Polícia da
Comarca de São Carlos, concluiu as investigações referentes à morte de Esequiel
Antônio Espens, desaparecido no dia 28 de janeiro deste ano e encontrado, posteriormente, às margens do Rio
Uruguai na cidade de Palmitos, sem vida. Foram vários

Esequiel Antônio Espens era empresário
em São José do Cedro

meses de investigações visando averiguar a ocorrência de um possível crime.
Conforme a polícia, os
exames periciais foram minuciosos e conseguiram auxiliar significativamente as
investigações. Não foi verificada nenhuma forma de violência ou lesão, entendendo
o perito como causa residu-

al de morte o afogamento. O
exame toxicológico não apresentou dados significativos
devido ao estado e transcurso de tempo das amostras.
Após todo o desenvolvimento
e encerramento das diligências do procedimento, não
foi constatado nenhum indício de quaisquer condutas
criminosas atinentes ao fato.

TRÂNSITO

Veículo invade floricultura em São
Miguel do Oeste
Um veículo GM/Celta, emplacado em Paraíso/SC, invadiu um estabelecimento comercial localizado na Rua Santos Dumont, próximo à rodoviária de São Miguel do Oeste, na noite de quarta-feira
(20). Segundo relatos, a condutora do carro se atrapalhou na hora de deixar o estacionamento, acabou
subindo na calçada e invadiu a floricultura. Danos
materiais foram registrados no veículo e principalmente na estrutura da loja. Ninguém se feriu. A Polícia Militar foi acionada e atendeu a ocorrência.

Marcos Lewe/WH Comunicações
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JASC Competiram nesta etapa os municípios de Flor do Sertão, Bom Jesus do Oeste,
Maravilha, Saudades, Modelo, Pinhalzinho, Iraceminha, Sul Brasil e Serra Alta

Etapa microrregional realizada
em Serra Alta
De 13 a 17 de junho foram realizadas no município de Serra Alta as competições da etapa microrregional
dos Jogos Abertos de Santa
Catarina (Jasc). Competiram
nesta etapa os municípios de
Flor do Sertão, Bom Jesus do
Oeste, Maravilha, Saudades,
Modelo, Pinhalzinho, Irace-

minha, Sul Brasil e Serra Alta,
nas modalidades de futsal feminino e masculino e bocha
masculino.
A seletiva será no município de Saudades, nos dias
16 a 19 de agosto, onde participarão os representantes
das regionais de Chapecó,
Maravilha e Palmitos.

Classificação da etapa
microrregional para etapa seletiva: futsal feminino:
Serra Alta e Maravilha; futsal masculino: Pinhalzinho e
Saudades; bocha masculino:
Flor do Sertão e Serra Alta.
Pré-classificados direto
para etapa seletiva: bocha
feminino: Maravilha e Ser-

ra Alta; bolão 23 masculino:
Maravilha e Saudades; bolão 23 feminino: Maravilha e
Saudades; futebol feminino:
Maravilha; handebol masculino: Saudades; handebol
feminino: Saudades; voleibol masculino: Pinhalzinho;
e voleibol feminino: Pinhalzinho.

INÉDITO

Primeiro Festival de Minivôlei é realizado no
Parque de Exposição
No sábado (16) foi realizado em Maravilha o 1º
Festival de Minivôlei, pela
Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer de Maravilha, em parceria com o
projeto Vida Vôlei/Unopar/João XXIII/AMV. Estiveram presentes as delegações dos municípios de Sul
Brasil, Saudades, Xanxerê,

Nelcir Dall’Agnol/O Líder

Seis municípios, 64 equipes e mais de 300 atletas participaram

São Miguel do Oeste, Guaraciaba e Maravilha. De acor-

do com os organizadores,
aproximadamente 300 atle-

tas divididos em 64 equipes, nos naipes masculino
e feminino, participaram.
No fim do evento todos receberam medalha de participação. A coordenação foi
do curso de Educação Física da Informar Unopar e os
acadêmicos do curso auxiliaram com a arbitragem e a
dinâmica no dia do evento.

FUTSAL

Sub-16 de Maravilha joga
pela Liga Catarinense
No domingo (24) a equipe de futsal da Secretaria de Esportes,
Juventude e Lazer/Acema de Maravilha, categoria sub-16, estará
em quadra. O duelo é contra o time do Clube Recreativo Chapecoense (CRC). O jogo é válido pela fase de classificação da Liga Catarinense de Futsal (LCF). A partida ocorre às 14h30, no Ginásio Municipal de Esportes Gelson Tadeu de Lara Mello, em Maravilha.

Liga Oeste

Projeto Vida Vôlei
consegue duas vitórias
A equipe de vôlei feminino do Projeto Vida Vôlei/
Unopar/João XXIII/Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer de Maravilha/
Acema jogou a terceira etapa da Liga Oeste de Vôlei.

A competição foi no domingo (17), no município
de Pinhalzinho. As meninas maravilhenses venceram Cunha Porã e São
Lourenço do Oeste pelo placar de dois sets a zero.
Divulgação

Disputas foram no domingo (17), em Pinhalzinho

MUNICIPAL

SÃO MIGUEL DO OESTE

Municipal Veterano e Master define os finalistas Taça Líder Farma tem
jogos hoje
O Campeonato Municipal de Futebol Veterano e Master de São Miguel do Oeste movimenta,
amanhã (24), a rodada da
volta das semifinais. Serão conhecidos os finalistas de cada categoria. A

rodada de ida foi realizada no último fim de semana. Não vale saldo de gols.
Sendo assim, dois empates ou uma vitória para
cada lado, leva a disputa
para os pênaltis. A rodada da volta é a seguinte:

LINHA CANELA GAÚCHA
8h30 – Master – Grêmio
Gaúcho x Serrano (ida: 0 x 1)

LINHA PÉROLA
10h – Veterano – Pérola x
Serrano (ida: 1 x 1)

BAIRRO JARDIM PEPERI
9h30 – Master – Jardim
Peperi/Anildo Cardoso x Jardim
Peperi/João Cassol (ida: 1 x 2)

LINHA CAXIAS
10h – Veterano – Cultural
Caxiense x Internacional (2
x 1)

PREPARAÇÃO

CRM goleia em amistoso contra time de
São Miguel do Oeste
O Clube Recreativo Maravilha (CRM) realizou, na
tarde de sábado (16), mais
um jogo-treino antes da estreia no Campeonato Estadual de Futebol Amador – Fase
Oeste. A partida foi realizada no Estádio Doutor José
Leal Filho, contra a equipe do Grêmio de Linha Canela Gaúcha, do município
de São Miguel do Oeste. O
placar foi de 5 x 1 para o ru-

bro-negro maravilhense.
O CRM atuou com os jogadores Fábio, Daniel, Zanin, Roni, Fera, Marcelo, Dário, Santos, Renato, Deny,
Ado, Cuia, Rosi, Jefe, Dirceu,
Alexandre, Rudi e Kareka. Os
gols foram do Fera (2), Santos
(1), Renato (1) e Dirceu (1).
Campeonato Estadual
O CRM começa a buscar o bicampeonato ama-

nhã (24), diante da torcida. A primeira partida ocorre
às 15h, contra Dionísio Cerqueira. De acordo com o técnico, Luiz Carlos Capeli, a
equipe vem reforçada com
diversos jogadores de qualidade. A estrutura física do
estádio também foi reformada para, segundo ele, dar
mais conforto aos jogadores.
Para o presidente, Lorivan Leopoldo Weber, o CRM

está preparado e com elenco forte para iniciar o mais
importante campeonato que
disputa. “Buscamos fazer o
grupo com atletas de qualidade e com muita vontade de
vencer”, ressalta Weber, convidando a torcida para comparecer ao estádio amanhã
(24). “Gostaríamos de ver a
nossa casa cheia, empurrado
a equipe para o ataque e assim conquistar três pontos”.

No sábado (16) o Campeonato Municipal –Taça Líder Farma de futebol, de Maravilha,
teve mais uma rodada. No Vasco da Gama, na categoria aspirante, o Vasco empatou em dois
gols com o Canarinho de Linha Primavera Alta e na principal o Canarinho venceu o Vasco por 1 x 0. Já na Linha Água
Parada teve o time da casa enfrentando o Esportivo Bela Vista.
Na categoria aspirante Água Parada fez 6 x 2 no Esportivo Bela

Vista e na principal o Esportivo Bela Vista ganhou de 1 x 0
do time da Linha Água Parada.
O campeonato segue
hoje (23), com jogos na Linha Água Parada e no Estádio Osvaldo Werner. A equipe de Água Parada enfrenta o
4S Amizade e no Osvaldo Werner o Esportivo Bela Vista pega
o Canarinho de Linha Água Parada. Os jogos começam às
13h45 na aspirante e em seguida joga a categoria principal.

ESTADUAL

Futsal de base da Cidade
das Crianças em quadra
A equipe de futsal da Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer/Acema sub-12 joga hoje (23), em Guaraciaba. Esta
é a segunda fase do Campeonato Estadual da Liga Catarinense de Futsal (LCF). Maravilha vai entrar em quadra duas vezes de manhã e duas vezes à tarde. São jogos contra São José
do Cedro, Guaraciaba, São Lourenço do Oeste e Saudades.
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XANXERÊ Equipe foi acompanhada pelo professor Thiego Drumm
e contou com diversos pódios

Oneide Behling
TREINADORES

Com a pausa para a Copa do Mundo, os treinadores do Campeonato Brasileiro pediram o boné: Abel
Braga, Enderson Moreira e Alberto Valentin. A maioria está “demitindo os clubes”. É um total de seis treinadores. Fábio Carille, Zé Ricardo e Jorginho também pediram para trocar de clubes. Foram demitidos:
Nelsinho Baptista, Marcelo Chamusca e Guto Ferreira, portanto três. É a dança das cadeiras.
CONSTRANGIMENTO
Presidente russo Vladimir Putin convidou o ex-presidente da Fifa Joseph Blatter para a maior festa do futebol. Banido do futebol, Blatter e seus amigos não ficaram constrangidos. Nem vermelhos ficaram. Uma
vergonha pelo que simboliza uma Copa do Mundo.
ABSURDO
Outro constrangimento é o vídeo, assunto em
todo Brasil, no qual um grupo de brasileiros está cantando e debochando de uma jovem russa sobre a cor
de sua genitália. Ela repete as palavras dos “fios desencapados”, sem mesmo saber o que está falando. Ficou muito feio para o Brasil. Lamentável!
SELEÇÃO
Não tem como ficar sem analisar a Seleção Brasileira! Verdade que fica mais para a chamada grande mídia quando o assunto é seleção. Aqui ficamos só de
“soslaio”, somente observando. Mas para minha surpresa, José Trajano ex-ESPN anunciou que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva é comentarista da Copa do
Mundo. Não, não estou brincando, não! É sério! Lula
participa no Papo com Zé Trajano, na TV dos Trabalhadores e na Rádio Brasil Atual. Da carceragem da Polícia Federal em Curitiba, onde está preso, Lula escreve
suas impressões, que são lidas por um locutor durante o programa. Aí eu te pergunto: Pode isso, Arnaldo?
ESTADUAL DE AMADORES
Para quem estava com saudades do futebol amador, neste fim de semana a bola volta a rolar! Os representantes de Maravilha estão focados em fazer bonito
nesta competição. Guarani de Sanga Silva, também conhecido como Leão do Vale, estreia fora de casa contra
Grêmio União de Iporã do Oeste. Já o Clube Recreativo
Maravilha recebe a jovem equipe Dionísio Futebol Clube. Time de Dionísio Cerqueira foi fundado no dia 3 de
maio de 2017. Os jogos iniciam às 15h, neste domingo.

Time de Maravilha de tênis de mesa
disputa segunda etapa da Lotem
No sábado (16) foi realizada a 2ª Etapa do Circuito
Oeste Catarinense de Tênis
de Mesa em Xanxerê. A organização é da Liga Oestina
de Tênis de Mesa (Lotem),
juntamente com a associação local e Ademai, e contou com o apoio de diversos
patrocinadores.
De acordo com o professor Thiego Drumm, a Cidade das Crianças esteve representada por 24 atletas,
dos quais 11 retornaram
com premiação: Lucas Sousa, Gustavo Dal Sávio, Bruno Kunrath, Kethlyn Pinheiro, Nativo Bormann, Vitor
Schwanke, Jenifer Welter,
Vitória Petry, Thiago Diehl,
Geison Schwanke e Hallei
Uebel. Vinícius Pinheiro,

Divulgação

Dezenas de atletas disputaram a segunda etapa da Lotem

maravilhense que hoje representa Chapecó, também
teve lugar ao pódio. Ainda
estiveram presentes os atletas Fábio e Fernando Fischer, Tiego Drumm, Willian
Oliveira, Abraã Oro, Matheus “Miro” Sudbrack, Gabriel Ristow, Luis e Victor
Hammes, Rodrigo Silveira,
Lucas Schiarello e Gustavo
dos Santos, todos com gran-

de aplicação em seus jogos.
Acompanharam a equipe as
voluntárias Denise Cardoso
e Ieda Buzatto.
O próximo compromisso é o Festival Horus de Tênis de Mesa, no mês de julho. “Até lá os treinamentos
seguem normalmente. Interessados em participar
da escolinha podem iniciar os treinamentos a qual-

quer época do ano. Mais
informações podem ser obtidas pelo telefone/WhatsApp (49) 98889 5748”, ressalta Drumm.
Os treinos, mantidos
pela Secretaria de Esportes,
Juventude e Lazer, são realizados nas segundas e quintas-feiras, das 18h às 20h, e
sábados das 9h às 10h30 e/
ou das 14h30 às 16h30, no
Ginásio Municipal de Esportes Gelson Tadeu de
Lara Mello, e na Associação dos Servidores Públicos
Municipais de Maravilha
(Aspumma) nas sextas-feiras, das 10h às 11h30 e das
16h às 17h30. A melhor idade treina na Aspumma nas
sextas-feiras, das 7h30 às
8h30.

SÃO MIGUEL DO OESTE

Abasmo joga em casa pelo Estadual de Basquete
Sub-13 e Sub-15

O fim de semana será
de muito basquete em São
Miguel do Oeste. Estão programados vários jogos do
Campeonato Catarinense
de Basquetebol nas categorias sub-13 e sub-15 masculino e feminino. Serão
seis partidas envolvendo as
equipes da Abasmo, Acob
(Concórdia), C.B. Chapecó e C.B. Xaxim. No sub13 feminino a Abasmo está
em primeiro lugar da Chave C, com quatro jogos e

quatro vitórias, em segundo lugar está a equipe da
C.B. Chapecó, com duas vitórias e duas derrotas, e em
terceiro lugar C.B. Xaxim,
com quatro derrotas. Na
categoria sub-13 masculina, Chave C, a Abasmo está
em primeiro lugar com 9
pontos, em segundo lugar
com 6 pontos está a equipe da Acob/FMEC/Passarela (Concórdia), em terceiro lugar, com 5 pontos, está
a equipe da C.B. Chape-

có, e em último lugar está
a C.B. Xaxim, sem pontos.
As equipes da Abasmo
também lideram suas chaves na categoria sub-15.
Na Chave C o time masculino está com 8 pontos na
primeira colocação, em segundo lugar, com 6 pontos, está C.B. Xaxim, e em
terceiro lugar, com 4 pontos, está a equipe da C.B.
Chapecó. A equipe feminina lidera sua chave com 10
pontos, seguida da equi-

pe da C.B. Chapecó com
6 pontos, em terceiro lugar, com 4 pontos, estão
as equipes ACOB/Senac/
FCEC/Passarela (Concórdia) e C.B. Xaxim. A competição é organizada pela
Federação Catarinense de
Basquetebol (FCB) e conta com o apoio da Trimania. As disputas, no
ginásio municipal de esportes, iniciam hoje (23),
às 9h30, e irão até segunda-feira (25) à noite.

CONVOCADO

Maravilhense será árbitro na Copa
do Brasil de Tênis de Mesa
O professor maravilhense de tênis de mesa
Thiego Drumm, na tarde de terça-feira (19), foi
convocado para fazer parte do quadro de árbitros
da Copa do Brasil de Tênis de Mesa. A competição
será em Toledo (PR), entre os dias 27 de junho e 1º
de julho. “Estou muito feliz pela convocação. Acredito que seja fruto do meu esforço e de todos que
sempre me apoiaram durante todo o tempo que
me dedico ao tênis de mesa”, comemora Drumm.

Arquivo pessoal

Competição será entre os dias 27 de junho e 1º de julho, em Toledo (PR)

31

, 23 DE junho DE 2018

esporte
BOA CAMPANHA Com duas vitórias e uma derrota, as meninas
maravilhenses conseguem presença na próxima fase, junto com Serra Alta

Futsal feminino de Maravilha se
classifica para fase seletiva dos Jasc
Divulgação

A equipe da Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer de Maravilha, de futsal feminino, ficou
em segundo lugar na fase microrregional dos Jogos Abertos de
Santa Catarina (Jasc) disputado
em Serra Alta na semana passada.
Maravilha venceu Sul Brasil por 2 x 0, perdeu para Serra
Alta por 2 x 1 e venceu Iraceminha por 3 x 1.
Maravilha e Serra Alta agora
disputam a fase seletiva em data

ainda a ser marcada. A equipe de
futsal feminino adulto de Maravilha é mantida pela Secretaria
Municipal de Esportes, Juventude e Lazer e os treinos são realizados nas quintas-feiras, às
19h15, no Ginásio Municipal de
Esportes Gelson Tadeu de Lara
Mello, e nas sextas-feiras, às
19h15, no Parque de Exposições
Carlos Alberto Begrow. A equipe é comandada pelo treinador
Paulo Ferreira.
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Nova Chevrolet
Spin Activ 2019

O visual melhorou, mas a potência não...

Fase seletiva ainda não tem data marcada para ocorrer

A BOLA VAI ROLAR

Começa o Campeonato Estadual de Futebol
não profissional
Amanhã (24), Dia de São
João, começa o Campeonato Estadual de Futebol Amador. A competição a cada ano
ganha mais destaque e prestígio entre os clubes amadores
do interior do Estado. O Estado de Santa Catarina tem um
dos campeonatos de futebol
amador mais bem organizados entre os estados do Brasil.
São várias ligas que realizam
os campeonatos. A grande final estadual é realizada geralmente em um fim de semana,
em alguma cidade de Santa
Catarina, quando o campão de
cada liga participa. Na oportunidade, é realizada uma espécie de torneio, e quem conseguir a melhor campanha é o
campeão estadual.
Fase Oeste
Nesta edição da fase Oeste, que é organizada pela Liga
Esportiva Oeste Catarinense (Leoc), tem 18 times participando. De Maravilha, CRM
e Guarani de Linha Sanga Silva. O Guarani vai mandar os
jogos no estádio do Fluminense no município de Tigrinhos. O CRM está na chave D junto com Ipiranga CME
Águas Frias, São Lourenço
F.C., Dionísio F.C., de Dionísio Cerqueira, e E.C. Cometa de Itapiranga. Já o Guarani
está na chave C com Guarani
de São Miguel do Oeste; Grêmio União de Iporã do Oeste; Metropol AFA, São Carlos;

e Grêmio Tunense, de Tunápolis. A chave B é composta pelas equipes do Ginástica de Riqueza; Belvederi E.C.
Pitt Bebidas, de Chapecó; SER
Ajap, de Pinhalzinho; e Ouro
Verde de Descanso. E por último, na chave A, tem União Cedrense, de São José do Cedro;
DNA DME de Princesa; Grêmio Guarujá, de Guarujá do
Sul; e Associação Esportiva
Aliança, de São João do Oeste.
Neste fim de semana apenas as equipes das chaves C e
D jogam. Em São Carlos o Metropol/AFA enfrenta o Grêmio
Tunense, o Grêmio União em
Iporã do Oeste recebe o Guarani de Linha Sanga Silva. Já
o CRM em Maravilha enfrenta o Dionísio F.C. e, fechando
os jogos da 1ª rodada, tem em
Águas Frias o time da casa encarando a equipe do Cometa.
Folga o Guarani de São Miguel
do Oeste e São Lourenço F.C. A
segunda rodada ocorre no dia
7 de julho, quando os dois times de Maravilha folgam.
Forma de disputa
Na primeira fase as equipes jogarão entre si, dentro da
respectiva chave em turno e
returno. Classificam-se para
a 2ª fase as quatro melhores
colocadas das chaves A, B, C
e D, sendo que os quatro primeiros colocados irão direto
para a terceira fase.
Na segunda fase será realizado o cruzamento das

equipes, quando os jogos serão definidos conforme a
classificação na fase de grupo, onde as equipes jogarão
em turno e returno, no sistema de mata-mata, com igualdade de condições, sendo que
o jogo de volta será realizado
no estádio da equipe melhor
classificada na fase de grupo. Será obedecido o seguinte critério: as quatro equipes
segundo colocadas e as quatro equipes terceiro colocadas
fazem a segunda fase como
segue: o quarto melhor terceiro colocado contra o primeiro melhor segundo colocado, terceiro melhor terceiro
colocado contra o segundo
melhor segundo colocado, o segundo melhor terceiro colocado contra o terceiro melhor segundo colocado,
primeiro melhor terceiro colocado contra quarto melhor
segundo colocado.
Na terceira fase será realizado o cruzamento das
equipes onde os jogos serão
definidos conforme a classificação na fase anterior, quando as equipes jogarão em turno e returno, no sistema de
mata-mata, com igualdade
de condições, sendo que o
jogo de volta será realizado
no estádio da equipe melhor
classificada na fase de grupo. Será obedecido o seguinte critério: as quatro equipes
classificadas na fase de grupo em primeiro lugar jogarão

contra as equipes que venceram a segunda, vencedor com
quarto melhor índice contra
o primeiro melhor primeiro
colocado, vencedor com terceiro melhor índice contra
o segundo melhor primeiro
colocado, vencedor com segundo melhor índice contra
o terceiro melhor primeiro
colocado, vencedor com primeiro melhor índice contra o
quatro melhor primeiro colocado.
Se, ao término dos 180
minutos, estiver empatado em número de pontos ganhos, será considerada classificada a equipe que tiver o
melhor saldo de gols. Caso
não haja vantagem no saldo
de gols, será definida na cobrança de cinco pênaltis.
Na fase semifinal e final as
partidas serão entre os vencedores da fase, com jogos de
ida e volta. Terá o mando de
campo para a segunda partida à equipe com melhor campanha da fase de grupos. Será
obedecido o seguinte critério: semifinal ida e volta, vencedor com quarto melhor índice contra o vencedor com
primeiro melhor índice e o
vencedor com terceiro melhor
índice contra o vencedor com
segundo melhor índice.
Na final, partida de ida e
volta: vencedor com segundo melhor índice contra o
vencedor com primeiro melhor índice.

A nova Chevrolet Spin será lançada em julho, mas já
aparece limpa em flagra publicado no site argentino TN
Autos. Embora a cor amarela das fotos remeta aos táxis
do Rio de Janeiro, as alterações no visual são significativas. As imagens revelam faróis mais longos e estreitos,
alinhados com a parte superior da grade. O para-choque
também é completamente diferente.

O estilo remete ao Cobalt, que foi reestilizado em
2015, e compartilha plataforma e conjunto mecânico
com a Spin. A foto da traseira revela lanternas horizontais, que avançam sobre a tampa do porta-malas. Quem
também foi parar ali foi a placa, que antes ficava no para-choque – outra peça que passou por boas mudanças.
O logotipo “Activ7” e o interior entregam: a versão
aventureira terá, pela primeira vez, opção de sete lugares. Mas perdeu o estepe pendurado na traseira. A Chevrolet já antecipou que desta vez sua minivan terá segunda fileira de bancos corrediços. A ideia é poder optar
por ter mais espaço para os passageiros sentados ali, ou
para os passageiros da terceira fila.
Internamente a Chevrolet fala em acabamento refinado, com aplicação de materiais nobres, de acordo
a versão. Não são esperadas mudanças mecânicas. O
motor 1.8 SPE/4 de 111/106 cv de potência e torque de
17,7/16,8 kgfm foi “atualizado” lá em 2017. A opção de
câmbio manual e automático, ambos de seis marchas,
também deverá permanecer.
Fonte: Quatro Rodas

TUBERCULOSE E BRUCELOSE

Agricultor conquista
certificado de propriedade
livre das doenças
Nesta semana entrou em vigor lei municipal que obriga os
exames de brucelose e tuberculose em Maravilha

EXTREMO-OESTE

Estudo da Fiesc mostra abandono
das obras da BR-163

Arquivo/O Líder
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MARAVILHA

Hospital São José faz
balanço dos atendimentos
nos primeiros meses de 2018
Arquivo/O Líder

Além da exigência da retomada imediata das obras na rodovia, entidade reivindica nova ponte internacional e aduana em Paraíso
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CONFERÊNCIA LD-8

Diretora Neiva Schaefer explica uso de recursos repassados
pelo município e destaca que 75% dos atendimentos do
plantão não são urgência e emergência
PáginA 23

LEO Clube Maravilha é destaque em evento da região
Entidade trouxe para casa o título de LEO Clube Excelência, disputado entre 38 clubes do distrito LD-8
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