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A Copa do Mundo 2018 já começou e, para você que está na
torcida, o Jornal O Líder preparou um caderno especial sobre o
maior evento mundial do futebol
PÁGINAS 13 a 28
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NOVA UNIDADE Empreendimento também disponibiliza roupas e acessórios masculinos

LUCAS MIGUEL
GNIGLER

www.lucasmiguel.com

Uma violência
tolerada
Há alguns dias, num evento familiar, fiquei chocado com o impacto de “notícias” (tragédias, boatos, teorias conspiratórias, fake news) na cabeça das pessoas.
Os convidados mostrando e falando sobre o que viram
no Facebook ou receberam no WhatsApp. Se fosse um
desenho animado, acima da cabeça de cada um poderíamos desenhar uma nuvem escura, formada por preocupação e medo – materializados por meio de opiniões
descabidas em conversas exaltadas.
Sempre fomos assim, curiosos e ávidos por informação. As redes sociais são apenas as ferramentas que permitem o acesso e a produção desse tipo de conteúdo –
além, é claro, da facilidade de compartilhar. Junte tudo
isso e temos o cenário atual. Esse que eu vi na festa familiar. Esse que você também vê, e que provavelmente
esteja inserido.
Minha reflexão é a seguinte: será que daqui a 20, 30
anos, você vai lembrar e se orgulhar de ter acompanhado a vida dos políticos ou dos famosos? Vai lembrar dos
escândalos de corrupção, dos acidentes de trânsito, dos
crimes bárbaros que você soube assim que aconteceram? Dos vídeos que você compartilhou? E o pior: será
que você vai lembrar de cada opinião que você se esforçou para formar a respeito dos fatos que você não controla?
Ou talvez, daqui a 20 ou 30 anos, você se orgulhe de
ter usado toda essa tecnologia para se tornar uma pessoa melhor. E com essa facilidade de acesso à informação você mudou a sua vida e foi fundamental para os
outros. E evoluiu e construiu, ano após ano. E esteve em
contato com pessoas como você.
A tecnologia nos permite qualquer coisa. Mas estamos usando a tecnologia para turbinar nossa biologia
de curiosidade e de fofoca – provavelmente uma consequência patética do nosso mecanismo ancestral de sobrevivência.
E mais uma reflexão: não toleramos violência física.
Levamos um tapa e reagimos furiosos. Mas aceitamos
essa nova forma de violência psicológica ao consumir,
passivamente, tudo que os outros compartilham por
aí. Ignorâncias, mau gosto, proselitismo, sem filtro e direto para a sua mente. Você permite isso, todo dia.
Vamos fazer um teste: fique meia hora à toa consumindo vídeos e áudios compartilhados. E depois me
diga se você se sente melhor. Vai ser assim a vida inteira? É uma decisão sua.

Lillo’s Barbearia inaugura
em São Miguel do Oeste
Com o slogan “Do clássico
ao moderno”, inaugurou em
São Miguel do Oeste a Lillo’s
Barbearia, na Rua Almirante
Barroso, 660, sala 4. Voltado
ao público masculino, infan-

til e adulto, possui ambiente
diferenciado e inovador. Esta
é a segunda unidade do empreendimento, que já atua em
Maravilha.
O local oferece os servi-

ços de corte de cabelo, barbearia, progressiva, tintura e luzes,
além de disponibilizar roupas
e acessórios masculinos. “Gostaria de agradecer os clientes
e amigos que prestigiaram a

inauguração e convidar a todos
para conhecer o novo espaço”,
afirma o proprietário, Murilo
Duarte. Neste mês de inauguração, a cada serviço realizado
o cliente garante um chope.
Fotos: Camila Pompeo/O Líder

Empreendimento está localizado na Rua Almirante Barroso, 660

Ambiente diferenciado conta com mesa de sinuca
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radar

LIÇÕES DE VIDA
As pessoas valem pelo caráter, a instância moral da personalidade.
E é só isso o que vale, o mais nos esconde, disfarça...

por Wolmir Hübner
radar@jornalolider.com.br

COPA DO MUNDO

A MORTE DE UM GRANDE LÍDER

Estamos participando da Copa do Mundo por meio de todos os nossos veículos
de comunicação: emissoras de rádio, jornais e o maior site do Oeste catarinense. Estaremos durante toda a competição deixando nossos ouvintes, leitores e seguidores por
dentro de todos os acontecimentos e resultados. Acompanhe-nos e observe a qualidade das informações. Nesta edição do Jornal O Líder temos um caderno especial sobre
o maior evento futebolístico do mundo.

Santa Catarina está de luto. Perdeu um
de seus mais ilustres filhos, com a morte de Antonio Carlos Konder Reis. Foi um
dos melhores exemplos que a vida pública poderia oferecer às novas gerações. Íntegro, trabalhador, inteligente,
culto, de espírito público, honrou Santa Catarina e o Brasil. Tivemos oportunidade de conhecê-lo pessoalmente e fizemos uma grande amizade nos tempos
que atuávamos na vida pública e política juntamente com esse grande homem...

LEITURA DE CARTA
DE PRESO

O LÍDER ENTRE OS
MELHORES DO ESTADO

As lideranças da Fecam permitiram a leitura da carta de um preso
lançando-se candidato à Presidência
da República. Os prefeitos e demais
participantes do congresso tiveram
que ouvir as palavras de quem quer
estar acima da lei. Se o sujeito quer
ser candidato, tem que primeiro resolver seus problemas com a Justiça, assim como todo e qualquer brasileiro.

Estamos realizados com o reconhecimento
de nosso trabalho. Prova maior são as
diversas menções honrosas e troféu
que recebemos da Adjori nos diversos
segmentos do nosso Jornal. Tudo se deve
ao nosso comprometimento, por meio dos
dedicados funcionários e colunistas. O
jornal impresso está pouco reconhecido,
principalmente pelo empresariado, que
não acredita em publicidade no mesmo,
e isso contraria o prêmio que recebemos
entre as melhores publicidades publicadas.
O retorno publicitário sempre virá com
uma produção adequada e dirigida ao
público consumidor. Os custos de se
manter um jornal impresso são altos e
só conseguiremos mantê-los se houver a
devida compensação nos investimentos
por parte de nossas empresas. De
qualquer forma, estamos realizados, mas
vamos manter os jornais que temos, pois o
fechamento de muitos é preocupante. Algo
em torno de 45 jornais...

Governador confirma a Eskudlark inauguração
da oncologia em SÃo miguel do Oeste neste mês

DEPUTADO JOÃO RODRIGUES
O deputado João Rodrigues (PSD-SC)
voltou a trabalhar na Câmara na segunda-feira (11). Preso desde fevereiro deste ano, João Rodrigues deixou a cadeia da
Papuda para exercer as atividades parlamentares. Rodrigues foi preso por ordem
do Supremo depois de ter sido condenado
a cinco anos e três meses de reclusão em
regime semiaberto pelo Tribunal Regional Federal (TRF-4) por dispensa de licitação quando era prefeito de Pinhalzinho
(SC). Ao comentar o assunto, João Rodrigues disse que não pode “simplesmente ficar preso no regime fechado” como se
fosse “um grande corrupto, como se fosse um homem que desvia milhões, no momento que o país está vivendo”. Rodrigues disse se sentir injustiçado, além de
“machucado, pisado e humilhado”. “Eu
acho que a pior coisa do mundo é quando você paga pelo que você não deve. Se
eu devesse qualquer coisa que fosse, eu teria renunciado ao meu mandato”, ressaltou, completando: “Eu só não abri mão
para não ser um réu confesso”, afirmou.

O deputado estadual Mauricio Eskudlark recebeu a confirmação do governador, Eduardo Pinho Moreira, e do secretário de Saúde, Acélio Casagrande, que o setor de oncologia do Hospital Regional será inaugurado na última semana de junho. Foi um trabalho do parlamentar que ficará na história e o bom senso do governador catarinense...

O FRIO CHEGOU
Segundo os meteorologistas, começaremos a
sentir mais o inverno que inicia na quinta-feira (21).
Está prevista uma acentuada queda na temperatura
e com neve em alguns locais de Santa Catarina. Deveremos ter também chuvas isoladas e, com a frente fria, risco de temporais. O negócio é se proteger!
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DIREITO E SAÚDE
por Cassiane Wendramin
cassi.wen@hotmail.com

O “UBER DA MEDICINA”

Colaboração de Karlessa Mantovani

O Conselho Federal de Medicina (CFM), com o intuito de garantir a segurança ao ato médico e aos pacientes, publicou, em fevereiro de 2018, a Resolução nº 2.178 que regulamenta o funcionamento
de aplicativos (APPs) que oferecem consulta médica em domicílio.
Diante do avanço tecnológico que impõe às atividades o contínuo ajuste de sua realização, o aplicativo que oferece consulta médica em domicílio surge com o objetivo de garantir ao pretendes à utilização desse serviço a garantia mínima de segurança esperada.
Em virtude disso, a referida resolução estabeleceu que as empresas fornecedoras desse serviço deverão estar devidamente cadastradas junto ao Conselho Regional de Medicina da jurisdição onde
pretendem atuar e contar com Diretor-Técnico Médico, que será responsável pela orientação dos médicos cadastrados, além de viabilizar e orientar os profissionais quanto ao arquivamento (em meio físico ou digital) de prontuários médicos.
Ao diretor-técnico caberá, ainda, certificar-se que todo médico anunciado pela plataforma esteja devidamente inscrito no CRM, bem como
possua registro de qualificacao de especialidade (RQE) a qual anunciar,
dentre outras competências previstas no artigo 2º da resolução.
Consignou ainda a vedação expressa à empresa responsável
pelo aplicativo de divulgar valores das consultas ou procedimentos
médicos em anúncios promocionais, o que caracterizaria uma forma de angariar clientela ou concorrência desleal.
Denota-se que tal resolução regulamenta a consulta domiciliar
que é uma prática que sempre esteve presente na atividade médica
ao longo da história e, em virtude do avanço tecnológico, fez-se necessário a evolução também desse tipo de atividade, demonstrando
uma satisfatória atuação da entidade que também evoluiu para garantir o acesso dos médicos aos pacientes de modo ético e seguro.
Fonte: https://portal.cfm.org.br/index.
php?option=com_content&view=article&id=27456
:cfm-regulamenta-uber-da-medicina&catid=3

CONSCIÊNCIA AMBIENTAL Em comemoração à data, cinco mil sacolas serão
distribuídas entre os 77 mercados participantes da campanha a partir de hoje (16)

Projeto de abolição das sacolas
plásticas completa oito anos
Há vários anos os consumidores de São Miguel do
Oeste vão às compras nos
supermercados com sacolas
retornáveis, desenvolvidas
para substituir o uso das sacolas plásticas. O projeto de
abolição do uso de sacolas
plásticas nos mercados e supermercados completa, hoje
(16), oito anos. Para a presidente do Instituto Catuetê,
Indianara Herbert, o projeto deu certo e serve de inspiração para outras cidades
catarinenses. Em comemoração à data, cinco mil sacolas serão distribuídas entre
os 77 mercados participantes da campanha a partir de
hoje (16).

O Líder

Medida implementada em São Miguel do Oeste foi inspirada no município de Xanxerê

“Para comemorarmos
essa data, o Instituto Catuetê protocolou em 2017 um
projeto junto ao Fundo Municipal de Reconstituição de
Bens Lesados, solicitando
uma quantidade de cinco mil
sacolas ecológicas para dis-

filantropia

tribuir à população e retornar à discussão. É uma forma
de agradecimento por todos
terem deixado de utilizar as
sacolas plásticas. Fizemos
uma sacola que leva as cores
do município, verde e vermelho, e a arte instrui quanto à

coleta seletiva. Aproveitamos a sacola retornável para
trazer a mensagem do lixo
reciclável”, explica.
A medida implementada
em São Miguel do Oeste foi
inspirada no município de
Xanxerê, primeiro no Brasil
a abolir as sacolas plásticas.
Para Indianara, a abolição
das sacolas plásticas representa uma grande economia
ambiental. “Parece um gesto pequeno, mas é algo de
extremo valor para o meio
ambiente, deixar de utilizar
uma sacola e economizar
recursos, é um ato pequeno, que não prejudica ninguém e faz um bem enorme”, finaliza.

9ª Edição

Galinhada no Tacho serve
Lions Clube Maravilha
realiza tradicional feijoada mais de mil pessoas
O Lions Clube Maravilha realizou a 35ª feijoada no sábado (9) e, conforme
os organizadores, 920 fichas
(bandejas) foram comercializadas. A venda ocorreu
no salão paroquial da Igre-

ja Matriz. De acordo com o
presidente, Rudimar Norton
Bregow, o dinheiro será usado para adquirir equipamentos ortopédicos para as pessoas que necessitam e não
têm condição de comprar.
Cleiton Ferrasso/O Líder

A 9ª edição da Galinhada
no Tacho do Centro Educacional Mundo Infantil (Caic)
rendeu mil fichas vendidas.
É o que afirma a direção da
escola. Os recursos serão
usados para pequenas reformas na escola. O almoço

foi servido no sábado (9), no
Parque de Exposições Carlos
Alberto Begrow. A equipe da
cozinha afirma que foram
servidos oito tachos de galinhada, cada um com 10kg
de arroz e no total 270 kg de
carne.
Cleiton Ferrasso/O Líder

Recurso da feijoada será usado para adquirir equipamentos ortopédicos

Oito tachos de galinhada foram servidos
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60 ANOS Eventos serão realizados no mês de julho, marcando
também o lançamento oficial da Fecimar

Divulgada programação do
sexagésimo aniversário de Maravilha
lões. No dia 26 tem show com
a dupla Day & Lara, e lançamento oficial da Feira Comercial e Industrial de Maravilha
(Fecimar).
No dia 27 de julho, feriado municipal de aniversário,
a programação começa já na
parte da manhã com Feira da
Colônia, Artesanato e Exposição de Orquídeas, seguindo na
parte da tarde com a tradicional Parada 27 de Julho.
O Espaço Criança Sorriso
vai sediar, a partir das 17h30,
apresentação da Orquestra Camerata de Florianópolis. Durante o dia do aniversário haverá brinquedões para as
crianças. No dia 28 tem Encontro de Talentos Locais e brinquedões no Espaço Criança
Sorriso.

OUTROS EVENTOS:
Dia 1º: Festa de Idosos/Primavera Baixa
Dia 1º: Almoço da Colheita/Salão da IECLB
Dia 8: Festa da Integração/Parque de Exposições Carlos
Alberto Begrow
Dia 8: Festa/Cabeceira do Iraceminha
Dia 13: Lançamento do livro Memória Fotográfica de
Maravilha - 25 anos/Cantina Italiana
Dia 14: Formatura da Uniti/Maravilhas Park Hotel
Dia 15: Festa dos Idosos/Lar de Convivência
Dia 15: Costelão com matinê/Bairro União
Dia 21: Primeiro Feirão do Imóvel de Maravilha
Dia 21: Encontro Cultural/Lar de Convivência
Dia 22: Festa de Idosos Linha Arabutã
Dia 27: Costelão/CTG Juca Ruivo

Café com Poesia reúne profissionais das
letras e amantes da leitura
Diana Heinz/O Líder

por encontros como esse
faz a diferença na literatura da região. “A cultura de
escrever deve ser lembrada e por isso lembramos
um pouco das obras e valorizamos os nossos escritores maravilhenses”, explica.
NOVA OBRA
Para 2018 a ACP abriu
inscrições para interessados em publicar lendas. De
acordo com Salete, como
estas revelam muito sobre
os povos, os locais e os momentos históricos em que

RÁDIOS COMUNITÁRIAS X COMERCIAIS:
BRIGA QUE SEGUE

Arquivo/O Líder

MOMENTO CULTURA

Uma tarde de homenagens, conversas e leitura de obras literárias.
Assim foi o Café com Poesia, um evento realizado na segunda-feira (11),
que integrou a Associação
Catarinense dos Professores (ACP), núcleo de Maravilha. O evento ressaltou as obras da coletânea
de contos, poemas e crônicas publicada em 2016.
Conforme a coordenadora do núcleo, que abrange 22 municípios, Salete Boff, a integração gerada

por LUIZ CLÁUDIO CARPES

Integrantes da Associação Catarinense dos Professores

foram criadas, além de falar
do mundo imaginário que
as povoam, é importante valorizar o seu registro escrito, como uma estratégia do

resgate e de transmissão da
cultura para as futuras gerações. “O Núcleo de Maravilha está convidado a participar da coletânea”, afirma.

Sempre houve uma dúvida, por parte do grande público, em
relação à natureza de empresas como rádios comerciais e comunitárias. Comerciais são emissoras que geralmente transmitem em
sua programação comerciais de várias empresas, tendo permissão/
autorização para isso. As comunitárias devem, em sua programação, anunciar que são efetivamente comunitárias, e a parte publicitária fica restrita a “apoios culturais”. O problema é que, via de regra,
estes apoios culturais se configuram verdadeiramente em anúncios comerciais, muitas vezes mencionando produtos, preços, etc.,
tal e qual as emissoras comerciais. É uma forma ilegal de trabalhar
e, inclusive, de arrecadar. A Associação Brasileira das Emissoras de
Rádio e TV (Abert) condenou de certa forma esta prática, afirmando que este tipo de infração faz com que muitas emissoras, de pequenos municípios, sem grande abrangência e com campo de propagação mais restrito, percam não apenas clientes e faturamento,
mas possam, inclusive, ter inviabilizada sua atividade radiofônica
por conta desta concorrência, até então desleal.
O QUE PODE ACONTECER DAQUI PRA FRENTE
Todavia, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou, na semana passada, projeto de lei que permitiria a veiculação
de publicidade “normal” pelas emissoras comunitárias. O projeto segue agora para análise da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática (CCT). Em mensagem enviada às
rádios, a Abert considerou inconstitucional o projeto de lei aprovado no dia 6 de junho. De acordo com a mensagem, “está em curso
no Senado Federal um escândalo que atenta contra o poder público,
o contribuinte e as emissoras de rádio comerciais”. Ou seja, a medida,
caso se converta em lei, aprova e confirma o que até então era ilícito.
Nada mais “normal” em se tratando de um país no qual, já de muito
tempo, seus legisladores redigem leis sem se preocuparem com eficácia ou consequências. É a legalização do ilícito. Assim que as emissoras comerciais estão classificando a referida medida.
QUEIMEI A LÍNGUA
Queimei a língua quando disse que acreditava que o governo
federal estava liberando um valor no montante de 50 milhões de reais para aplicar nas rodovias aqui da região (BRs 163, 282 e 158). A
verba seria, principalmente, pelo que compreendi, para a 282, trecho São Miguel a Chapecó. Ah, sim. Queimei a língua ao falar que
acreditava que o recurso viria, pois agora houve um corte no orçamento que reduziu de 50 para menos de 10 milhões os valores
a serem aplicados. Ou seja, algo em torno de 80% de corte no valor original. Bem, como tudo agora servirá como desculpa a greve
dos caminhoneiros, não se surpreenda, caro leitor, se vier esta argumentação para este severo corte, que nos atinge direto, aqui no
Oeste catarinense. Confiabilidade zero novamente do Dnit e prejuízo e insegurança que perduram para nós, usuários.

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.

Julho é mês de aniversário e uma data tão importante não poderia passar sem
programação especial para
os maravilhenses. A comissão organizadora dos eventos
em comemoração aos 60 anos
de Maravilha já definiu a programação e está finalizando a
edição de um folder que será
distribuído para a população,
com dias e horários dos eventos. Conforme a integrante da
comissão e diretora de Cultura, Rosi Reichert Heineck, todos os fins de semana de julho
terão programação especial,
voltada para todos os públicos.
No dia 7 será realizado baile de escolha da rainha e princesas, no Salão Paroquial. No
dia 14 tem Encontro de Corais
e no dia 21 Encontro de Vio-

DIRETO
AO PONTO
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SÃO MIGUEL DO OESTE

estacionamento rotativo De 11 a 18 de junho o sistema funciona
de forma experimental

Acadêmicos realizam
hoje Campanha de
Vacinação Antirrábica
O curso de Medicina Veterinária da Unoesc promove hoje (16)
Campanha de Vacinação Antirrábica em São Miguel do Oeste,
das 8h às 16h, no Hospital Veterinário da Unoesc (CliniVet). O valor da vacina é R$ 15. Os animais dóceis deverão estar com coleira e guia; já os bravos deverão estar com focinheira para que não
seja oferecido risco ao proprietário e outras pessoas. Os gatos deverão ser levados em caixas de transporte para evitar fuga ou acidentes. Animais doentes não poderão ser vacinados. No dia, recomenda-se que o proprietário leve a carteira de vacinas do animal.

DOAÇÃO

LEO repassa recursos à
Casa de Apoio do Hospital
A venda da campanha de
pizzas promovida no mês passado pelo LEO Clube Maravilha ultrapassou as expectativas dos integrantes. Em todas
as edições do projeto, 50%
do lucro é destinado para alguma instituição beneficente e neste ano a escolhida foi a
Casa de Apoio da UTI do Hospital São José. O valor de R$
3.543,25 foi entregue durante reunião realizada domingo (10), na sede da entidade.
O próximo evento do LEO
Clube será a palestra “Como
minha profissão mudou a minha vida”, ministrada pelo chef
de cozinha Felipe Schaedler,
na quinta-feira (21). Nascido
na Cidade das Crianças, Felipe é um jovem visionário que
se mudou para Manaus e, atualmente, comanda os premia-

dos restaurantes Banzeiro e
Moquém do Banzeiro. Em sua
palestra, contará sua trajetória
empreendedora e o que o levou a ser reconhecido nos quatro cantos do mundo e figurar na lista dos 30 jovens mais
influentes do país, de acordo
com a revista Forbes Brasil.
A palestra inicia às 19h30,
no Lar de Convivência, sendo que o lucro será utilizado na Campanha de Educação do LEO Clube Maravilha, em
benefício ao Centro Educacional Monteiro Lobato, e em outras campanhas realizadas. Os
ingressos podem ser adquiridos
no valor de R$ 25, com os integrantes do LEO Clube, Abastecedora Maratona e Cabana Bis.
Mais informações podem ser obtidas pelos telefones 99925 1325
(Angela) e 99988 3243 (Paola).
Divulgação

Valor de R$ 3.543,25 foi repassado

“Deu certo”, avalia diretor de trânsito,
sobre rotativo e vias de mão única
Os condutores de São Miguel do Oeste amanheceram na
segunda-feira (11) com configurações de trânsito e de estacionamento novos nas vias centrais
do município. Isso porque começou a operar oficialmente o estacionamento rotativo e as vias de
mão única.
Um dia depois, o diretor-adjunto de planejamento de São
Miguel do Oeste, Jeferson Dias, já
avaliava de forma positiva as mudanças. “Deu certo. A PM passou
o dia inteiro fazendo orientação.
Alguns condutores entraram na
contramão, mas é normal. A avaliação é extremamente positiva. As vagas estavam disponíveis
para quem precisou estacionar,
conseguimos comprovar que o
estacionamento rotativo era necessário. No sistema de mão única, os condutores ainda precisam se adaptar”, explica.
Uma das dúvidas que surgiram foi acerca do tempo mínimo de 30 minutos para permanência na vaga. Dias explica que
essa medida está prevista no edital e somente usando o aplicativo
para celular é que os usuários po-

Marcos Lewe/WH Comunicações

PM orientou usuários e fiscalizou o trânsito nesta semana nos pontos mais críticos

derão recuperar os créditos caso
permaneçam na vaga por menor tempo. De 11 a 18 de junho
o sistema funciona de forma experimental. No entanto, a orientação é para que os motoristas
realizem o procedimento no parquímetro para se adaptar ao funcionamento.
Para marcar o início oficial
do estacionamento rotativo e das
vias de mão única no município,
ato solene foi realizado no salão
nobre da prefeitura de São Miguel do Oeste, no início da manhã de segunda-feira, com a presença de lideranças.

netes é de R$ 2 por hora; veículos com capacidade de carga útil
acima de uma tonelada pagam
R$ 4 por hora nas vagas destinadas a carga e descarga; motocicletas, motonetas e ciclomotores
pagam R$ 1 por hora, na vaga específica; e para depósito de contêiner de coleta de entulhos e re-

síduos é cobrado R$ 20 por dia de
uso da vaga.
Veículos que forem flagrados estacionados na Zona Azul
sem registro, ou com o tempo-limite excedido, sofrerão Aviso de
Cobrança de Tarifa (ACT), que
será de R$ 5 para motos, R$ 10
para carros, R$ 20 para veículos
de carga e R$ 50 para contêineres. Caso o valor não seja quitado
em até cinco dias, o proprietário
incorrerá em infração de trânsito.
EM QUE PERÍODO FUNCIONA?
Segunda a sexta-feira – das
8h30 às 17h30
Sábados - das 8h30 às 12h
*O sistema não opera em
domingos e feriados
Acom Prefeitura

SOBRE O ESTACIONAMENTO
O valor cobrado para automóveis, camionetas e caminho-

MARAVILHA

Igreja Evangélica Luterana do Brasil tem novo pastor
A Igreja Evangélica Luterana do Brasil tem um novo
pastor para atender a sede em
Maravilha. Elvio Bender chegou ao município há poucos dias, sendo oficialmente instalado no domingo (10),
durante celebração religiosa. Ele conta que foi muito
bem recebido pela comunidade, dando início ao traba-

lho com muita segurança.
O pastor veio do município paranaense Capitão Leônidas Marques, onde atuou por
16 anos. Bender também já esteve em outras sedes da Igreja Evangélica Luterana do Brasil e completa, em 2018, 28
anos de ministério pastoral.
“A gente trabalha para Deus e
assim também num conjun-

Carine Arenhardt/O Líder

Pastor Elvio Bender chegou ao
município neste mês

to com as pessoas, propagando o Evangelho, a boa notícia
da salvação, testemunhando a
salvação que Jesus Cristo realizou em nosso favor”, destaca.
A Igreja Evangélica Luterana do Brasil tem sua sede
na Avenida Anita Garibaldi, no centro da cidade. Bender vai atender apenas a congregação de Maravilha.

Extremo Oeste
Catarinense
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GUARACIABA Polêmica iniciou após a eleição da Mesa Diretora da Câmara
de Vereadores no dia 1º de janeiro de 2017

MDB recebe confirmação de Executiva
estadual e expulsa vereador do partido
O Movimento Democrático Brasileiro (MDB) de
Guaraciaba confirmou nesta
semana a expulsão do vereador Irineu Arndt, presidente do Legislativo municipal.
A polêmica se deu em torno
da eleição da Mesa Diretora da Câmara de Vereadores
no primeiro dia do mês de janeiro de 2017. Contrariando
o combinado entre os partidos, Irineu Arndt votou em si
mesmo para o cargo de presidente da Casa e acabou eleito
com os votos dos vereadores
do Partido dos Trabalhadores
(PT) Valmir Stuani, Gerson
Ferronato, Vilson Stürmer e
Gilson Schuck.
O ex-presidente do MDB
de Guaraciaba Jorge Bianchi
diz que o processo pela expulsão do vereador foi iniciado ainda no ano passado,

Inácio Rohden/WH Comunicações

O presidente da Câmara de Vereadores, Irineu Arndt, disse que vai recorrer da decisão

mas foi somente nesta semana que a Executiva estadual
encaminhou decisão. “Tínhamos um acordo entre os partidos da coligação vencedora
do pleito de 2016, a orientação era votar no candidato mais votado. Não houve
entendimento, o Irineu não
aceitou, disse que não votaria no Clodoaldo e nem no

Paulo. Tentamos que ele fosse o vice para no segundo ano
assumir a presidência, mas
não houve esse entendimento por parte dele. Ele votou
em si mesmo e se elegeu presidente. O partido representou contra o vereador Irineu,
foi feito todo o trâmite, foi
concluído e mandado para
a Executiva estadual em me-

ados de agosto de 2017 e na
segunda-feira (11) veio o relatório da expulsão do vereador”, explica.
Em entrevista, o presidente do Legislativo, Irineu
Arndt, disse que vai recorrer
e reverter a expulsão. “É uma
situação triste porque eu só
tive um partido na minha
vida que sempre foi o MDB.
Sou filiado desde 10 de dezembro de 1985. Houve um
pedido de expulsão efetuado pelo vereador e hoje secretário regional, Paulo Meneghini. Eu não votei em
outros partidos, votei no vereador do MDB, defendi o
meu partido. E cabe recurso,
vou buscar os recursos, vou
buscar até a última hora permanecer no meu partido, no
partido que eu sempre fui filiado”, argumenta.

GERED

ADR de Maravilha tem novo gerente de educação
As mudanças anunciadas
pelo governador de Santa Catarina, Eduardo Pinho Moreira, nas
agências de desenvolvimento regional (ADRs) afetam também
os municípios da região. A ADR
de Maravilha teve mudança na
Gerência Regional de Educação
(Gered), que tem um novo nome

Carine Arenhardt/O Líder

no comando.
Clairton Bernardo assumiu
a Gered em Maravilha no lugar de Zenaide Borre Kunrath.
Ele conta que até o mês de fevereiro deste ano estava atuando como gerente regional em
Palmitos e, com o fechamento daquela ADR, saiu do cargo.

No dia 17 de maio Bernardo
foi chamado pelo governador
para assumir a função em Maravilha.
O novo gerente de educação destaca que o foco do trabalho é na melhoria da estrutura das escolas, assim como
na questão pedagógica.

Maravilha

Escritor lança segundo livro de trilogia
O escritor maravilhense
Adilson Lambrecht (Chico), de
39 anos, lançou o segundo livro
da trilogia que está escrevendo. Num restaurante local, com
os familiares, amigos e clientes,
no último dia 9 ele fez a divulgação do trabalho e o lançamento
da obra.
O escritor mora na Linha
Três Coqueiros, interior de Maravilha. Aos dois anos contraiu
paralisia infantil, que o deixou
com dificuldades motoras. Mais
tarde, descobriu que era portador de uma doença degenerativa
que enfraquece os músculos aos
poucos. A partir daí desenvolveu
o gosto pela leitura. Lambrecht

Cleiton Ferrasso/O Líder

Lançamento contou com a presença da família e amigos

disse que sempre queria trabalhar e, ao escrever o livro, sentese realizado. “Como gosto muito
de ler, é uma forma que encontrei
de me distrair e mostrar que posso fazer algo também”, comenta.

O primeiro livro da trilogia,
“Zeca e o mistério do casarão”, foi
lançado em 2016. Os livros podem ser adquiridos direto com
o escritor pelo Facebook ou pelo
WhatsApp (49) 98836 8604.

Sinopse
“Zeca e o mistério
continua...” conta a história
de um jovem que se feriu
ao salvar o amor de sua
vida num casarão. Em
estado grave no hospital, a
mulher (Duda) se declara
e eles ficam juntos. Ela
sabe segredos do casarão,
no entanto, uma viagem
de estudos no exterior
impede ela de revelar para
Zeca. Momento em que
Zeca descobre muitos
mistérios dela, inclusive do
passado, por outro lado,
descobre que tem amigos
verdadeiros por perto.

LUIZ CARLOS
PRATES
E esse curso, que tal?
Como acontece com frequência, tenho uma história para
contar, mas... antes vou precisar dar algumas voltas, sem elas não
acharei a saída...
Durante alguns anos, tive um escritório na Praça XV, centro
de Florianópolis, era um curso de Comunicação Verbal e Oratória. Por lá passaram inúmeros “hoje” bem conhecidos políticos
da nossa História, e empresários de todas as áreas. O curso ia bem
além de um “mero” curso de expedientes sobre como falar em público, tinha muita psicologia e... Tudo bem. O curso ficou na minha
lembrança e hoje tenho bons orgulhos dos que por lá passaram. E
lembro que a todos eu citava a sabedoria dos americanos que pregam aos seus jovens empreendedores que façam além da faculdade também um bom curso de... teatro. O teatro é “ciência”, é psicologia aplicada, é sabedoria de como lidar com as boas maneiras e
persuadir pessoas. Mas Imagine no Brasil alguém fazer essa sugestão, o “professor” se veria encrencado com a reação dos toscos, dos
“troncos” da mente...
Pois bem, o tempo passou. Muita coisa mudou, mas... na essência nada muda. Podem mudar os modos aparentes, todavia, as
intenções continuam as mesmas. Pois não é que agora os americanos estão recomendando aos seus jovens e possíveis empreendedores que façam um bom curso de... palhaços. Isso mesmo, curso de palhaço.
E a explicação é bem singela: - O curso de palhaços nos ajuda a
desenvolver habilidades interpessoais...”. Ou você já ficou encrencada/o depois de ver a exibição de um palhaço? Os palhaços nos
convencem, nos persuadem divertindo. E isso aplicado aos negócios é um grande negócio, ou não? Tudo o que nos pode melhorar
a performance como vendedores (e os empreendedores não passam de vendedores) vem em boa hora. Vale a pena. Um curso de
palhaço, não tinha pensando.
Agora, imagine um professor sugerindo à gente diplomada,
mas babaca, a que façam um curso de palhaço... No “meu tempo”
já era complicado fazer os caras entender que um curso de teatro é
uma boa para qualquer um de nós, qualquer... Imagine, agora, dizer aos que andam por aí que um curso de palhaço é um upgrade
nos negócios... Só cabeças com as janelas escancaradas para a luz
do sol vão entender.
De fato, tudo tem seu tempo, a Bíblia nisso tem razão... – Ah,
esquecia de perguntar: que tal um curso de palhaço, vamos lá?
Para muita gente não seria curso, mas pós-graduação...
ZOAR
Mandado pela mãe, mas com a aquiescência dele, tive um aluno de Oratória, 16 anos que um dia me fez uma pergunta interessante...- “Prates, mas se eu falar como sugeres, sem gírias, chulismos, palavrões, e de modo limpo, correto, os meus amigos irão me
zoar...” Ele disse “gozar”, naquele tempo era a palavra. E eu respondi
a ele que sim, iriam gozar dele, mas... Mais tarde, ele seria escolhido como o orador da turma na formatura e mais tarde ainda estaria atrás de uma mesa dando emprego a muitos dos colegas da gozação do passado... Sutil.
QUALIDADE
Envolver-se com qualidade, buscar sempre a melhor performance, nunca se aceitar no comodismo, buscar, suar e continuar...
isso o levará ao sucesso e às grandes invejas alheias. E cá para nós,
não é bom isso? Depende só de nós. Depende de chutar para longe
as pantufas da mediocridade e o sofá dos confortos. Todos podem.
FALTA DIZER
Em nenhum país as mulheres, por maioria, fazem as leis. São
sempre os “bermudões” que decidem por elas, como, por exemplo, regulamentos sobre o aborto, agora aprovados na Irlanda.
Quem decide sobre o corpo da mulher é a mulher. Lacaios.
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CICLOTURISMO O uruguaio Ricardo e a argentina Marta devem passar os próximos
três anos conhecendo culturas e promovendo atividades físicas por onde passam
Psique & Amor
por Dr. Deny Donato Alfano
Psicoterapeuta e antropólogo (49) 98895 5231

Mudança, possibilidade e sofrimento no amor

Casal aposentado viaja pela
América Latina de bicicleta
Fotos: Diana Heinz/O Líder

Segue uma síntese de alguns dos comentários no “Minuto Parla con
Deny”,que todos os dias vão ao ar pela 103 FM, às 11h30. Obviamente entre os que abordam temas de “Psique & Amor”
MUDANÇA E POSSIBILIDADE: Qual é a relação interna, íntima,
que se tem com a mudança e as possibilidades? Como psicólogo, e também como antropólogo, o que eu vejo estar acontecendo, aqui no Brasil, de um ponto de vista cultural, é o seguinte. Hoje, o que vem “vendido” para as pessoas é a ideia que seja possível algo diferente, algo melhor.
Talvez de que tudo seja possível. As pessoas podem, na vida, fazer a diferença na vida delas e ter tudo: estudos, carros, dinheiro, casamentos, filhos, amantes, corpo bonito, sarado, magro, forte, tempo, liberdade, futuro, etc. Prestem atenção! O que vem vendido nos mídias? O que vem
vendido na prateleira do mercado dos desejos e das ilusões é a ideia de
sucesso; cursos que prometem despertar potencialidades, técnicas para
conquistar os sonhos e assim por diante. Ou seja, o que se vende é a ideia
de PODER. Mas essa ideia (e valor) de possibilidade já se tornou obrigação. As pessoas já vivem a ideia de possibilidade como uma OBRIGAÇÃO. O que significa isso? Que se você não conseguir tudo o que vem
vendido como possível, então você começa sentir-se fracassado, incapaz, com vergonha e com menos valor do que quem consegue. Mas aqui
vem o ponto. Quantas pessoas param para enxergar-se de verdade, para
descobrir quem são e consequentemente o que pode deixar elas felizes
de verdade? É a verdade de si mesmo que tem que determinar os desejos
e as ambições e não o contrário; ou seja, não são os desejos pré-fabricados e vendidos que têm que moldar quem a pessoa é. Geralmente tentar
ser alguém que não se é de verdade, tem como efeito sentir muita ansiedade. A ansiedade é o sinal filogenético para nos avisar que a gente está
mentindo para si. Quando isso acontece, está na hora de parar e escutarse, na terapia, por exemplo, e não silenciar-se ou cobrar-se.
SOFRER POR AMOR: Muitas pessoas que sofrem por amor. Em
que sentido? Quando uma pessoa ama alguém, sente amor ou precisa
amar alguém, é muito natural e automático entregar para essa pessoa o
PODER de definir e decidir como você se sente e como se reconhece em
relação a si mesmo. Essa pessoa “amada” acaba sendo que nem um espelho e conforme a imagem que ela devolve de ti, você chega a enxergar-se, reconhecer-se e construir-se. Quando você ama, você é o que o
amado vê de você; o que ele ter mostra de ti. E quando essa “pessoa-espelho”, digamos assim, é uma pessoa boa, capaz de amar, ou seja, capaz
de entregar-se também para você, então é muito provável que ela te permita sentir o seu próprio valor, talvez até aquele momento até então desconhecido, e te deixa com vontade de ser e se tornar uma pessoa sempre melhor. Este é o grande poder e a maravilhosa mágica do amor. Mas
quando a outra pessoa é um espelho quebrado, independentemente de você, é muito provável que quem ama possa se sentir preso dentro de um circuito negativo de julgamento e desconhecimento que vai
tirar valor progressiva e violentamente o seu próprio valor; quem ama
pode se sentir desnorteado enquanto difícil reconhecer-se naquela imagem quebrada, que não considera-se real. Pode acontecer, nesses casos, naturalmente, de não conseguir mais sossego até revertê-la. Pode-se
cair num buraco negro para tentar reverter algo que não acha-se justo e
não quer-se. Nesses casos, convido a parar um momento e dar-se conta
de uma coisa. O fato que quem ama não se reconheça em como o amado lhe define e lhe trata, ou seja, o fato de sentir-se destorcido, não depende de você, mas do fato que o espelho no qual você está enxergando-se está quebrado. É o espelho que está distorcido e não você e o fato
que esteja quebrado pode depender do fato que a pessoa não esteja bem
consigo mesma, que seja doente, no sentido que as dores não resolvidas
carregadas dessa e que vem do passado, as levam a ser egoístas. O egoísmo, por conta, leva a materializar pessoas e sentimentos, como se fossem peças e objetos de um jogo do ego, porque é mais fácil descarregar
contra os outros do que questionar-se e tentar mudar com responsabilidade. Sim, para as pessoas que carregam dores não resolvidas, é mais fácil destruir do que amar. Mas aí pergunto pra vocês, porque tentar reverter uma imagem de si mesmos refletida num espelho quebrado? Um
espelho quebrado nunca se concerta. Deixem pra lá, recusem isto e reconheçam que vocês existem e têm valor independentemente de qualquer espelho que seja.
Arrivederci alla prossima.

“Nunca es tarde”. Este é o
lema do casal aposentado que
está há 63 dias na estrada com
duas bicicletas e o cão de 12
anos, Dodo. Ricardo Caimi, de 56
anos, e Marta Martinez, de 58, estão juntos há 30 anos e deixaram
a casa e a academia na Argentina
para visitar a América.
Ele é uruguaio e ex-jogador
profissional de basquete; ela é argentina e professora de educação
física aposentada. A ideia surgiu
quando Caimi conheceu a história de um homem de 70 anos
que viajou de bicicleta por quase todos os continentes do planeta. “Fiquei muito feliz em ver que
a vida pode mudar e trazer novas
experiências, então pensei: se ele
pode, nós, que somos quase 20
anos mais jovens, também podemos”, disse, em um português
quase perfeito.
A finalidade da viagem, além
de conhecer locais e pessoas diferentes, é influenciar a atividade
física por onde passam. O casal,
que tem uma academia de musculação há 36 anos, conversa sobre saúde e ensina a todos como
movimentar o corpo em diferentes idades. Em Maravilha eles ficaram hospedados, entre sábado (9) e segunda-feira (11), no

Aventura começou há 63 dias e deve durar três anos

Lar de Idosos Santa Bárbara, e lá
os pacientes e a equipe de profissionais tiveram que alongar o esqueleto e gastar energia.
A chegada ao município foi
acompanhada por um grupo de
corredoras que intermediou a hospedagem no Lar de Idosos. Para o
casal, a solidariedade não acontece em todos os lugares, mas os
maravilhenses deram exemplo.
“Somos muito gratos por pessoas
assim, nós vimos neste lugar muita alegria, música e disposição, o
que infelizmente não atinge todas
as moradas”,contam.
DOIS MIL QUILÔMETROS, ATÉ AGORA...
De Rosario del Tala, cidade
onde residem na Argentina, até
Maravilha, os ciclistas haviam
percorrido 2.200 mil quilômetros.

Ricardo, ex-jogador de basquete, e Dodo

O planejamento para a viagem durou um ano e meio e foi regado de
persistência, mas a vontade cresceu e fez com os pais da médica
Fiama Caimi e da modelo Maytê
Caimi saíssem de casa para passar
os próximos três anos na estrada.
O foco não são os pontos turísticos famosos, mas as pequenas cidades, devido a maior segurança e hospitalidade. Depois

de Maravilha, o casal visitou São
Miguel do Oeste e agora avança
o mapa do sul brasileiro em direção ao norte, onde as temperaturas são mais altas. “Restaurantes
e hotéis não aceitam cães, então
vamos para onde é mais quente
e assim ninguém de nós três sofrerá com o clima”, afirma Caimi.
A trajetória dos aventureiros é mostrada por meio de fotos e textos na página do Facebook “Cicloturismo nunca es
tarde”, mas para eles o que vale
não são curtidas da rede social,
mas o sons da natureza, as paisagens e os sorrisos vistos pelas diferentes culturas. O destino final
será o México, onde mora a filha
mais velha do casal, Maytê, depois o casal deve ficar em casa à
espera dos netos, que podem ser
gerados nos próximos anos.
Divulgação

Casal promoveu atividades durante a hospedagem no Lar de Idosos Santa Bárbara

Marta carrega uma placa com o lema da viagem

SEGUNDA EDIÇÃO

Projeto Educação Escoteira é realizado em Maravilha
Os escoteiros de Maravilha promoveram sábado (9)
a segunda edição do projeto Educação Escoteira, com os
alunos do 6º e 7º ano da Escola de Educação Básica Santa
Terezinha. A iniciativa oferece aos alunos a oportunidade
de interagir com crianças e jovens do movimento escoteiro, em atividades educativas.

De acordo com os participantes, o projeto é uma ótima
alternativa para que os alunos do município aprendam
novos conceitos por meio do
método escoteiro. “O formato pensado prevê um conjunto de atividades que vão
ao encontro dos conhecimentos propostos pela Base
Nacional Comum Curricu-

Divulgação

Atividades foram realizadas na EEB Santa Terezinha

lar, com uma vivência prática e atraente, auxiliando na

assimilação e compreensão
deste conteúdo”, afirmam.
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“Trabalho distrai a vaidade, engana a falta de
poder e traz a esperança de um bom evento“

ECONOMIA E NEGÓCIOS

Jacques Anatole France - poeta e
romancista francês

por Raquel Basso Hübner
raquel@jornalolider.com.br

BNDES muda regra e
pessoas físicas podem
investir em energia solar
O Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES) aprovou
mudanças no Programa Fundo Clima.
A partir de agora, no subprograma
Máquinas e Equipamentos Eficientes,
pessoas físicas terão acesso a
financiamentos para a instalação
de sistemas de aquecimento solar
e sistemas de cogeração (placas
fotovoltaicas, aerogeradores, geradores
a biogás e equipamentos necessários).
Os recursos poderão ser contratados
em operações indiretas somente por
meio de bancos públicos. A implantação
de sistemas de geração de energia solar
permitirá aos consumidores reduzirem
gastos com a conta de luz, já que
passarão a comprar menos energia da
concessionária e poderão, dependendo
de sua região, fazer até uma conta
corrente de energia vendendo o
excedente para a distribuidora. Os
limites do Fundo Clima alcançam 80%
dos itens financiáveis, custo em torno
de 4,03% ao ano, carência de 3 a 24
meses, e prazo máximo de 144 meses.
A vigência para adesão vai até 28 de
dezembro de 2018.

Divulgação

Para tentar reduzir prejuízos com a greve dos
caminhoneiros, governo lança campanha “Compre de SC”
O movimento, de acordo com o governador, além de valorizar e reconhecer o trabalho do
povo catarinense, tem o objetivo de ajudar a economia a se recuperar dos prejuízos causados
por 11 dias da paralisação dos caminhoneiros. De acordo com dados apresentados por Eduardo Pinho Moreira, em maio a arrecadação do Estado ficou cerca de R$ 120 milhões abaixo do esperado. Segundo ele, o consumo estimula toda a cadeia produtiva, valoriza os produtores, ajuda
a indústria a gerar mais empregos e acaba retornando à sociedade em serviços de melhor qualidade, já que priorizando os produtos catarinenses, o Estado consegue arrecadar mais impostos.
Julio Cavalheiro / Sec

Santa Catarina amplia
exportações de carnes em maio
Santa Catarina encerra o mês de maio
com saldo positivo nas vendas internacionais de carne de frango, suína e bovina. Só no último mês o Estado embarcou
105,4 mil toneladas de carnes, faturando
US$ 182,6 milhões – quase 23% a mais do
que em abril. O governador, Eduardo Pinho
Moreira, comemorou o resultado comercial
e econômico destacando a conquista de
novos mercados pela produção catarinense. “Apesar de todas as dificuldades enfrentadas em maio, principalmente no acesso a determinados mercados e com a greve
dos caminhoneiros, o agronegócio catarinense continua apresentando números positivos. Prova da competência do setor e da
determinação em buscar mercados competitivos para as carnes produzidas em Santa Catarina”, ressalta o secretário de Estado da Agricultura e da Pesca, Airton Spies.
Divulgação

Temer sanciona lei que libera saque
do PIS/Pasep a todas as idades

Häagen-Dazs fecha todas
as lojas próprias no Brasil

O pagamento das cotas deve injetar R$
39,5 bilhões na economia. O impacto potencial no PIB é na ordem de 0,55 ponto percentual. 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. A partir
da segunda-feira (18) até o dia 28 de setembro, qualquer pessoa titular de conta do PIS/Pasep ou seu herdeiro podem sacar os recursos.
Quem puder aguardar para resgatar o dinheiro a partir de agosto, poderá ganhar um pouco a mais, pois o reajuste dos valores nas contas
para o exercício 2017/2018 será feito em julho. No exercício passado, o reajuste foi de 8%.

A marca premium Häagen-Dazs, do grupo americano General Mills
(dona de marcas como Yoki e Mais
Vita), acaba de encerrar as operações
dos oito pontos de venda próprios que
mantinha no Brasil – no Rio de Janeiro,
em São Paulo e em Brasília. O objetivo,
a partir de agora, é focar os investimentos na distribuição dos sorvetes por
meio dos canais de varejo e foodservice, uma estratégia adotada somente no
Brasil. O sorvete da Häagen-Dazs derreteu e a maior fabricante concorrente, a também americana Ben & Jerry’s,
venceu. Outros competidores importantes são a Bacio di Latte e a Diletto.

Para fugir de juros altos,
troca de uma dívida por
outra dobra em um ano
A troca de uma dívida em um banco
por outra em um banco diferente (a portabilidade) quase dobrou em 2017. Foram 2,1
milhões de pedidos de mudança, uma alta
de 93,7% na comparação com 2016. Em volume, a portabilidade mais do que dobrou:
R$ 16,9 bilhões, crescimento de 122,2% em
relação a 2016. Os dados constam do Relatório de Economia Bancária divulgado na terça-feira (12) pelo Banco Central.
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ENTRE OS MELHORES DO ESTADO Trabalhos premiados em concurso da
Adjori colocam o jornal entre os Top 10 do jornalismo e publicidade

Jornal O Líder recebe menções honrosas
e troféu em concurso estadual
O Jornal O Líder faz parte da lista dos Top 10 melhores jornais do Estado, em
produção jornalística e publicidade, da 19ª edição do
Prêmio Adjori/SC de Jornalismo - Troféu Luiz Henrique da Silveira. A premiação foi entregue no sábado
(9), em Florianópolis, oportunidade em que a equipe
do Jornal O Líder recebeu
cinco menções honrosas e
um troféu pelos trabalhos
apresentados.
O semanário ficou com
a 6ª melhor colocação em
produção jornalística impressa e com o 5º lugar no
ranking de publicidade, entrando para o Top 10 do Jornalismo e Top 10 da Publi-

cidade. Mais de 30 jornais
do interior de Santa Catarina concorreram, somando
mais de 300 produções jornalísticas, avaliadas por 54
jurados, no maior concurso
de jornalismo do Estado.
O diretor do Grupo WH
Comunicações, Wolmir Hübner,
afirma que o resultado se deve
ao comprometimento da empresa, por meio de funcionários e colunistas, em levar
informação de qualidade
aos leitores. “Estamos realizados com o reconhecimento do nosso trabalho. Prova
maior são as diversas menções honrosas e troféu que
recebemos da Adjori nos diversos segmentos do nosso
jornal”, afirma.
Fotos: Eduardo Santos

Jornal recebeu troféu de 1º lugar na charge

TRABALHOS PREMIADOS:
1º LUGAR CHARGE
A charge vinculada na
edição 454, em 18 de novembro de 2017, faz uma
crítica à demora no funcionamento do setor de
oncologia no Hospital Regional Terezinha Gaio
Basso, de São Miguel do
Oeste, que atenderá os
municípios da região. O
conteúdo foi produzido
pelo chargista do Jornal O
Líder, Danimar Heberle.
2º LUGAR REPORTAGEM
MULTIMÍDIA
A reportagem multimídia
foi vinculada na página do
Sistema 103 e Jornal O Líder em setembro de 2017.
O conteúdo em vídeo mostrou o projeto de Cinoterapia, que muda a rotina
dos pacientes no Hospital São José de Maravilha.
O cão Jhony do Corpo de
Bombeiros faz a alegria
dos pacientes e é personagem desta reportagem.
2º LUGAR APRESENTAÇÃO
GRÁFICA
O Jornal O Líder também

25 de novembro de 2017.

foi muito bem avaliado
nesta categoria, que representa a forma como as informações são distribuídas
nas páginas. Todo o processo de produção do jornal leva em conta como
a informação será recebida pelos leitores e fazer uma apresentação organizada é fundamental.
3º LUGAR REPORTAGEM
PAUTADA
Nesta categoria os jornais
associados à Adjori receberam um tema específico para produzir a reportagem. A pauta era o turismo
na região onde o veículo
de comunicação está inserido. Nossa equipe de reportagem contou um pouco sobre a Rota do Campo,
um roteiro de turismo rural no interior de Iraceminha. A equipe acompanhou um grupo de turistas
e mostrou cada parada
dessa aventura no campo,
evidenciando as potencialidades e belezas da região. A reportagem circulou na edição 455, no dia

3º LUGAR EDITORIAL
O terceiro lugar nesta categoria foi dividido com outros três veículos de comunicação. Com
o título “Fontes inesgotáveis de recursos”, o texto faz uma análise crítica
sobre desvios de recursos e enriquecimento ilícito de líderes políticos
no país. O conteúdo circulou na edição 424, do
dia 22 de abril de 2017.
3º LUGAR CAMPANHA
DE EQUIPE
A campanha de equipe
“Não seja estatística, respeite as leis de trânsito”
foi vinculada em três edições do Jornal O Líder
(edições 446, 447 e 448)
e chama a atenção para
o alto número de acidentes de trânsito. Idealizada
e produzida pela equipe
do jornal, os três anúncios chamam a atenção
do leitor sobre a importância de contribuir para
um trânsito mais seguro.

DEPOIMENTOS

Cinco menções honrosas foram recebidas

Jornal foi listado no Top 10 do Jornalismo Impresso

Jornal também está no Top 10 da Publicidade

O Jornal O Líder tem
sete anos de história em
Maravilha e também recebe o reconhecimento
da comunidade regional

pelo trabalho desenvolvido com credibilidade e voltado ao interesse dos leitores e população em geral.
Após receber a premia-

“Como comandante da 3ª Companhia de Bombeiros
Militar, que envolve nove municípios da região,
acredito que o trabalho exercido pelo grupo WH3 de
comunicação é de fundamental importância para
aproximar a comunidade da corporação com o intuito
de levar as mensagens de prevenção às pessoas,
por todos os meios de comunicação, e dessa
forma evitando que o acidente/sinistro aconteça.
Além disso, a divulgação das atividades realizadas
diariamente pelos nossos bombeiros é uma forma
de enaltecer e valorizar o trabalho desses nobres
profissionais que se dedicam a salvar vidas e o
patrimônio alheio”, tenente do Corpo de Bombeiros
de Maravilha, João Emiliano de Moura Miranda

ção no concurso estadual,
o semanário também repercute alguns depoimentos de lideranças do município de Maravilha.
“Parabenizamos o Jornal O Líder
e toda a equipe de jornalismo
pela premiação recebida na
19ª edição do Prêmio Adjori
de Jornalismo. Com certeza
a premiação expressa o
reconhecimento e a aprovação
social do Jornal O Líder pela
qualidade da informação, que é
produzida com responsabilidade
e imparcialidade. Parabéns à
equipe!”, primeiro-tenente da
Polícia Militar de Maravilha,
Altair Lisot

“Nossos cumprimentos a toda equipe do Jornal O Líder pelo excelente desempenho
na premiação conferida pela Adjori. Através de um jornalismo isento, dedicado e de
serviço para o cidadão, o jornal se consolida como um dos mais importantes veículos
de comunicação da nossa região e do Estado. Parabéns a toda a equipe, conduzida pelo
diretor do grupo, Wolmir Hübner”, prefeita de Maravilha, Rosimar Maldaner
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MEDICINA E SAÚDE
por DR. Geovani Delevati

– 21 de junho –

Dia Internacional da ioga
Ioga é uma disciplina que constrói uma relação entre a mente e o corpo do praticante de modo
a proporcionar a ele a habilidade de manter sua
atenção bastante concentrada e o seu corpo bem
disposto e vitalizado.
A maneira de conseguir esses resultados pode
variar bastante, mas o princípio é sempre o mesmo, ou seja, o de explorar recursos inatos que permitem ao praticante viver melhor e de forma
mais produtiva. A força para alcançar esse resultado vem de dentro do próprio praticante. A ioga
é um sistema que busca dentro de cada praticante os recursos necessários para o sucesso de sua
prática. Na verdade, o mais poderoso recurso de
que dispomos para realizar a ioga é a nossa autenticidade.
No texto fundamental da doutrina da ioga, os
sutras da ioga, afirma-se que a ioga é o recolhimento das atividades da mente, e então o indivíduo (“aquele que vê”) se assenta em sua natureza
autêntica. Dizendo isso com outras palavras, praticar ioga é descobrir quem você é para poder colocar você mesmo em prática.
De longe a forma mais popular assumida pela
ioga é o hatha ioga, com suas posturas e práticas
respiratórias que já são conhecidas em todo o Ocidente. É uma forma de ioga cujos benefícios têm
sido reconhecidos por estudos acadêmicos e pesquisas clínicas, através dos quais ficaram evidentes os benefícios dessa prática, desde que monitorada por um orientador experiente. Mas essa não
é a única maneira de realizar a ioga. Costuma-se
dizer que há diversas “modalidades” de ioga, ou

tipos diferentes, mas o que existem são variações
na maneira de alcançar a descoberta de si mesmo,
que é o único tipo de ioga que existe.
A meta principal da ioga é, portanto, responder à pergunta “quem sou eu?” que o praticante
faz para si mesmo. Essa pergunta não aceita uma
resposta teórica e, por isso, a ioga propõe que o
praticante encontre os meios para produzir uma
resposta prática. Uma maneira simples de encarar
a ioga é considerar que é um método para descobrir a vocação, pois quando realizamos a ioga corretamente, despertamos nossa verdadeira capacidade de trabalho. Isso às vezes provoca mudanças
na vida do praticante, que muda de atividade profissional ou altera o perfil de suas amizades.
O mais importante que precisamos saber sobre a ioga, no entanto, é que ela produz um sentimento de profunda paz e satisfação quando é praticada corretamente. Essa satisfação é expressa
pela palavra sânscrita “ananda”, que expressa uma
felicidade de natureza elevada. O verdadeiro iogue é reconhecido exatamente pela manifestação
desse sentimento, que ilumina sua face.
Fonte: www.universoyoga.net
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Restaurante Zatt promove 1º jantar
dos namorados em Maravilha
Local também oferece espaço para confraternizações

(49) 3664-4207
(49) 98816-9890 WhatsApp

Casais aproveitaram o Dia dos Namorados para saborear jantar especial do Dia dos
Namorados

Priscila e Beto

Capeli e Sandra. Marcos e Josemara

Carlos e esposa

Josiane e Cristiano

Denise e Jandir

Diogo e Daiane

Marlise e Moacir

Naira e Antonio

Gian e Priscila

Dhiely e Italo

Ivan e Oneide, filha e genro. Vilson e Nilva, Filha e genro

Lorivan e Gelci

Luciano e Marislei

Marcos e Vanessa
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Conheça os 12 estádios da Copa
Nizhny Novgorod

Samara Arena

Estádio Fisht

Estádio Luzhniki

O estádio com capacidade para 45 mil pessoas foi construído na cidade de Nizhny Novgorod especialmente para a Copa. Ele vai sediar
jogos da fase de grupos, oitavas e uma quartade-final. Ele é coberto com uma membrana e
simboliza a água e o vento. Fica na margem do
Rio Volga, o maior da Europa.

O tema do design da arena é o espaço, como
tributo à tradição de uma região que tem uma indústria aeroespacial desenvolvida. Ele fica em Samara e tem capacidade para 44,8 mil pessoas. A
arena vai sediar seis jogos, sendo quatro deles na
fase de grupos e outros dois nas oitavas e quartasde-final.

Construído para Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2014, ele passou por reforma para jogos de
futebol. Ele leva esse nome em homenagem ao pico
montanhoso muito popular entre os alpinistas. Ele
tem 44,7 mil lugares e vai receber seis jogos, sendo
quatro na fase de grupos e outros dois nas oitavas
e quartas.

Moscou é a única cidade em que os jogos da
Copa serão realizados em dois estádios. Os jogos
mais importantes, incluindo a final, serão acolhidos
pelo legendário estádio Luzhniki, palco principal dos
Jogos Olímpicos de 1980. Ele tem 81 mil lugares e,
além da final, receberá quatro jogos na fase de grupos e dois nas oitavas e quartas-de-final.

Estádio Spartak

São Petersburgo

Volgograd Arena

Estádio Kaliningrado

Este é o outro estádio de Moscou preparado para a Copa. O time Spartak e o estádio receberam seu nome em honra ao gladiador Espártaco que liderou uma revolta de escravos em Roma
em 73-71 a.C. Com 43,5 mil lugares, o estádio vai
sediar quatro jogos na fase de grupos e um nas oitavas-de-final.

Mais conhecido como Zenit Arena, ele será um
dos principais da Copa. Com 68 mil lugadores, vai
sediar quatro jogos na fase de grupos, um nas oitavas, uma semifinal e a decisão do terceiro lugar. Foi
um dos últimos projetos do famoso arquiteto japonês Kisho Kurokawa, falecido em 2007, pouco depois
do início da construção.

Foi construído para esta Copa e substitui o estádio Tsentralny, que tinha 50 anos. Com 45,5 mil lugadores, vai sediar quatro jogos na fase de grupos. A
arena está localizada no sopé do complexo memorial
Mamayev Kurgan, que inclui uma das estátuas mais
altas do mundo – “A Pátria Mãe Nos Chama!”, com 85
metros.

Conhecido como Arena Baltika, foi construído
para a Copa e tem 35 mil lugares. Ele sediará quatro jogos na fase de grupos. Ele fica em uma ilha,
cujas habitações foram totalmente destruídas durante a Segunda Guerra Mundial. A ilha ficou deserta por 70 anos e a Copa é uma oportunidade
para recuperá-la.

Rostov Arena

Kazan Arena

Ekaterinburg Arena

Mordovia Arena

Também foi construído para esta Copa e conta
com 45 mil lugares. Vai receber quatro jogos na fase
de grupos e um das oitavas. O estádio localiza-se na
margem do rio Don, um dos maiores da Rússia. A tribuna norte do estádio será parcialmente descoberta
os espectadores poderão apreciar uma bela vista do
rio e da cidade.

Com 44,7 mil lugares, o Kazan já sediou a Universidade 2013 e a Copa das Confederações 2017. A
projetista do Kazan Arena foi a mesma companhia
que trabalhou no famoso estádio londrino de Wembley. A base do conceito arquitetônico é a forma de
uma ninfeia. Serão quatro jogos na fase de grupos e
um das oitavas e quartas-de-final.

A arena teve a capacidade aumentada para 35,6
mil lugares e vai receber quatro jogos na fase de grupos. O estádio é um monumento de arquitetura do
neoclassicismo stalinista – uma mistura de estilos império e eclético. Para manutenção do aspecto histórico, o novo volume da arena foi incorporado nas paredes antigas.

O novo estádio Mordovia Arena tem capacidade
para 44,4 mil pessoas e sediará quatro jogos na fase
de grupos. A obra é dedicada ao milésimo aniversário da união dos mordovos aos povos da Rússia. A
gama de cores vivas, com laranja, vermelho e branco, é uma referência à paleta de cores usada no artesanato dos mordovos.
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Os convocados de Tite para
conquistar a Copa da Rússia
A Seleção Brasileira chega na Rússia com um time
renovado para tentar novamente o hexa. Apenas seis dos
23 convocados por Tite são remanescentes da última
Copa, quando o Brasil levou 7 a 1 da Alemanha: Neymar,
Marcelo, Thiago Silva, Fernandinho, Willian e Paulinho.
Todos os convocados saíram do grupo de 64 jogadores que trabalharam com Tite desde agosto de 2016,
quando ele assumiu a seleção. Só três jogam no Brasil:
Geromel é zagueiro do Grêmio e o goleiro Cássio e o lateral direito Fágner defendem as cores do Corinthians.
Fágner foi o escolhido para a vaga de Daniel Alves,
que está fora da Copa devido a uma lesão do ligamento cruzado anterior do joelho direito sofrida em partida
pelo PSG no último dia 8 de maio. Caso alguma lesão tire
algum jogador convocado da Copa, Tite já tem uma lista com 12 suplentes, cujos nomes não foram divulgados
no último dia 14 de maio. A lista com 35 nomes foi enviada para a Fifa.
A delegação brasileira está hospedada na cidade de
Sochi. A estreia no Mundial será amanhã (17), em Rostov-on-Don. O Brasil entra em campo às 15h, horário de
Brasília, para enfrentar a Suíça.

Tite: lista de convocados sem surpresa

Todos os campeões

Apenas oito países já foram campeões do mundo
desde a primeira Copa em 1930. Brasil, a única seleção a
ter jogado todas as competições e mantém o recorde de
vitórias com cinco títulos. É também o único proprietário da Taça Jules Rimet (posta em jogo em 1930) e a possui permanentemente após sua terceira vitória na competição em 1970, com Pelé, o único jogador tricampeão
mundial da história. A seleção brasileira é seguida pela Itália e Alemanha, atual campeã, com quatro títulos. A equipe que venceu a primeira edição, o Uruguai, conquistou
duas vezes, como a Argentina. Finalmente, França, Inglaterra e Espanha ganharam uma Copa do Mundo cada. O
Brasil, Espanha e Alemanha são os únicos países que ganharam fora de seus continentes (Brasil em 1958 e 2002,
Espanha em 2010 e Alemanha em 2014).
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Rússia vence o primeiro jogo
e luta por uma vaga na
próxima fase
Arábia aposta em Al-Sahlawi

Arábia Saudita está de volta a uma Copa do Mundo depois de 12 anos, fechando sua quarta participação. A última participação foi em 2006 na Alemanha. Nas eliminatórias, os asiáticos garantiram a segunda colocação ao
vencer o Japão. Juan Antonio Pizzio comanda o selecionado desde novembro do ano passado, depois de não ter
conseguido classificar o Chile. O atacante Al-Sahlawi é o
grande destaque da Arábia, tendo marcado 16 gols nas 15
partidas das eliminatórias asiáticas.

A terceira copa do Egito

Apesar do sucesso na Copa das Nações Africanas,
onde é o maior campeão com sete títulos, o Egito disputará apenas a sua terceira Copa do Mundo. Em seu primeiro Mundial, o país disputou apenas uma partida, quando
perdeu por 4 a 2 para a seleção da Hungria. Em sua outra participação, em 1990, o Egito foi eliminado na fase de
grupos com dois empates – 1 a 1 contra a Holanda e 0 a 0
contra a Irlanda –, e uma derrota por 1x0 para a Inglaterra.

O número

45 - A idade em que o goleiro egípcio Essam El-Hadary estará quando os faraós entrarem em campo na Rússia em 2018. Caso ele tenha participação, El-Hadary superaria o recorde de Faryd Mondragon como jogador mais
velho da Copa do Mundo. O goleiro colombiano bateu o
recorde atual quando apareceu no Brasil em 2014, aos 43
anos e três dias.

A estrela russa

Seis vezes campeão russo, o goleiro Igor Akinfeev tem
mais de 100 partidas pelo seu país. Ele também é o capitão
da equipe e os russos apostam nas defesas seguras para
buscar a classificação.

A anfitriã da Copa do Mundo,
com dez participações na competição, considerando a antiga
União Soviética, não terá um caminho fácil para tentar ficar com
uma das duas vagas para as oitavas-de-final. A melhor colocação
obtida pelo selecionado foi em
1966, com um quarto lugar.
A fragilidade da Rússia ficou
evidente na derrota por 3 a 0 para o
Brasil em janeiro, no palco da final
da Copa, no estádio Luzhinki. O
time é comandado pelo ex-goleiro Stanislav Cherchesov, que participou das copas de 1994 e 2002.
Ele foi anunciado em 2016 para
substituir Leonid Slutsky depois da
péssima campanha na Eurocopa,
quando seu selecionado foi eliminado na fase de grupos.
A Rússia fez a partida de abertura da Copa na quinta-feira (14)
contra a Arábia Saudita, a primeira equipe asiática a participar de
um jogo inaugural. A vitória de 5
a 0 neste primeiro jogo foi fundamental para que agora a Rússia
possa disputar com o Egito uma
das duas vagas, já que o Uruguai é

Stanislav Cherchesov
o favorito para estar entre os classificados para a próxima fase. O
jogo de ontem (15) terminou com
a vitória do Uruguai sobre o Egito,
pelo placar 1 a 0.
O Egito chegou na sua terceira Copa ao vencer o Congo por 2
a 1 nas eliminatórias africanas.

Salah, craque do time e do Liverpool, marcou os dois gols, sendo
o segundo de pênalti aos 50 minutos do segundo tempo. Com
grande expectativa para a Copa,
o camisa 10 ficou no banco de reservas na estreia, após lesão antes
do mundial.

O selecionado é comandado
pelo ex-treinador de Valência e Internazionale, o argentino Héctor
Cuper, que assumiu o comando
em março de 2015 e levou os faraós à final da CAF Copa Africana de
Nações 2017, quando foi derrotado pela seleção de Camarões.

Uruguai chega renovado
O Uruguai, segundo colocado nas eliminatórias para a
Copa, chega com um selecionado renovado no meio de
campo para abastecer a dupla de ataque formada por uis
Suárez e Edinson Cavani. Oscar Tabarez, 70 anos, está há
11 anos no comando da seleção, é o treinador mais longevo no cargo entre as 32 seleções classificadas para a Copa
e aposta no surgimento de

meias jovens com capacidade de marcar e se lançar para
o ataque.
No meio, Tabarez tem o
armador Arrascaeta, do Cruzeiro, e completa o setor Valverde, do La Coruña da Espanha, Betancur, da Juventus
da Itália, Nández, do Boca Juniors da Argentina e Vecino,
da Internazionale, também
da Itália. O desafio da Celeste será repetir a campanha de

2010 na África do Sul, quando chegou em terceiro lugar. O Uruguai tem 12 participações em copas. Já chegou
cinco vezes na semifinal e foi
campeão em 1930 e 1950. O
último título foi no Brasil em
1950, quando venceu a seleção Canarinho no Maracanã
lotado, dando origem ao Maracanaço. O Brasil largou na
frente, mas acabou sofrendo a
virada e perdeu por 2 a 1.

Oscar tabarez
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Adversários de olho
na seleção da Espanha
A Espanha não teve dificuldades para garantir com folga sua participação na Copa
durante as eliminatórias, mas
esteve ameaçada de ser excluída depois do escândalo de
corrupção Real Federação Espanhola de Futebol, que culminou com uma intervenção do
governo e a prisão do seu presidente. Pelas regras da Fifa, a
intervenção de um estado em
uma entidade esportiva pode
conduzir à exclusão do país das
competições.
A Fifa aceitou as explicações do governo espanhol e
garantiu a campeã de 2010 na
Rússia. A Espanha chega como
uma das cinco favoritas para levantar a taça - Brasil, Alemanha, França e Argentina, apesar
da fase nada boa, completam
a lista - e chamou mais a atenção ao aplicar uma goleada histórica de 6 a 1 na Argentina em
amistoso em março desse ano.
Nas eliminatórias, os espanhóis
obtiveram nove vitórias e apenas um empate.
O favoritismo para conquis-

Marrocos, 20 anos depois

O Marrocos retorna a uma Copa do Mundo 20 anos depois da sua última aparição, em 1998, na França. Considerada uma das melhores seleções marroquinas de todos os
tempos, é comandada pelo francês Hervé Renard. Marrocos é um dos países da África que vão estar na Rússia. O
destaque da equipe é o zagueiro Mehdi Benatia, atualmente na Juventus da Itália.

Lopetegui era goleiro

Antigo goleiro do Barcelona e do Real Madrid, o treinador espanhol Julen Lopeteguique integrou a seleção espanhola de 1994, Julen Lopetegui foi escolhido para suceder
a Vicente Del Bosque depois do UEFA EURO 2016. Antes de
assumir a Espanha, tinha treinado o FC Porto e as categorias de base da Espanha, vencendo Campeonato da Europa Sub-19 e Sub-21 da UEFA.

Companheiros no Real Madrid, Sergio Ramos e Cristiano Ronaldo se enfrentarão
tar a Copa começa por uma defesa sólida com destaque para o
goleiro De Gea e o capitão Sergio Ramos. O ataque foi revigorado com a dupla Isco e Ansensio. Já Portugal, que tem
um terceiro lugar como melhor
classificação em uma Copa,
justamente a primeira que par-

ticipou em 1966, tem como
grande astro Cristiano Ronaldo, o maior artilheiro português da história e eleito por
dois anos consecutivos o melhor do mundo.
Nas eliminatórias, ele anotou 14 dos 32 gols de Portugal,
que se classificou em primeiro

empatada em ponto com a Suíça. Os comandados de Fernando Santos, que conquistaram a
Eurocopa e participaram pela
primeira vez da Copa das Confederações - ficaram em terceiro lugar-, chegam na Rússia com
a esperança de passar, pelo menos, pelas oitavas.

Sergio Ramos, a estrela

A estrela espanhola Sergio Ramos é o segundo que
mais atuou pelo selecionado e está se aproximando de Iker
Casillas, que defendeu o país 167 vezes. Capitão do time,
Ramos foi um jogador-chave nas equipes que ganharam
dois campeonatos europeus e uma Copa do Mundo entre
2008 e 2012.

Irã sonha com uma vaga
O Irã participa pela primeira vez de forma consecutiva de
uma Copa do Mundo e sonha
em beliscar uma vaga, feito que
seria histórico, já que nunca conseguiu passar da primeira fase.
Foi a terceira seleção a garantir
sua vaga atrás dos anfitriões e Brasil e chega tendo como característica um forte sistema defensivo. No jogo de estreia o Irã venceu
o Marrocos pelo placar de 1 a 0. O

técnico português Carlos Queiroz
já treinou Portugal, África do Sul
e Real Madrid. Nas eliminatórias,
seus comandados sofreram apenas dois gols em 10 jogos.
O atacante Sardan Azmoun
é o grande destaque. Com 22
gols em 30 partidas, em dezembro do ano passado era apontado como o Messi do seu país. Ele
faz parte da renovação do grupo.
Com 22 anos, Amazon atua no

Rubin Kazan, na Rússia. No paíssede do mundial, também joga o
volante Saeid Ezatolahi, 20 anos,
titular do Rostov.
O meia Masoud Shojaei,
atual dono da braçadeira de capitão, tem ampla rodagem no
futebol europeu e traz experiência para a equipe, que tem ainda
Taremi como outro goleador, dividindo com Azmoun a disputa
pela artilharia.

Cristiano Ronaldo e um tabu

Sardan Azmoun

O maior goleador da história de Portugal, Cristiano
Ronaldo enfrentou a Espanha quatro vezes – um amistoso e três jogos oficiais – e nunca conseguiu marcar. Em todos esses jogos, ele conseguiu fazer apenas dois arremates a gol.
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França chega bem e
pode ir longe na Copa

Pode se igualar a Pelé

O atacante australiano Tim Cahill vai para sua
quarta Copa do Mundo e se voltar a marcar na Rússia vai entrar para a história ao lado Uwe Seeler, Pelé
e Miroslav Klose, únicos que marcaram gols em quatro copas. No Brasil, em 2014, ele marcou um dos gols
mais bonitos.

Segundo jogo da história

França e Peru vão se enfrentar pela segunda vez na história e esta é uma das 27 partidas inéditas em copas do
mundo. Em 28 de abril de 1982, em amistoso no Pac des
Princes, em Paris, os peruanos calaram a torcida que lotava
todos os espaços. Juan Carlos Oblitas marcou para o Peru
no final do segundo tempo e surpreendeu a França, que tinha como grande astro Michel Platini.

Farfán

O atacante Jefferson Farfán, abriu o placar na vitória por
2 a 0 do Peru sobre a Nova Zelândia, garantindo a vaga para
a Copa. Farfán não marcava pela seleção há dois anos, quando, no dia 14 de novembro de 2015, fez o gol da vitória por 1 a
0 sobre o Paraguai, pela terceira rodada das eliminatórias sul
-americanas. Aos 33 anos, Farfán vai disputar a sua primeira
Copa do Mundo.

Campeã mundial em 1998
e vice da Eurocopa em 2016,
a França desponta como uma
das favoritas para conquistar a
Copa do Mundo e não deverá
ter nenhuma dificuldade para
se classificar em primeiro no
grupo. O selecionado de Didier
Deschamps tem como referência técnica Antoine Griezmann, do Atlético de Madrid.
As esperanças dos franceses por uma campanha perfeita passa ainda pelos pés
de Paul Pogba, do Manchester United, do volante N’Golo Kanté, do Chelsea, e do zagueiro Umtiti, do Barcelona.
No ataque, o torcedor espera
pelos gols de Kylian Mbappé,
do PSG. A França já participou
de 14 copas e chegou cinco vezes nas semifinais, passando
em duas delas e conquistando
um título.
Se para a França a classificação está encaminhada, a
segunda vaga para as oitavas
promete uma disputa acirrada
entre Peru e Dinamarca, apesar da ligeira vantagem dos es-

Antoine Griezmann é o destaque da França
candinavos. O Peru foi a última
seleção a se classificar para a
Copa e foi na repescagem passando pela Nova Zelândia. O
grande reforço é o atacante Paolo Guerrero, que obteve um
efeito suspensivo de sua pena
por doping causado por um

matabólico de cocaína. Os peruanos apostam também em
Farfán para fazer um bom papel na competição da qual não
participavam há 32 anos.
A Dinamarca, que teve sua
melhor participação chegando
nas quartas-de-final em 1998,

chega na Rússia tendo como
destaque o maestro Christian
Eriksen, 25 anos, meia do Tottenham. Nas eliminatórias, ele
marcou 11 gols em 12 partidas.
O técnico Age Hareide opta
por um estilo mais objetivo,
atacando muito pelas pontas.

Quarta copa consecutiva
A Austrália vai disputar sua
quarta Copa do Mundo consecutiva e estará na Rússia depois
de passar pela repescagem vencendo Honduras por 3 a 1com
três gols do capitão, Mile Jedinak. O inusitado é que o treinador grego Ange Postecoglou
pediu demissão logo após a
classificação, alegando que o
cargo exigia alguém com mais
energia para encarar a Copa.

Van Marwijk, de 65 anos, assumiu a responsabilidade. Ele já
treinou Holanda Mundial de
2010, quando eliminou o Brasil de virada por 2 a 1 nas quartas-de-final. A Holanda acabou
sendo vice-campeã, perdendo o título para a Espanha. Marwijk ainda tem no currículo a
classificação da Arábia Saudita
para esta Copa, encerrando sua
seca de 12 anos.

Van Marwijk eliminou o Brasil em 2010
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Argentina passa, mas
depois ninguém sabe
A Argentina, atual vicecampeã mundial, chega na
Rússia depois de sofrer nas eliminatórias tendo conquistado
sua vaga somente na última rodada na vitória por 3 a 1 sobre o
Equador. Messi brilhou e marcou todos os gols depois de os
argentinos saírem perdendo.
Mas o vexame na goleada por
6 a 1 em amistoso contra a Espanha, uma das favoritas para
o mundial, deixou o clima muito ruim para o treinador Jorge
Sampaoli, que passou a ser ainda mais questionado.
O grupo não representa
grandes riscos para a Argentina, apesar de todas as dificuldades que vem enfrentando.
Passar pela fase de grupos é
uma obrigação para o selecionado que já participou de 16
copas, chegando cinco vezes na
semifinal e conquistando dois
títulos.
A primeira partida da Argentina será contra a Islândia,
país com pouco mais de 300
mil habitantes, que participa de

Seis confrontos

A Islândia e a Croácia se enfrentaram em seis ocasiões nas
eliminatórias da Copa do Mundo nos últimos oito anos. Os
croatas têm o melhor do confronto direto, com quatro vitórias
em relação a esses jogos, mas os islandeses têm as melhores
lembranças do encontro mais recente, vencido por 1 a 0 em junho de 2017.

Lembrança amarga

A Nigéria e a Islândia se enfrentaram apenas uma
vez antes desta Copa e os europeus levaram a melhor
com uma vitória por 3 x 0 em um amistoso em 1981.

Confrontos inéditos

A Argentina nunca enfrentou a Islândia antes, enquanto a Croácia e a Nigéria também vão disputar
uma partida pela primeira vez na história.

O número 4

Argentinos esperam que Messi desequilibre
sua primeira Copa. A geração
islandesa já havia surpreendido
o mundo na Eurocopa de 2016.
Na ocasião, a seleção eliminou
a Inglaterra nas oitavas-de-final

e parou nas quartas, caindo por
5 a 2 para a França. A primeira
tentativa da Islândia de ir para
uma Copa do Mundo foi em
1958. Na ocasião, a equipe caiu

no mesmo grupo de França e
Bélgica e terminou as eliminatórias com quatro derrotas em
quatro jogos. De lá para cá, foram 16 tentativas.

O número de vezes que a Argentina e a Nigéria se
encontraram em uma Copa do Mundo. Os argentinos
venceram todas as disputas: 2 a 1 em 1994, 1 a 0 em
2002, 1 a 0 em 2010 e 3 a 2 em 2014.

Quem vai avançar?
Caso a Argentina não
protagonize um vexame, Croácia e Nigéria brigarão pela
outra vaga. Os croatas, que
já participaram de quatro copas e chegaram a uma semifinal em 1998, quando caíram
diante da França, que acabou
sendo a campeã goleando o
Brasil na final por 3 a 0.
O terceiro lugar obtido
com uma vitória de 2 a 1 sobre a Holanda foi comemorado como se fosse um título,

ainda mais que Suker foi o artilheiro da competição, com
seis gols.
A Croácia chega na Rússia
depois de eliminar a Grécia
na repescagem. Na primeira
partida, goleou por 4 a 1, e no
jogo de volta só precisou administrar o resultado. Luka
Modric, jogador do Real Madrid e três vezes campeão da
Liga dos Campeões, é o grande destaque do selecionado.
Já a Nigéria foi o primeiro

país africano a se classificar
para a Copa do Mundo. Foram quatro vitórias, um empate e uma derrota nas seis
partidas disputadas. Nas cinco copas das quais participou, em três oportunidades
chegou nas oitavas.
Uma característica do selecionado é que a maioria
sequer disputou uma partida em seu país. Se considerado o time que enfrentou a
Argentina em amistoso no

fim de 2017, o goleiro Daniel
Akpeyi foi o único titular que
disputou ao menos uma partida na primeira divisão nigeriana. Os demais, ou saíram
cedo para outros países, ou
sequer nasceram em território africano. Essa experiência
em clubes europeus é a grande aposta da Nigéria, que sonha em chegar nas quartasde-final pela primeira vez. E
para isso terá que superar a
Croácia.

Companheiros no Barcelona

Do lado argentino, Lionel Messi, e do croata, Ivan
Rakitic. Eles são companheiros no Barcelona e na
Rússia vão travar o duelo para ver quem fica em primeiro lugar no grupo. As duas seleções voltam a se
enfrentar pela primeira vez em uma Copa desde 1998,
quando a Argentina venceu por 1 a 0.
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Brasil renovado chega
sonhando com a final
A estatística

Depois da Rússia, que se classificou automaticamente como
anfitriã do torneio, o Brasil foi o primeiro a selar o seu lugar na
Rússia, graças à vitória de 3 a 0 sobre o Paraguai em 28 de março de 2017.

Campanha impressionante

Embora os suíços tivessem que pegar a repescagem para
chegar à Rússia, acumularam impressionantes 27 pontos no
Grupo B das eliminatórias europeias e só não garantiram à vaga
direta devido a derrota por 2 a 0 para Portugal na última rodada, em Lisboa.

De quinto para primeiro

A chegada de Tite como treinador do Brasil, em junho de
2016, deu novo ânimo para a seleção, que estava em quinto lugar nas eliminatórias. Já no início do seu trabalho, o Brasil saltou
para segundo e dois jogos depois já liderava.

Costa Rica surpreendeu

A Costa Rica vai para sua quinta Copa. A melhor participação foi em 2014 no Brasil, quando chegou nas quartas-de-final
contra a Holanda. Durante o tempo normal, conseguiu empatar sem gols, mas acabou ficando fora da semifinal ao perder nos
pênaltis por 4 a 3. Para esta Copa, a base do time foi mantida.

Depois do vexame na
última Copa, quando perdeu por 7 a 1 para a Alemanha, que acabou sagrando-se
campeã, o Brasil chega renovado na Rússia. Com Tite no
comando, o Brasil se classificou com facilidade em primeiro lugar nas eliminatórias. A estreia foi com uma
derrota para o Chile por 2 a
0. Na sétima rodada, Dunga,
muito questionado, foi substituído por Tite e o selecionado brasileiro passou a viver
nova fase, onde o conjunto é
o grande destaque.
Na estreia de Tite, diante do Equador na altitude, o
Brasil quebrou um tabu de 33
anos e venceu fácil por 3 a 0.
Em 2017, foram 11 partidas,
com oito vitórias, dois empates e uma derrota, esta para a
Argentina por 1 a 0 em amistoso no qual Neymar não jogou. Nesse ano o destaque foi
a vitória sobre a Alemanha
por 1 a 0 em partida nervosa. Sem Neymar, o Brasil encarou um time misto da Ale-

Tite e Neymar são os destaques do Brasil
manha e se deu melhor.
A tendência natural é o
Brasil passar em primeiro
no grupo sem muitas dificuldades. A grande incógnita é

como Neymar vai voltar depois da cirurgia para colocar
um pino na fissura sofrida
no quinto metatarso do pé
direito. Foram mais de dois

meses parado. Sem Neymar,
contudo, o Brasil demonstrou nos amistosos que o
conjunto supre a carência do
craque do PSG.

Quem fica em segundo?
Pulmão da Sérvia

Um dos melhores jogadores da Premier League do ano passado, Nemanja Matic ajudou o Chelsea a chegar ao título mostrando grande disposição em campo e consciência tática, para
atuar ajudando tanto na marcação, quanto nas chegadas da
equipe ao ataque. Em agosto se transferiu para o Manchester
United e se tornou homem de confiança de Mourinho, mantendo o alto nível de atuações. Aos 29 anos, o experiente volante é o
pulmão da Sérvia.

Sérvia, Suíça e Costa Rica
prometem travar uma boa
disputa pela segunda vaga
no grupo do Brasil. A Suíça já
esteve em 10 copas, mas jamais conseguiu chegar nas
quartas. Já a Sérvia chegou
duas vezes nas semifinais,
mas há muito tempo. Ficou
em quarto lugar nas copas
de 1930 e 1962.
Foi por muito pouco que
a Suíça não chegou à Copa.

Com 90% de aproveitamento na fase de grupos das eliminatórias, os suíços perderam para Portugal na última
rodada e precisaram disputar a repescagem, passando
pela Irlanda do Norte. Desde
a chegada do técnico Vladmir Petkovic, após a última
Copa, os suíços passaram a
jogar mais com a bola nos
pés, diferente do velho ferrolho e contra-ataque.

Já a Sérvia retorna a uma
Copa com destaque para os
jovens. Em 2015 venceu o
Mundial sub-20 derrotando
o Brasil, que tinha Marlon,
Jorge e Gabriel Jesus, na decisão. Milinkovic-Savic, da
Lazio, e Zivkovic, do Benfica, foram os principais destaques. Apesar de ter classificado a equipe para a Copa,
o treinador Slavoljub Muslin
foi demitido, muito pela re-

sistência em convocar jogadores mais jovens.
A Costa Rica manteve a
base da última Copa, quando surpreendeu chegando
nas quartas. A média de idade elevada pode ser um problema para o treinador Óscar Ramírez. Nomes como
Keylor Navas, que foi atuar no Real Madrid, e Bryan
Ruiz, do Sporting, são os
destaques.
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Alemanha vem forte
para defender o título
A atual campeã do mundo
vai em busca do penta para se
igualar ao Brasil, maior vencedor das copas. A Alemanha,
comandada por Joachim Löw
desde 2006, chega como candidata a estar na final e com
um elenco renovado. Na Copa
das Confederações, por exemplo, Löw usou uma equipe jovem já pensando em aumentar as opcões para a Copa e
acabou conquistando o título.
A maioria dos jovens campeões faz parte do grupo que
chega na Rússia para buscar a
taça e conta com a experiência do craque da última Copa
e estrela no Real Madrid, Toni
Kroos, dono de um passe refi-

nado e inteligência para organizar o time alemão dentro de
campo.
Se a vaga da Alemanha
está garantida, México, Suécia e Coreia do Sul vão duelar
para disputar a outra. A Coreia é o grande azarão do grupo, apesar de suas nove participações e um quarto lugar
em 2002, quando a Copa foi
disputada pela primeira vez
em dois países: Coreia e Japão. O tempo passou e a seleção não lembra nada o que
fez. Nas eliminatórias, ficou
com a vaga com dois empates
nas partidas finais.
A seleção é considerada a pior do século e joga re-

Um golaço como consolo

Alemanha e México se enfrentaram na semifinal da Copa
das Confederações no ano passado. Embora os europeus tenham
vencido por 4 a 1, Marco Fabian marcou o gol mais espetacular do
torneio.

Coreia já enfrentou todos

A Coreia do Sul jogou contra a Alemanha em três ocasiões e com a Suécia, quatro vezes. Já conta o México, foram 12 jogos.
O México saiu vitorioso em seis dessas partidas, incluindo uma vitória por 3x1 na França, em 1998.

Joachim Löw e Toni Kroos
trancada. Depois da demissão
do alemão Stielike e contratação do novo treinador, Shin
Tae-Yong, a missão é fazer um

bom papel, ao contrário da
Copa no Brasil, quando conquistou apenas um ponto em
um empate com a Rússia.

Suécia já foi finalista

A Suécia já chegou em uma fnal de Copa do Mundo. Foi em
1958, quando enfrentou o Brasil de Pelé, que ficou com o título
com uma goleada de 5 a 2.

Suécia despachou Itália
A segunda vaga no grupo vai
ficar entre Suécia e México, com
ligeira vantagem para os carrascos da Itália. A tetracampeã do
mundo ficou fora da competição
pela primeira vez desde 1958 ao
empatar com os nórdicos. O forte
do selecionado está no conjunto
e sem contar com o ídolo Ibrahi-

movic, de 36 anos, que trocou o
Manchester United pelo Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos, e anunciou sua aposentadoria da seleção, a Suécia tem no
posto um zagueiro. Granqvist, de
32 anos, defende as cores do Krasnodar, da Rússia, e conhecer bem
o país é um trunfo do jogador.

Já o México costuma dar trabalho para grandes equipes e em
duas das 15 participações chegou nas quartas-de-final: em
1970 e 1986. Para esta Copa, os
comandados pelo técnico colombiano Juan Carlos Osorio se
classificaram com três rodadas
de antecedência nas eliminató-

rias da Concacaf.
Chicharito Hernandez é o
destaque da seleção, ainda que
a fase não seja muito boa. Ídolo nacional, Chicharito ultrapassou grandes barreiras na Europa e se consolidou com a camisa
mexicana. Se o ataque é um ponto forte do México, na defesa está
o maior problema quando se depara com adversários com maior
força ofensiva.

Destaque do Tottenham

O atacante Son Heung-Min é o astro da Coreia do
Sul, a zebra do grupo. Son está em ótima fase no Tottenham e deverá ter o todo o time jogando para que ele
marque os gols que podem dar alguma chance aos sulcoreanos.

O número 16

Chicharito Hernandez

É o número de gols marcados nos dois jogos entre a
Suécia e Alemanha durante as eliminatórias para a Copa
do Mundo no Brasil. Depois de abrir 4 a 0, os alemães cederam o empate jogando no Estádio Olímpico de Berlim.
Na partida seguinte, a Alemanhã aplicou uma goleada
de 5 a 3 jogando na Friends Arena em Solna.

22

, 16 DE junhO DE 2018

Inglaterra e Bélgica
devem passar de fase
Estatística: o número 1

Inglaterra perdeu apenas uma vez em 21 encontros
com a Bélgica e foi em um amistoso em 1936. Desde então, os dois times cruzaram duas vezes nas copas do mundo. Em 1954, a partida terminou empatada em 4 gols Já
em 1990, os ingleses venceram por 1 a 0, gol de David
Platt.

Tunísia só tem uma vitória

A Tunísia enfrentou a Inglaterra na Copa do Mundo de
1998 e perdeu por 2 a 0 no Stade Velodrome, em Marselha. A única vitória da Tunísia em 12 partidas em copas do
mundo aconteceu em 1978, quando venceu o México por
3 a 1 para registrar a primeira vitória de uma nação africana em um mundial.

A Bélgica já participou de 14
copas e seu melhor resultado foi
um quarto lugar em 1986. Sempre apontada como tendo um
potencial enorme, chegam as copas e os Diabos Vermelhos não
conseguem confirmar. A vaga
para a Rússia foi conquistada
com tranquilidade nas eliminatórias da Europa. Foram nove vitórias e um empate em dez jogos.
A expectativa para esta
Copa não é diferente e os belgas
apontam que esta é a melhor
seleção da história com uma
forte marcação e jogadas rápidas de ataque passando pelos
pés do meia do Chelsea, Eden
Hazard, de 26 anos. Ele marcou
seis gols e fez cinco assistências
durante a impressionante campanha de classificação.
A Inglaterra conhece bem
boa parte dos jogadores belgas,
que disputam a Premier League. E os ingleses chegaram na
Copa sem dificuldades, invictos, mas isso ficou por conta
dos fracos adversários. O técnico Gareth Southgate assumiu
o selecionado em 2016, mas

Harry Kane é o destaque da Inglaterra
até agora não conseguiu fazer
o time render a ponto de entusiasmar os torcedores. Na última Copa ela não passou da fase
de grupos e foi eliminada pela
Islândia na Eurocopa 2016 e de

lá para cá o selecionado pouco
evolui, apesar de estar renovado em algumas posições.
O atacante do Tottenham
Harry Kane é a grande esperança de gols e fez uma tempo-

rada fora de série e se firmando entre os melhores jogadores
do mundo. O problema é a bola
chegar até ele, pois o meiocampo inglês é apontado como
deficiente.

Panamá estreia em copas
Hazard é a estrela da Bélgica

A estrela do Chelsea, Eden Hazard, é destaque da
Bégica e a grande esperança por uma campanha como
a da Copa de 1986 no México, quando chegaram nas
quartas-de-final. No tempo normal, ficaram no 2 a 2
com a França, que na prorrogação marcou mais dois e
ficou com o terceiro lugar. Hazard marcou seis gols nas
eliminatórias e fez cinco assistências.

Se Inglaterra e Bélgica
são os protagonistas do grupo, o que sobra para Panamá e Tunísia? O selecionado panamenho é estreante
em copas do mundo e chega
na Rússia depois de uma improvável combinação de resultados nas eliminatórias da
Concacaf. Os Estados Unidos
estavam com um pé na Rússia, mas perderam por 2 a 1
para a pior equipe da fase

classificatória, Trinidad e Tobago. Nesta última rodada,
Honduras venceu o invicto
México por 3 a 2 e aí o Panamá venceu a Costa Rica, nos
últimos minutos da partida,
por 2 a 1, e realizou o sonho.
Teve até narrador chorando
durante a transmissão. Estar
na Rússia já é um título para
os panamenhos.
O atacante Blas Pérez é o
grande destaque do time. Es-

treou na seleção em 2001 e é
o principal goleador. Na Copa
América Centenário, marcou
os dois gols da vitória histórica do Panamá sobre a Bolívia.
Depois da ausência em
duas copas consecutivas, a
Tunísia está de volta para sua
quinta participação. Nas eliminatórias, ela levou a melhor nos confrontos diretos
contra o Congo, que terminou em 2º lugar. Em casa, o

selecionado fez seu papel ao
vencer por 2 a 1 e fora, arrancou um empate em 2 gols. A
equipe chegou à última rodada podendo apenas empatar
contra a lanterna Líbia para
se classificar, mas venceu e
conquistou a vaga com sobra.
O principal jogador é Wahbi Khazri, dono da camisa 10,
sendo o armador de jogadas
e também um dos goleadores
do time.
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Grupo promete ser um
dos mais equilibrados
Este pode ser considerado o grupo mais equilibrado da
Copa do Mundo da Rússia. Colômbia e Polônia levam ligeira
vantagem sobre Senegal e Japão. A Polônia está indo para
sua sétima copa e as duas melhores participações foram em
1974 e 1982, quando chegou
nas semifinais e conquistou
dois terceiros lugares.
A Polônia chegou na Copa
vencendo seu último jogo nas
eliminatórias, mas tomou um
susto. Depois de estar vencendo por 2 a 0 a seleção Montenegro no estádio Narodowy,
em Varsóvia, cedeu o empate
no segundo tempo. Já no fim
da partida, a zaga de Montenegro se atrapalhou e Lewandowski marcou. Já nos acréscimos, Stojkovic marcou contra,
garantindo a vaga polonesa e
frustrando o sonho de Montenegro de ir para a repescagem
com o empate. A Polônia obteve oito vitórias, um empate e
apenas uma derrota para chegar na Rússia.
Já a Colômbia entrou na úl-

Japão foi a duas oitavas

Nas suas cinco participações anteriores em uma
Copa do Mundo, a melhor conquista do Japão foi chegar nas oitavas como co-anfitriões em 2002 e na África
do Sul em 2010.

O número 16

Este foi o número de gols que o capitão da seleção da
Polônia, Robert Lewandowski, marcou em dez jogos nas
eliminatórias europeias.

Campanha memorável

Senegal fez uma campanha memorável na Copa Coreia / Japão em 2002, chegando nas quartas-de-final. Sua
campanha incluiu vitórias significativas sobre a França,
que era a atual campeã mundial, na fase de grupos, e sobre a Suécia nas oitavas de final.

Robert Lewndowski é o destaque da Polônia
tima vaga nas eliminatórias sul
-americanas. Liderada por James Rodríguez e Falcao García,
a seleção da Colômbia empatou a última partida contra o
Peru, que acabou indo para a
repescagem para garantir vaga
na Rússia.

O argentino José Pékerman está no comando da seleção desde 2012. Ele comandou
a Argentina na Copa da Alemanha em 2006 e tem três títulos
da Copa do Mundo Sub-20 pela
argentina.
A Colômbia sonha alto es-

perando, no mínimo, repetir
a campanha da última Copa
no Brasil quando chegou nas
quartas-de-final. A partida foi
contra o Brasil, que venceu
por 2 a 1, indo para a semifinal quando levou 7 a 1 da Alemanha.

Senegal na segunda copa
Esta será a segunda participação de Senagal em uma Copa do Mundo depois de 2002, quando
os africanos surpreenderam com campanha até as
quartas-de-final, eliminando a então campeã França
na fase de grupos. Os senegaleses chegaram na Rússia
depois de um jogo anulado
contra a África do Sul por
suspeita de manipulação de

resultado.
A Fifa anulou a partida
vencida pela África do Sul
por 2 a 1 condenando o árbitro, Joseph Lamptey. Ele
teve uma arbitragem conturbada e marcou um pênalti polêmico em favor da
África. Na reedição da partida, os senegaleses venceram por 2 a 0 e carimbaram
o passaporte para a Copa. O
craque do time é o atacan-

te Mané, do Liverpool. Já o
Japão vem para sua sexta
participação. Ele demorou
a participar de uma Copa e
estreou em 1998, na França.
Mas, desde então, tem marcado presença em todas as
edições do torneio. A vaga
foi garantida com uma vitória de 2 a 0 sobre a Austrália
pelas eliminatórias da Ásia.
Com menor força no
grupo, o Japão, apesar da

defesa considerada fraca no conjunto, tem como
destaque o zagueiro Maya
Yoshida. Ele já esteve em
duas campanhas da Copa
do Mundo. É um bom cobrador de faltas. No meio,
o volante Yoshida, um dos
destaques do Southampton na Premier League,
não vem conseguindo fazer
boas partidas e vem falhando muito.

James Rodrígues

O vencedor da Bota de Ouro na Copa do Mundo no
Brasil em 2014, Rodríguez é o destaque da Colômbia. Atualmente emprestado ao Bayern de Munique, o astro tem
dois títulos da Copa do Mundo de Clubes da Fifa com o
Real Madrid.
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11 curiosidades sobre o evento
mais importante do futebol
Fotos: Getty Images/Universal Images Group/Britannica ImageQuestss

Realizada pela primeira vez em 1930, a Copa do
Mundo já acumulou muitas histórias envolvendo as
seleções dos países participantes. E você gostaria de
saber algumas das principais curiosidades sobre este
evento? Acompanhe a seguir algumas informações,
que tem como fonte a enciclopédia Britannica Digital
Learning, além de conhecimentos repassadas pelo professor de futebol do curso de
Educação Física da Universidade Positivo (UP), Fábio
Bandeira.
* A primeira Copa foi
realizada em Montevidéu,
no Uruguai. O primeiro
jogo, entre França e
Argentina, contou com
uma surpresa: o goleiro
francês se machucou aos
26 minutos e, como não
era prevista substituição
de jogadores naquela
época, a seleção teve
que se adaptar e colocou
o meio de campo como
goleiro. Apesar disso, a
França ganhou o jogo por
4 a 1. O Uruguai acabou
levando a primeira Taça
Jules Rimet. A Argentina
foi vice-campeã.
* Desde a sua criação,
a Copa só deixou de ser
realizada de 1939 a 1949,
por causa da Segunda
Guerra Mundial.
* Na copa de 1950,
no Brasil, as seleções
estavam comportadas:
nenhum jogador foi
expulso em nenhuma das
22 partidas disputadas.

Jules Rimet (à esquerda), presidente da Fifa, apresenta o primeiro
troféu da Copa do Mundo ao Uruguai
* As travas altas das
chuteiras usadas pelo
time da Alemanha, contra
a Hungria, em 1954, em
um gramado encharcado,
foram fundamentais
para a vitória. Até hoje os
alemães veem a Adidas,
criadora dos calçados,
como uma colaboradora
da conquista do título.
* O jogo entre Brasil e
Inglaterra, na Copa da
Suécia, em 1958, foi o
primeiro empate em
zero a zero na história
das copas do mundo.
Como era uma situação
inédita, alguns jogadores
chegaram a pensar que
haveria prorrogação.
* A Copa de 1962 foi a
primeira que brasileiros
puderam ver pela TV,

apesar de não ser ao
vivo. Fitas de videoteipe
eram trazidas de avião e
exibidas dois dias depois
da realização dos jogos.
* O tricampeonato pelo
Brasil, em 1970, no
México, cedeu a posse
definitiva da Taça Jules
Rimet. Mas em 1983
ela foi roubada da sede
da CBF. Em 1984 a Fifa
fez uma réplica da taça
e deu-a de presente ao
Brasil. A partir de 1974 a
taça passou a chamar-se
Taça Fifa.
* A copa de 1982, na
Espanha, contou com a
maior goleada da história
da Copa do Mundo:
a Hungria venceu El
Salvador por 10 a 1.
* O fato trágico da

eliminação do Brasil
na Copa de 2014
nas semifinais, pela
Alemanha, pela goleada
de 7 a 1, foi a maior
derrota da Seleção
Brasileira, o maior placar
em uma semifinal de
Copa do Mundo e o mais
desastroso resultado
enfrentado por um paíssede na história das
copas.
* Em 2014 a Alemanha
foi a primeira equipe
europeia a vencer uma
Copa do Mundo sediada
nas américas.
* O Brasil é o único país a
ter participado de todas
as edições da Copa do
Mundo de Futebol.
Fonte: Central Press

1º de julho de
1958: a Seleção
Brasileira após
sua vitória de 5 a
2 sobre a Suécia,
em Estocolmo,
leva o troféu
Jules Rimet pela
primeira vez
Taça Jules
Rimet
roubada
em 1983

Romário
beija a taça
em 1994,
quando a
Seleção
Brasileira
venceu a
italiana nos
pênaltis,
por 3 a 2,
na decisão
do Mundial
nos Estados
Unidos
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Copa do Mundo 2018 começa com
show de abertura no Estádio Luzhniki
Fotos: Divulgação

Show foi realizado no Estádio Luzhniki, em Moscou

Ex-jogador Ronaldo substituiu Pelé na cerimônia

Cantor britânico Robbie Williams se apresentou

Cerca de 800 artistas promoveram performance

Pela primeira vez em 21 edições a
grande festa da bola viaja a um país do
Leste da Europa graças ao empenho
pessoal e ao esforço financeiro promovido pelo presidente russo, Vladimir
Putin. A abertura da Copa do Mundo 2018 começou às 11h30 (horário de
Brasília) com mais de 80 mil pessoas no
Estádio Luzhniki, em Moscou.
Quem comandou o show ao lado
de 800 artistas foi o cantor britânico Robbie Williams e a cantora russa Aida
Garifullina, antes do primeiro jogo do
grupo A - Rússia x Arábia Saudita. O capitão da Espanha no título mundial de
2010, goleiro Iker Casillas, entrou em
campo com a Taça Fifa. Acompanhado
da modelo russa, Natalia Vodianova, ele
deixou o troféu em um pedestal montado na beira do campo. Logo após o prêmio entrar em cena foi a vez dos artistas
surgirem no gramado, junto a uma bola
gigante eles realizaram diversas encenações e performances.
Mais modesta que em edições anteriores, a cerimônia de lançamento da

Copa do Mundo durou cerca de 13 minutos e também contou com a condução do ex-jogador Ronaldo Nazário, que
substituiu Pelé devido a um problema
no quadril. O bicampeão do Brasil em
1994 e 2002 esteve presente acompanhado de líderes internacionais e participou
da inauguração oficial ao lado do presidente da Fifa, Gianni Infantino.
O lançamento ainda contou com
mais algumas performances e um des-

file de delegações antes do início da
partida. Às 11h50 o presidente fez rápido discurso, declarando o mundial oficialmente aberto. Ele disse que, apesar
das diferenças, “todos estamos unidos pelo amor ao futebol”. O presidente da Fifa também falou rapidamente
aos torcedores, agradecendo à Rússia
pela hospitalidade. O placar do primeiro jogo terminou em favor dos donos da
casa, 5 x 0 sobre a Arábia Saudita.

Cantora russa Aida Garifullina também participou da abertura
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Qual foi a edição mais marcante da Copa
do Mundo? Leitores do jornal O Líder respondem qual edição do mundial mais marcou
A Copa que mais me
marcou foi a de 2014, pois
foi a edição em que o Brasil
sofreu a vexatória derrota de 7 x
1 para a Alemanha. Fiquei muito
triste. Acreditava no título. Essa
Copa também me marcou pela
lesão do Neymar
no jogo contra a
Colômbia”, Bruna
Amanda De Marco

A Copa que mais marcou
foi a de 1994, nos Estados
Unidos, porque o Bebeto fez o
gesto de embalar um bebê para
comemorar o gol em uma partida
contra a Holanda. Foi uma bonita
homenagem para o filho Mattheus,
recém-nascido. O
jogo terminou com a
vitória do Brasil por 3
a 2”, Edite Junges

A Copa do Mundo de 2014, tanto dentro, como fora de campo.
Dentro das quatro linhas, fomos eliminados pela Alemanha em
pleno território brasileiro, estávamos jogando no nosso país, com a
nossa torcida e no papel tínhamos um excelente time, no qual todos os
brasileiros depositaram plena confiança, mas que existia, sim, o risco
da derrota, como em qualquer esporte. Porém, jamais me passou pela
cabeça que tal derrota fosse tão árdua como foi o inesquecível 7 x 1. Já
fora de campo, a cada nova obra, surgia um novo escândalo de desvio
de verbas ou superfaturamento, enquanto isso, filas de hospitais lotadas,
crianças sem escolas, enfim, todos os dias, um 7 a 1
diferente, só que muito pior se comparado com aquele
que ocorreu dentro de campo”, Willian Wesendonck

O jogo que acreditamos ser
mais marcante foi quando
o Brasil perdeu de 7 a 1 para a
Alemanha, no dia 8 de julho de
2014. Lembramos sempre de
boas partidas, mas esse momento
foi de muita frustração”,amigos
Ibanor
Pedersetti
e Jairo da
Cruz Maia

Eu acredito que a Copa que
mais me recordo foi a de 2010.
Apesar de o Brasil não ter trabalhado
o suficiente para sair como campeão,
em todos os jogos eu e meus
amigos nos reuníamos para torcer e
socializar no maior espírito esportivo.
Nesta Copa eu acho
que a Alemanha será
campeã”, Eduardo
Henrique Breda

A Copa do Mundo que mais
me marcou foi a edição
de 1994, aquela que o Taffarel
pegou o pênalti na final contra
a seleção da Itália. O Brasil
foi campeão e o
Taffarel virou meu
ídolo no esporte”,
Luiz Carlos Capelli

Foi a Copa de 2002, quando Felipão
comandou a Seleção. Marcou, pois
assistimos nas manhãs, em Santo Cristo-RS.
Todos na Lojas Becker de lá. Muito legal. E nas
madrugadas também. Mudou todo o ritmo. E a
de 1994, que foi mais na garra e na raça. Algo que
não vejo mais na atual equipe. Hoje assisto os
jogos, não tanto pela nossa seleção,
mas para ver grandes jogos, como
as seleções da Alemanha, Espanha
e Holanda”, Gilnei Berres, gerente

A edição da Copa do Mundo de 1982
com certeza foi marcante. Apesar de
jovem, lembro que havia uma empolgação
do povo pelos resultados apresentados pela
seleção brasileira, favorita para ser a campeã.
Apesar disso, caímos com um 3 x 2 frente à
Seleção da Itália, que havia chegado à Copa
desacreditada. Sobrou o clima de perplexidade
de todos diante do ocorrido. Mas apesar da
derrota, a Seleção Brasileira de 1982 sempre
ficará marcada em minha memória como
uma das maiores seleções de
nossa história, com um futebol
bonito, com garra e agradável
de assistir”, Jair Schosller

A copa de 2002 me marcou muito porque é a primeira
que tenho lembrança e o Brasil ganhou. Lembro-me
do último jogo, quando o país venceu a Alemanha por 2 x 0,
estávamos assistindo na casa de uma tia minha, mas logo
depois do jogo participei do desfile e fomos almoçar no antigo
restaurante Sete de Setembro. Eu tinha 11 anos e esse foi o
ápice para que eu começasse a gostar de futebol,
ver jogadores como Kaká, Ronaldo depois de
uma fratura, Ronaldinho Gaúcho, Marcos e vários
outros em cena foi marcante”, Gabriel Heinz

A Copa de 1994, eu era
criança, mas lembro de toda
a rua pintada e decorada em
verde e amarelo, a vizinhança
reunida vibrando pelo tetra. Um
sentimento que
hoje parece que
não existe mais”,
Leonardo Brandt

A Copa que mais me marcou
foi a de 2002, porque tínhamos
perdido a de 1998 e todo mundo
estava na gana de ganhar. A gente
acordava de madrugada para assistir
os jogos e era sempre legal. O time
era ótimo e tinha o
Ronaldo Fenômeno.
Foi a seleção do
Penta”, Gionei Filipini
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Álbuns da Copa 2018 cativam crianças
e adultos apaixonados por futebol
O maior evento mundial do futebol teve e abertura oficial na quintafeira (14), mas a preparação começou há meses. E não se trata apenas
dos jogadores: os torcedores também se anteciparam e muitos já estão com as seleções completas. Os
álbuns de figurinhas da Copa do
Mundo 2018 vêm fazendo sucesso
em vários países e no Brasil não é diferente. Crianças e adultos estão empolgados em finalizar a contagem
das 682 figurinhas.
Lucas Gabriel Gnoatto tem apenas seis anos e mostra, empolgado,
todas as figurinhas já encontradas,
restando apenas uma para completar a coleção de jogadores das 32 seleções. Ele conta que as mais difíceis
de conseguir são as douradas com
escudos das seleções e as lendárias.
Nesta semana faltavam apenas 27 figurinhas para Lucas, que está ansioso para completar o álbum e ver a estreia do Brasil amanhã (17). A ideia
de montar o álbum partiu da irmã,
Bruna, de 13 anos. Lucas logo se empolgou e não largou mais as figuri-

nhas. Ele também está apostando na
vitória do Brasil e na conquista do
hexa neste mundial.
Lucas também fez parte de um
grupo de Maravilha e região que trocou figurinhas nos últimos meses
para facilitar a montagem dos álbuns. Aos fins de semana ele costumava participar dos tradicionais encontros de trocas no Espaço Criança
Sorriso ou na Praça Central de Maravilha.
Tudo era programado através de
um grupo de WhatsApp, criado por
Ivandra De Bona e Francieli De Ben.
Ivandra é proprietária da loja Chica
Bakana, que está comercializando
álbuns e figurinhas. Já Francieli estava montando o álbum e, juntas, elas
comentaram sobre as figurinhas repetidas encontradas por quem comprava os pacotes e tiveram a ideia de
criar o grupo no aplicativo de mensagens para possibilitar a troca das
repetidas.
Aos poucos as pessoas foram
sendo adicionadas e marcavam os
encontros para fazer as trocas. O ob-

Lucas Gabriel Gnoatto está finalizando a montagem do álbum

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder

Trocas de figurinhas são realizadas semanalmente

jetivo é facilitar a montagem das 80 páginas
de figurinhas. Conforme Ivandra e Francieli, o grupo reúne pessoas de todas as idades,
que estão muito empolgados para encon-

trar o rosto dos jogadores das seleções participantes, além dos escudos e as famosas
lendárias que retratam alguns fatos marcantes das edições anteriores do mundial.

Ivandra e Francieli idealizaram o grupo de WhatsApp

Vitri ne

29

, 16 DE junhO DE 2018

TOQUE DE REQUINTE
por Simone Hübner

Como receber críticas
de forma positiva e elegante

R

eceber críticas faz parte
da vida, e quem trabalha
em equipe ou realiza
alguma atividade para o
público acaba sempre recebendo
sua parcela delas, justas ou não.
Mas lidar com críticas é,
muitas vezes, um desafio.
Pela observação do mundo ao
redor, acredito hoje que muitas
pessoas creem que devem
reagir vigorosamente a todas
as críticas e discutir até provar
que a pessoa que criticou é
quem estava errada. E às vezes
elas precisam mesmo, mas
é necessário saber lidar com
as demais críticas de forma
positiva.
Muitas vezes as críticas
trazem em si oportunidades
valiosas de aprendizado e em
outras elas são um genuíno
meio de identificar e corrigir
desconformidades no serviço
prestado. Há também as críticas
que nada acrescentam, ou que
são dirigidas à pessoa errada,
e é necessário lidar com estas
também.

Como reagir a críticas de maneira construtiva
É claro que há situações em que
o que você precisa fazer é realmente
refutar e discutir as críticas recebidas.
Mas as dicas abaixo são para os demais
momentos, aqueles em que você pode
e deve reagir com tolerante elegância,
aceitando de forma positiva a crítica
feita sem intenção de ofender.
Segure a sua primeira reação: conte
até dez, deixe passar duas horas, aguarde para responder só amanhã... Sua
primeira reação pode tender a ser muito mais emocional do que racional e reduzir a chance de resolver algum eventual problema real, ou de ter algum
aprendizado com a experiência. Às vezes é necessário morder a isca e entrar

em um bate-boca, mas se você entrar
em todos eles, pode até “ganhá-los” várias vezes, mas progredirá menos. Reagir a provocações pode ser importante,
mas não é boa estratégia - quem sempre reage pode ser facilmente manipulado e conduzido.
Não desperdice o feedback: por
mais mal-educada e inapropriada
que a crítica seja, ela traz em si algum
feedback - sobre o seu serviço, sobre
você mesmo ou até sobre a pessoa que
está criticando. Identifique-o e atue
sobre ele, mesmo que você não vá
responder ao autor.
Agradeça, mesmo que sob o ponto de vista de quem fez a crítica, o ato

em si seja um desperdício. A crítica é
um feedback importante e pode contribuir para a melhoria do seu desempenho, mesmo que a intenção dela seja
ofender e magoar. Agradecer, e de fato
levar em conta a informação recebida,
pode ser uma boa resposta inicial, principalmente quando você tem certeza de
que, em longo prazo, você será cada vez
mais bem-sucedido na iniciativa que
está sendo criticado.
Identifique o núcleo da questão.
Muitas vezes, uma crítica válida vem
embalada em uma série de camadas
de ofensas. Identificar e responder somente à crítica que é o centro da questão é uma forma energeticamente eco-

nômica de passar a mensagem de que o
reclamante não está à altura de ofendê
-lo, e de que manifestações futuras podem se concentrar no aspecto crítico da
questão, dispensando as tentativas de
ofender, porque elas não colam mesmo.
Na maioria das vezes, as críticas viciosas são reflexos de problemas de
quem está criticando, e não de algo que
a pessoa que está sendo criticada fez ou
deixou de fazer. Mas só podemos controlar a nós mesmos, e não aos outros,
portanto cabe a cada um de nós saber
como prefere lidar com a situação.
Qual a sua técnica para enfrentar
uma crítica? Agora é com vocês, amigos(as) leitores!
Excelente fim de semana a todos!
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MODA & ESTILO

design em pauta

por Susane Zanin

Blazer + cinto
Moda nem sempre é sobre comprar
mais e mais roupas, mas sim escolher algumas peças atemporais que te acompanharão por anos de diversas formas com
as modas passageiras que surgirem. Mais
que apenas tendências de novas peças, vemos surgirem muitos truques de styling
que deixam nossos looks mais estilosos.
Provavelmente todas nós temos um blazer e um cinto clássicos no armário. O que
muitas fashionistas têm feito pelo mundo
é combiná-los de forma não muito usual,
colocando o cinto por cima do blazer. O
casaco pode estar aberto com uma blusa
por baixo e ser mais ajustado ao corpo, ou
pode ser usado com os botões fechados e
de forma mais despojada, solta e formando pregas. Ambos podem ser usados, tanto em looks de trabalho, como para passeios.
Depois, é só combinar com a calça que você preferir e conforme a ocasião,
ou você pode combinar com uma saia-lápis para os looks de trabalho. A única dica seria usar um cinto não tão fino, pois a tendência tem aparecido em cintos mais

por Lais Oro e Andrea Costa Pelissari

Em clima de Copa do Mundo, decore o
seu ambiente com design especial!

largos que marcam melhor a cintura.
Blazers são uma paixão atemporal, nunca saem de moda! E dessa forma você pode
inovar um pouco seus looks sem gastar!

Decorações para a Copa do Mundo chegaram
aos hotéis, salas de estar, ruas e jardins, os quais ganharam designs deslumbrantes inspirados no Mundial, que começou nesta quinta-feira, dia 14 de junho.
Você há de concordar que nem você e nem a sua
casa podem ficar de fora dessa! Então, confira algumas dicas para transformar a decoração do seu ambiente em uma verdadeira arquibancada dos jogos
do mundial.
Como fazer isso? Não precisam grandes investimentos, apenas alguns pequenos truques para transformar a sua casa no point ideal da sua torcida.
Para começar, o verde e o amarelo serão a dupla de ataque em todos os jogos, elas transmitem alegria a qualquer ambiente, portanto, use e abuse dessas cores.
O amarelo ainda pode estar nas paredes, nos
móveis, nas flores, nos acessórios da mesa, na iluminação e até mesmo no chão, por que não?
O importante é se divertir em um ambiente aconchegante. Use sua imaginação e entre neste clima!

Agenda de eventos
São Miguel do Oeste
22/6 - Palestra: Tríade do Saber – 19h Sindicomercio
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 - 14º Café Colonial – 18h - Igreja Matriz
São Miguel Arcanjo
- Show com Eduardo Gustavo – 23h – Rud´s Pub

Maravilha
16/6 - Entrevero do Rotary Club – 20h – Lar de
Convivência
17/6 - Encontro de Corais – 8h40 – Lar de Convivência
- Festa do Padroeiro São Luiz Gonzaga – 10h –
Salão Comunitário Linha Sanga Silva
21/6 - Palestra com o chef Felipe Schaedler –
19h30 – Lar de Convivência
22/6 - Show com Bruno & Barreto – 23h30 – Play
Club
23/6 - Arraial da Melhor Idade – 13h – Salão Católico
do Bairro Progresso
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
7/7 - BURN Music Festival – 23h59 – Green Club
13/7 - Show Comunidade Nin-Jitsu – 23h – Hangra

espaço gourmet
CHIPAGUAÇU
INGREDIENTES
15 espigas de milho
1/2 copo de leite
3 ovos
sal à gosto
3 cebolas
1/2 copo de óleo
Queijo Minas

MODO DE PREPARO
Bata no liquidificador os quatro primeiros ingredientes
e reserve. Frite as cebolas cortadas em fatias finas ou quadradinhos em 1/2 copo

de óleo,
até ficar transparente. Acrescentar o queijo Minas
cortado em quadrados, a gosto. Juntar
com o creme reserva-

do, misturar bem e levar ao forno quente em forma untada.
Assar até dourar.

Vitri ne
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área VIP
por ESTELA SERPA

vip@jornalolider.com.br

Marlei que seu caminho pela
vida seja longo, sempre feliz e
recheado de sucesso em todas
as áreas da sua vida. Que nunca
lhe falte saúde, paz, amor, sucesso
e felicidade. Felicidades sempre
e parabéns pelo aniversário
comemorado no dia 14.

Samuel, que todos os seus
sonhos sejam renovados e que
outros tantos sejam realizados.
Muita saúde, paz, amor, sucesso
e felicidade. Parabéns pelo
aniversário (14).

Rubiane, que esta data seja um
ponto de partida de grandes
descobertas e fantásticas
realizações! Que Deus te ilumine
e prospere sua vida em todos os
sentidos. Felicidades por mais
um aniversário comemorado
neste dia 17.

Nolte, aniversário é época de refletir
quanto ao que passou e o que
desejamos para o futuro... “Que seus
sonhos te abracem numa real felicidade
traduzindo a tua vontade de que vale a
pena viver”. Parabéns pelo aniversário
comemorado hoje (16).

Graciela, que neste aniversário (19)
todos os votos de felicidade, saúde,
fé e amor cheguem até você para que
consiga ser forte a cada amanhecer e
vencer tudo o que a vida colocar na sua
estrada. Felicidades!

O Núcleo da Mulher Empresária de Maravilha esteve no Rio de
Janeiro, em missão empresarial, com o objetivo de conhecer novas
atividades e a visão de mulheres de sucesso.

Linda e um doce de menina, a pequena Sara

Luis Felipe é todo sorriso para as lentes da
Metz Fotografias
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OBRA ENTREGUE

Criar Empreendimentos inaugura Residencial
Vila das Auroras em Maravilha
Lançamentos em Itajaí
Ótima oportunidade de
investimento! Acesse o site para
mais informações!

Condomínio Vila das Auroras em Maravilha

A

Criar Empreendimentos
entregou na última semana as obras do Condomínio Residencial Vila das Auroras,
localizado na Avenida Gustavo
Osvaldo Sehnem, no Bairro Kasper, em Maravilha. O empreendimento é composto por 20 casas
geminadas, idealizado e construído pela Criar Empreendimentos.
No último dia 5 foi realizada reunião com os compradores e futuros moradores do residencial,
marcando a entrega oficial da
obra, além de eleição de síndico
e conselheiros. O encontro foi no

Restaurante Zatt, em Maravilha.
Conforme os sócios, Rafael Sehnem e Fabio Luís Inthurn, o empreendimento está enquadrado
no programa Minha Casa Minha Vida, da Caixa Econômica Federal, e se destaca pelo alto
padrão de acabamento e qualidade dos materiais usados na obra.
De acordo com os sócios, o residencial se tornou referência para
empreendimentos do programa Minha Casa Minha Vida.
Em breve a Criar estará lançando um novo empreendimento em Maravilha.

Beira Rio Connection em Itajaí

Beira Rio Connection em Itajaí

Residencial Criar em Itajaí

Residencial Criar em Itajaí
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SÃO MIGUEL DO OESTE Integração entre as duas equipes teve início na quinta-feira (13)

Bombeiros e Samu já atendem
de maneira integrada
O atendimento integrado
entre o Corpo de Bombeiros e o
Samu já é realidade em São Miguel do Oeste desde quinta-feira (13). A primeira mudança foi
a transferência da base do Samu,
até então localizada na Rua Barão do Triunfo, na área central da
cidade. Toda a estrutura do Serviço de Atendimento Móvel de
Urgência foi acomodada dentro do 12º Batalhão do Corpo de
Bombeiros Militar.
Conforme o comandante do

Marcos Lewe/WH Comunicações

12º Batalhão de Bombeiros Militar, major Jorge Arthur Cameu Jú-

nior, uma farmácia e outros ambientes específicos para atender

às demandas do Samu estão
disponíveis e por conta disso as
guarnições do Samu e dos Bombeiros já estão sediadas no mesmo local. Cameu explica que, por
enquanto, as ligações para 193 e
192 não sofrerão alterações. “O
que há de efetivo é que as duas
equipes estarão sediadas no
mesmo espaço físico e isso permite que diante de uma necessidade, o acionamento do Samu
vai ser mais rápido do que com
bases distintas”, argumenta.

Maravilhense conquista três prêmios em campeonato
Diessica Daros

Com o resultado, Karoline garantiu vaga para a etapa
estadual, que será em 7 de julho. Atualmente, Karoline mora
em Araranguá e cursa engenharia de energia na Universidade Federal de Santa Catarina
(UFSC). Com a ajuda de parcerias e patrocínios, ela participará dos próximos campeonatos.
Karoline Roversi competiu
pela primeira vez

ONCOLOGIA

Governador deve inaugurar setor no fim do mês
Depois de diversos prazos
apresentados pelo governo estadual, o setor de oncologia deve
ser inaugurado na última semana deste mês em São Miguel do Oeste. O governador
de Santa Catarina, Eduardo Pinho Moreira, estará em São Miguel do Oeste na última semana do mês de junho. Conforme
o secretário-executivo da ADR,
Paulo Meneghini, um dos objetivos da vinda de Pinho Moreira a São Miguel do Oeste seria

Bairro Floresta sedia
Jantar dos Namorados
A comunidade católica da
igreja Sagrada Família do Bairro Floresta, em Maravilha, realizou o tradicional Jantar-dançante dos Namorados no sábado (9).
O evento ocorreu no salão da comunidade. Conforme os organi-

zadores, nesta edição cerca de 230
casais participaram, 95 a menos
que no ano passado. A intenção é
usar o recurso para construir uma
sala para o uso dos alunos da catequese. Para fechar a noite, a
banda Horizonte animou o baile.

Tradicional jantar reuniu cerca de 230 casais

fisiculturismo
A atleta fitness Karoline Roversi, de 20 anos, conquistou três
prêmios no Campeonato de Estreantes da Federação Catarinense de Culturismo. O concurso foi realizado em Balneário
Camboriú, no sábado (9). Karoline ficou campeã nas categorias Top 1 Bikini Fitness Júnior,
Top 1 Bikini Fitness até 1,64m
e levou o prêmio como melhor
da noite (Campeã Overall).

Maravilha

Camila Pompeo/WH Comunicações

Inauguração deve ocorrer durante visita do governador a São Miguel do Oeste

a inauguração do setor de oncologia, anexo ao Hospital Regional Terezinha Gaio Basso.

Meneghini destacou que esteve entre os dias 5 e 8 de junho
em Florianópolis, oportunida-

de na qual conversou com o governador, que sinalizou a vinda
ao Extremo-Oeste nos próximos
dias. O secretário da ADR disse
também que o início dos atendimentos oncológicos no Hospital
Regional de São Miguel vai contemplar, além de sessões de quimioterapia, cerca de 250 consultas e 25 cirurgias oncológicas
por mês. Para essa demanda, os
investimentos iniciais por parte do governo estadual serão de
aproximadamente R$ 500 mil.

ISPIREAÇÃO 2018

Palestra de Thedy Corrêa
reúne grande público
O público manteve a atenção do primeiro ao último minuto na palestra “Soluções criativas”, do vocalista da banda
Nenhum de Nós, Thedy Corrêa, em São Miguel do Oeste. O
“InspireAção” foi uma promoção do Núcleo de Jovens Empreendedores da Acismo (Jesmo), em parceria com os cursos
de Ciência da Computação, Ciências Contábeis e Administração da Unoesc São Miguel. Cerca de 500 pessoas participaram
do evento, no Centro Cultural
da Universidade. Thedy usou
a música e o empreendedoris-

mo como forma de despertar a
criatividade e desenvolver as habilidades de cada participante.
Os dois universos se misturam
para discutir temas como trabalho em equipe, gerenciamento
de crises, inovação e liderança.
Fotos: Camila Pompeo/O Líder

Cerca de 500 pessoas participaram do
evento, no Centro Cultural da Universidade

Evento integrou o InspireAcão 2018 e misturou temas como “música” e “mercado de trabalho”
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EM FLORIANÓPOLIS “Minha vida dá um livro” foi apresentado nesta
semana em congresso estadual
VIDA E
ESPIRITUALIDADE

por LUCIANE MOZER

O amor está no ar. Será?
No dia 12 de junho, terça-feira, comemoramos o Dia nos Namorados. Por todo lado viam-se corações, balões vermelhos, flores
e propagandas exaltando o amor, e também a venda, para comemorar a data.
Mas parei um instante e comecei a refletir: será que existe tanto
amor assim? E falo do amor num contexto geral. Amor de pais para filhos, amor pelos cônjuges, pelo trabalho, amigos, país.
E desculpe parecer pessimista, mas vejo muitas atitudes de desamor. São pais que deixam a criação dos filhos ao smartphone e à escola, sem tempo de parar um instante e perceber a sublime missão
na qual estão incumbidos. E se tivesse muito amor envolvido não teríamos tantos jovens com problemas emocionais.
E isso é reflexo também de um lar desestruturado, onde os próprios pais não se respeitam mutuamente e o amor já acabou faz tempo. E sequer buscam resgatá-lo.
Por vezes podemos observar juras de amor expostas nas redes
sociais, mas na intimidade dos lares, sequer existe diálogo.
Mas o amor é fundamental para nossas vidas, imagina não amar
o trabalho!! Você passar a maior parte do dia fazendo o que não gosta é uma tortura. Será que vale a pena você ficar se torturando todos
os dias só por uma questão financeira? Se você está numa situação
assim, repense suas atitudes. Você precisa descobrir uma forma de
amar o que faz, ou busque outra profissão.
E se pararmos para observar veremos que o amor é tema central
nas principais religiões e filosofias. A psicologia, recentemente, buscando o equilíbrio íntimo do ser, identificou a necessidade das criaturas aprenderem a amar os semelhantes. E a medicina já reconhece
que a qualidade das emoções interfere na manifestação de vários tipos de doença. Da mesma forma, pesquisas científicas comprovam
que o amor produz efeitos terapêuticos perceptíveis.
No conceito popular o amor nos permite três elementos essenciais, que são: a coragem para enfrentar o perigo; o ânimo para vencer dificuldades; a paciência para suportar os sofrimentos inevitáveis
que a vida nos oferece.
Percebemos, assim, que o verdadeiro amor implica num processo espontâneo, no qual priorizamos proporcionar felicidade aos nossos afetos.
Sublimado, esse sentimento pode ser canalizado a uma causa
nobre, a um ideal social, ao bem da humanidade.
O amor resume por completo a Doutrina de Jesus, retratando o
sentimento por excelência.
Amor a Deus, ao próximo, a si mesmo. E a maior carência na humanidade é de amor, de fraternidade, de esperança, de verdade!
Trabalhemos para que o amor se propague no mundo com
mais força, para que a violência ceda seu espaço para as construções no bem.
Aprendamos a amar e compartilhemos generosamente o amor,
essa bendita essência Divina.

Projeto desenvolvido com crianças e
adolescentes de Maravilha é destaque
A prefeita de Maravilha,
Rosimar Maldaner, e a secretária de Assistência Social, Kathiucya Lara Immig,
foram convidadas pela Federação Catarinense de Municípios (Fecam) para apresentar o projeto “Minha vida
dá um livro” no congresso de
prefeitos, realizado em Florianópolis nesta semana.
O projeto, desenvolvido
pela prefeitura com crianças
e adolescentes em situação
de acolhimento, foi idealizado pela equipe da Secretaria de Assistência Social.

Divulgação

Kathiucya Lara Immig explicou o funcionamento do projeto

“Cada criança e adolescente
em medida de acolhimento
institucional, seja em famí-

lia acolhedora ou no abrigo,
ganha um álbum-livro para
contar sua história, sua roti-

na, seus anseios e suas memórias. Registrar a vivência
durante o período de acolhimento é evitar que esse
tempo, longo ou curto, seja
um parêntese em branco na
vida da criança”, explica Kathiucya.
Outros municípios já
manifestaram interesse em
desenvolver o projeto, o
que, para a prefeita Rosimar,
demonstra a vontade em
promover políticas públicas
que protejam as crianças e
adolescentes em situação
vulnerável.

GESTÃO

Prefeitos da região participam de
congresso da Fecam
A política municipal
de desenvolvimento econômico e geração de empregos de Flor do Sertão
foi usada como case de
sucesso durante o Congresso de Prefeitos, organizado pela Federação Catarinense dos Municípios
(Fecam), entre os dias 11
e 14, em Florianópolis.
O case foi apresentado pelo prefeito, Sidnei Willinghöfer. Segundo
ele, com maior arrecadação, o município possui mais possibilidades
de investimento com recursos próprios, além de
poder atender melhor
a população com relação aos serviços básicos.

Além disso, o prefeito destaca a redução de 70%
no número de famílias cadastradas no Programa Bolsa-Família, de 2010 até o
mês de março deste ano.
Para ele, a redução está associada com as oportunidades de emprego e renda
que surgiram no município nos últimos anos.
A iniciativa, regulamentada em lei, visa incrementar e fomentar a atividade industrial. O município
lança o edital de Concessão Pública, com pontuação para número de empregos gerados e faturamento.
A empresa com a maior
soma de pontos ganha a
concessão, para dois anos

prorrogados em igual período, até o limite de 12 anos.
De dois em dois anos a comissão se reúne e avalia se
a empresa cumpriu o que
prometeu no processo.
De acordo com o secretário de Administração, Leandro Neuhaus, desde a
aprovação da lei já foram
realizados cinco processos
de concessão, gerando diretamente 102 empregos.
As empresas beneficiadas
faturam aproximadamente R$ 14 milhões por ano.
O prefeito de Bom Jesus do Oeste, Ronaldo
Luiz Senger, também esteve no evento, juntamente
com o secretário de Estradas e Rodagem, Valdenor

Nascimento. As lideranças participaram de rodas de conversas, com troca de experiências e boas
práticas para o enfrentamento de desafios políticos e administrativos.
Na oportunidade, Senger também visitou deputados estaduais em busca
de recursos para Bom Jesus
do Oeste. “Esse importante congresso, voltado para
a gestão eficiente, serve
para nos reunirmos, trocarmos ideias, experiências,
buscar soluções. O evento
também traz muitos palestrantes com temas interessantes para o nosso município, baseado em tecnologia
e inovação”, destaca.
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obituÁrio
MUTUCA
Referência do
rock gaúcho,
o músico e
radialista Mutuca
morreu na noite de
terça-feira (12), aos 71 anos. Carlos
Eduardo Weyrauch foi vítima de
um infarto. Segundo o relato de
amigos, ele sofria de problemas
cardíacos e foi encontrado em
casa. Com mais de 50 anos de
carreira, Mutuca acompanhou
o surgimento do rock gaúcho
e passou por várias bandas
em sua trajetória. Alphagroup,
nos anos 1960, foi seu primeiro
grupo, seguido por bandas
como Barra do Porto (1975),
Mutuca & Amigos (anos 1980)
e Mutuca e os Animais (anos
1990). O álbum Hot Club, do selo
Barulhinho, lançado em 1999, foi
indicado ao Prêmio Açorianos de
Música nas categorias Cantor de
Rock e Disco de Blues, contando
com Paulinho Supekovia (guitarra
solo), Sérgio Stoch (teclados),
Lúcio Vargas e Duda Guedes
(bateria). Mutuca ainda fazia
shows com diferentes formações
em bares e casas noturnas – em
2009, fez o show de abertura
de Jerry Lee Lewis no Pepsi On
Stage. Além do palco, Mutuca
também fez sucesso no rádio e foi
dono do bar Rocket 88. Consolidou
boa audiência com o Hot Club
do Mutuca, na Ipanema 94.9 FM,
que foi ao ar a partir de 1991
com uma programação incluindo
rock, blues e folk – ficou mais de
duas décadas à frente da atração.
Também comandou recentemente
um programa na rádio Unisinos.
Atualmente, ele era o apresentador
do programa Hot Club, na
Dinâmico FM. Nascido em Porto
Alegre em 1946, ele residia em
Taquara, local onde se envolveu
na cena de música local. Mutuca
era vice-presidente da associação
cultural Casa do Rock.

de dignidade, retidão, competência
e liderança política”.

KONDER REIS
O ex-governador
Antônio Carlos
Konder Reis
morreu na
manhã de terçafeira (12), aos 94 anos. De família
de políticos, Konder Reis era filho
de Oswaldo dos Reis e Elisabeth
Konder Reis, irmão do poeta
Marcos Konder Reis e sobrinho
de Adolfo Konder, Arno Konder,
Vítor Konder e Marcos Konder.
Foi eleito deputado estadual na
1ª legislatura (1947 - 1951) e na
2ª legislatura (1951 - 1955), pela
União Democrática Nacional
(UDN). Foi deputado federal por
Santa Catarina na 40ª legislatura
(1955 - 1959) e na 51ª legislatura
(1999 - 2003); senador (1963
- 1975), vice-governador (1991
- 1995) e governador de Santa
Catarina (1975 - 1979). Em 1979
foi sucedido pelo seu primo Jorge
Bornhausen no governo de Santa
Catarina. Exerceu o cargo pela
segunda vez em 1994 sucedendo
o governador Vilson Kleinubing. Era
membro da Academia Catarinense
de Letras, empossado na cadeira
22 em 30 de março de 1983. Em
respeito e reconhecimento aos
serviços prestados ao Estado e
à vida pública de Konder Reis,
o governador, Eduardo Pinho
Moreira, decretou luto oficial de
sete dias. No Decreto, registrou
os notáveis serviços prestados
e a relevante participação na
vida pública catarinense, em que
Konder Reis atuou “como exemplo

HENRIQUE DOS SANTOS DELFINO
O bebê joinvilense Henrique dos
Santos Delfino, que
passou por um
transplante
de coração no
último dia 30
de maio, ao
completar um ano,
faleceu entre o fim da noite de
sábado e a madrugada de domingo
(10). A história de Henrique comoveu
os catarinenses, que esperava há
mais de seis meses por um doador
compatível. O menino conseguiu
receber o transplante no dia do
aniversário de um ano, em uma
cirurgia realizada no Hospital Santo
Antônio, em Porto Alegre (RS). Desde
então, permanecia em recuperação
no local acompanhado da família,
que mudou de Joinville para cuidar
do menino na capital gaúcha. A luta
de Henrique por um transplante
começou quando ele ainda tinha
apenas cinco meses, depois de
apresentar sintomas de uma gripe
forte e receber o diagnóstico de
bronquiolite. À época o quadro
se agravou e um exame mostrou
haver algo errado com o coração:
é possível que uma infecção viral
tenha causado a dilatação do
coração, que cresceu e perdeu
a função. O novo diagnóstico
foi de miocardiopatia dilatada, o
chamado “coração grande”. O bebê
conseguiu encontrar um doador
mesmo dependendo de uma soma
de fatores, como compatibilidade
para doação, tamanho adequado
(de no máximo três vezes o peso

ZÉ CARLOS
Morreu na
manhã de
terça-feira (12) o
ex-volante José
Carlos Bernardo,
o Zé Carlos, aos 73 anos. O ídolo
do Cruzeiro já vinha com a saúde
debilitada nos últimos anos em
razão de um acidente vascular
cerebral (AVC). A causa da morte
não foi revelada. Pela Raposa, Zé
Carlos venceu a Copa Libertadores
de 1976 e a Taça Brasil de 1966.
Natural de Juiz de Fora, Zé Carlos
foi revelado pelo Sport Club Juiz de
Fora. Zé Carlos fez parte de uma
época de ouro do Cruzeiro. Venceu
nove Campeonatos Mineiros, sendo
dois tetras: um na década de 1960
(1966, 1967, 1968 e 1969) e outro
nos anos 1970 (1972, 1973, 1974 e
1975), além da conquista de 1977.
Fazia parte do time histórico que
goleou o Santos de Pelé em 1966,
mas ainda não era titular. Em 1976,
na primeira conquista da América, já
era o dono do meio-campo celeste.
Com o time estrelado, também foi
vice dos Brasileiros de 1974 e 1975,
vencidos por Vasco e Internacional,
respectivamente. Zé Carlos é o
segundo jogador que mais vezes
vestiu a camisa celeste: 633 jogos.
Depois de deixar o Cruzeiro, Zé
Carlos foi campeão brasileiro com
o Guarani, em 1978. No futebol
catarinense, Zé Carlos foi o técnico
do Criciúma campeão catarinense
de 1986, quando o Tigre interrompeu
uma sequência de oito títulos
consecutivos do Joinville, ao vencer
o rival do Norte por 2 a 0 no Estádio
Heriberto Hülse, com dois gols de
Jorge Veras. Foi a primeira conquista
tricolor desde a mudança do nome
de Comerciário para Criciúma. Zé
Carlos comandou o Criciúma em
133 jogos oficiais entre 1986 e 1988,
com um aproveitamento de 57%.

dele), nunca ter sofrido uma
parada cardíaca e estar próximo
geograficamente. Porém, poucos
dias depois do transplante o
pequeno não resistiu.
JACKSON ODELL
Ator, cantor e
compositor de
20 anos, Jackson
Odell morreu aos
20 anos. O corpo
do rapaz foi encontrado na casa
dele, em San Fernando Valley, na
Califórnia, nos Estados Unidos, no
último dia 8. A causa da morte ainda
não foi revelada, mas de acordo
com as primeiras avaliações, não há
sinal de violência. O jovem começou
a carreira aos 12 anos e, além
de ser cantor e compositor, ficou
conhecido por participar de séries
como Modern Family, The Goldbergs
e de iCarly. Recentemente Odell
havia se internado em uma clínica
de reabilitação para se livrar do vício
de drogas.
ANTHONY
BOURDAIN
O chef e
apresentador
de TV Anthony
Bourdain, de 61 anos,
foi encontrado morto no último dia 8,
em um quarto de hotel na França. O
anúncio da morte foi feito pela rede
CNN, onde Bourdain apresentava o
programa Parts Unknown. Segundo
a TV, o apresentador teria cometido
suicídio. “Seu amor pelas grandes
aventuras, novos amigos e comida
e bebida requintadas e as incríveis
viagens pelo mundo fizeram dele
um contador de história único. Seus
talentos sempre nos fizeram ficar
admirados e vamos sentir muita
falta dele. Nossos pensamentos
e nossas preces estão com sua
filha e famílias nesse momento
incrivelmente difícil”, prossegue
a nota da CNN. Na rede em que
Bourdain trabalhava, os locutores
mal continham suas lágrimas ao
recordar o colega e pediram que as
pessoas que sofrem ou conhecem
alguém que esteja lutando contra
a depressão procure um Centro de
Valorização da Vida.
MARIA ESTHER
BUENO
Considerada
uma das mais
importantes
tenistas da história
do esporte, Maria Esther Bueno
morreu na noite do último dia 8, na
capital paulista. Ela estava internada
em estado grave de saúde em
decorrência de um câncer no lábio,
descoberto em 2017. Aos 78 anos,
a ex-número 1 do mundo estava
internada há quase dois meses
no Hospital 9 de Julho. Em 2017,
detectou a doença e, quando se
recuperava da radioterapia, voltou
a sentir dores e novos exames
apontaram que um novo câncer
havia se espalhado pelo corpo.
Por opção da própria Maria Esther,
a quimioterapia foi descartada
e ela passou a ser tratada com
imunoterapia. Ela estava lúcida,
mas seu estado de saúde era
considerado grave. A paixão pelo
esporte ela herdou dos pais, que
amavam e praticavam o esporte no
Clube de Regatas Tietê, que ficava
em frente à casa onde moravam.
Foi no clube da Zona Norte que
Maria Esther e Pedro, seu irmão
mais velho, começaram a disputar
as primeiras partidas de tênis e logo
entraram para os campeonatos de
alto nível. Aos 17 anos, Maria Esther

disputou o Orange Bowl na Florida,
nos Estados Unidos, iniciando sua
carreira internacional. Dois anos
depois, a brasileira se tornaria
campeã do mais importante torneio
de tênis do mundo, em Wimbledon.
Ela foi três vezes campeã de
Wimbledon nos torneios de simples
(1959, 1960 e 1964), além de quatro
títulos em duplas. Também venceu
quatro vezes o US Open no torneio
de simples (1959,1963,1964,1966)
e mais quatro vezes em duplas.
Foi ainda vice-campeã de Roland
Garros e do Aberto da Austrália
em simples e campeã em duplas.
Ganhou ainda a medalha de ouro
dos Jogos Pan-Americanos de 1963
disputados em São Paulo. Ao todo,
Maria Esther Bueno conquistou 589
títulos no total e foi por três vezes a
número 1 do ranking mundial (1959,
1964 e 1966). Enfrentou problemas
físicos principalmente nos braços
e ombros que a fizeram parar de
jogar profissionalmente no início dos
anos 80.
Ela foi incluída no International
Tennis Hall of Fame em 1978, a
primeira e única brasileira a receber
esta honraria. O complexo de tênis
montado nos Jogos Olímpicos
do Rio, em 2016, levou o nome de
Maria Esther Bueno. Nos últimos
anos, Maria Esther atuava como
comentarista de tênis do Sportv.
INACIO DOS SANTOS
Faleceu no dia 7 de junho, no
Hospital Regional de São Miguel
do Oeste, aos 44 anos. Seu corpo
foi velado na Capela Nossa
Senhora do Perpétuo Socorro de
Linha Novo Sarandi, São José do
Cedro, e foi sepultado no cemitério
da comunidade.
MERCEDES TEREZINHA BARATO
Faleceu no dia 9 de junho, em
sua residência, em São José do
Cedro, aos 66 anos. Seu corpo foi
velado na Capela da Ressurreição
da Igreja Matriz de São José do
Cedro e sepultado no cemitério
municipal.
JANDIRA TONIAL
Faleceu no dia 12 de junho, no
Hospital Regional de São Miguel
do Oeste, aos 66 anos. Seu corpo
foi velado na Casa Mortuária
de Guaraciaba e sepultado no
cemitério católico.
ALBINA ANDRIGHETTI BIAZUTTI
Faleceu no dia 13 de junho, no
Hospital São Lucas de Guaraciaba,
aos 75 anos. Seu corpo foi velado
na Comunidade de Linha Entre
Rios, Paraíso, e sepultado no
cemitério da comunidade.
MARIA FABIANI BALBINOT
Faleceu no dia 14 de junho, no
Hospital Regional de São Miguel
do Oeste, aos 93 anos. Seu corpo
foi velado na Igreja Católica de
Linha Fatima, São Miguel do
Oeste, e sepultado no cemitério da
comunidade.
PAULO CESAR DREIFKE
Faleceu na sexta-feira (15), aos
42 anos, no Hospital Regional de
São Miguel do oeste. Seu corpo
foi velado no clube de idosos de
Tigrinhos e sepultado no cemitério
municipal de Tigrinhos.
EGON EDEMAR THIES
Faleceu na sexta-feira (15), aos
66 anos, no Hospital São José de
Maravilha. Seu corpo foi velado
na capela mortuária municipal e
sepultado no cemitério municipal de
Maravilha.

PREPARAÇÃO

Segurança no trabalho é
foco de treinamento para
equipe da Concreoeste
A equipe da Concreoeste Usina de Concretos, unidade de Maravilha, participou de treinamento no sábado
(9) pela manhã, com o engenheiro civil e de Segurança
do Trabalho do Grupo Oliveira, Alcyone César de Oliveira. Com base no Programa
de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) da empresa,
ele orientou os colaboradores e destacou os equipamentos obrigatórios para evi-

tar acidentes de trabalho.
Conforme ressalta a sócia-administradora da empresa, Poliana de Oliveira, os
treinamentos ocorrem periodicamente com o intuito de orientar os colaboradores para as melhores práticas:
“Vemos como fundamental reforçar os procedimentos, normas de segurança e rotinas diárias, garantindo a saúde da
equipe e também atendimento de qualidade aos clientes”.
Divulgação

Qualificação foi realizada no sábado (9)
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SÃO MIGUEL DO OESTE Homem que entrou em confronto com os
policiais era foragido da Justiça
TRÂNSITO E VOCÊ

por Laerte Bieger

Major PM comandante da 7ª Companhia de
Polícia Militar Rodoviária

DICAS PARA TRANSITAR
EM SEGURANÇA POR
ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS
Muito se fala dos cuidados necessários para transitar
em segurança pelas rodovias e ruas, bem servidas por pavimentação asfáltica. Esquece-se, contudo, de repassar dicas
para quem transita pelas estradas de chão, existentes no interior de todos os municípios. Hoje nossa atenção vai para
os condutores que transitam por este tipo de via pública.
Durante esta semana transitava por uma estrada de
chão batido, quando me deparei com um acidente do tipo
colisão frontal, envolvendo dois veículos. A estrada havia
passado por recentes melhorias, havendo pedras soltas no
local.
Este tipo de terreno pode ser muito perigoso para motoristas que não são acostumados a por ele trafegarem. Perde-se muito em termos de aderência dos pneus com o solo,
sendo elevada a possibilidade de ocorrerem derrapagens e
perda do controle. Por isso é que nosso Código de Trânsito
limita em 60 km/h a velocidade nas estradas, quando não
houver sinalização especificando a velocidade a ser observada para o trecho.
A escolha de pneus apropriados também é um importante aspecto para quem transita com frequência por estradas de chão. Um pneu misto, mais macio, possibilitará melhor aderência, sem mencionar que proporcionará maior
conforto aos ocupantes e durabilidade dos componentes
do veículo.
Ao se aproximar de curvas ou descidas íngremes, o motorista deve redobrar sua atenção, pois nestes locais, diante
de qualquer obstáculo que surja, possivelmente o condutor
tenderá a frear o veículo de forma mais brusca, o que poderá induzir a derrapagem e perda do controle. Procure diminuir a velocidade antes de entrar na curva ou de iniciar a
descida e faça isso de forma suave, lembrando sempre que
o tempo de frenagem neste tipo de pavimento é muito diferente do que numa via com maior aderência.
Havendo formação de nuvem de poeira, reduza a velocidade e preocupe-se em ser visto pelos veículos que
seguem no contrafluxo. Para isso, uma boa dica é manter acesos os faróis do veículo. Nestas circunstâncias toda
preocupação deve estar voltada para evitar choques em
objetos fixos existentes nas proximidades da via, ou colisões com veículos e máquinas agrícolas que também estejam por ali transitando.
Observando estas dicas elementares você encontrará
condições mais seguras de deslocamento e evitará tornarse vítima de acidentes.

Depois de atirar contra policiais,
bandido morre durante fuga
Fotos: Marcos Lewe/WH Comunicações

Um veículo Ford/Focus tomado em assalto na quartafeira (13) em Cascavel/PR foi
recuperado em uma ação conjunta da Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Guaraciaba e
Polícia Militar de São Miguel
do Oeste no início da tarde
de quinta-feira (14). Após fugir em alta velocidade pela
BR-163, os bandidos abandonaram o carro na garagem de

uma churrascaria, localizada
às margens da Willy Barth. Depois, fugiram a pé em direção a
um matagal. Um deles foi capturado pela PM e o outro fugiu.
A Polícia Militar, com
apoio da PRF, realizou um
grande cerco contando com a
participação da Radiopatrulha, Polícia Militar Ambiental, Canil Setorial e Pelotão de
Patrulhamento Tático. O segundo envolvido foi localizado cerca de 40 minutos depois.
Ele estava armado e atirou contra os policiais, que revidaram,
acertando o homem. Ele não
resistiu e morreu no local.
Foram acionados a Polícia Civil e o Instituto Geral de
Criminalística para comparecer ao local e adotar as providências cabíveis, sendo apreendido um revólver calibre

.38 que estava com o autor
dos disparos. Posteriormente, foram identificados os homens e ambos possuíam diversas passagens criminais. O
homem que entrou em confronto com os policiais militares possuía mandado de
prisão expedido pelo Estado
do Paraná, por porte ilegal de
arma de fogo e receptação e
era foragido da Justiça.

TRÁFICO DE DROGAS

Jovem é preso com crack e maconha após
fugir da polícia

A Polícia Militar prendeu um jovem de 21 anos,
na quarta-feira (13), após
perseguição, em Maravilha. A guarnição policial estava em rondas e visualizou uma motocicleta, que
não atendeu a ordem de parada. O condutor fugiu pela
SC-492, sentido Tigrinhos.
Após longo acompanhamento, o homem foi
abordado e os policiais encontram três pedras de crack. Durante a abordagem,

Polícia Militar

Homem foi enquadrado no crime de tráfico de drogas e será indiciado pela Polícia Civil

o motociclista jogou uma
chave de veículo em direção ao mato, sendo em se-

guida localizada pela guarnição. De acordo com a PM,
ele admitiu que era a cha-

ve de um Gol. No carro, a
polícia localizou três porções de maconha e mais
sete pedras de crack, dentro
de um recipiente, embalado e fracionado para venda.
Como o condutor da
moto não possuía CNH, a
motocicleta foi recolhida ao
pátio do guincho conveniado. O homem foi conduzido à Delegacia por tráfico
de drogas e por dirigir veículo sem habilitação, gerando perigo de dano.

ENCONTRADA

Polícia Civil localiza jovem
desaparecida na região
A Polícia Civil de Maravilha localizou uma adolescente
de 16 anos, de Flor do Sertão,
após uma semana do desaparecimento. Ela entrou em
contato com os policiais informando o seu paradeiro. A polícia não divulgou o local para
preservar a integridade até a

conclusão das investigações.
Conforme as investigações da Polícia Civil, a adolescente foi vítima de crime
sexual e após realizar a denúncia à Polícia Civil, ela passou a ser ameaçada de morte por diversos parentes do
possível autor, que foi pre-

so pela Polícia Civil no dia
24 de maio de 2018. Conforme a polícia, foi isso que motivou a saída da jovem da cidade de Flor do Sertão.
As ameaças e coação no curso do processo serão apuradas pela Polícia Civil de Flor do Sertão.
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SÃO MIGUEL DO OESTE Associação de Basquete completa 20 anos de fundação

Abasmo é homenageada em sessão
solene da Alesc em SMOeste
Com duração de pouco de
mais de uma hora, a Associação
de Basquete de São Miguel do
Oeste (Abasmo) foi homenageada em sessão solene da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Em comemoração aos 20
anos de fundação, a proposta da
homenagem partiu do deputado
Mauricio Eskudlark (PR). A sessão especial foi realizada no último dia 8, às 19h30, na Câmara
de Vereadores de São Miguel do
Oeste, na presença de autoridades, dirigentes, atletas, ex-atletas
e familiares, com transmissão ao
vivo pela TVAL. Durante o even-

Inácio Rohden/WH Comunicações

Abasmo foi homenageada em sessão solene da Assembleia Legislativa de Santa Catarina

to, houve a entrega de placas comemorativas e de homenagens
aos integrantes da Abasmo, dirigentes e atletas.
Conforme o presidente da Abasmo, Rodrigo Corrêa
Schwarz, com o slogan “Das qua-

dras para a vida”, a entidade conta
com mais de 400 jovens e crianças praticando basquetebol, espalhados em oito núcleos de escolinhas no centro e bairros do
município. Desses, 150 atletas
são federados e participam de

competições oficiais, representando o município, o estado e até
o país. Em seu pronunciamento,
o deputado Maurício Eskudlark
voltou a justificar a proposição
devido à importância da entidade na formação não só de atletas,
mas de cidadãos. “A Abasmo tem
dado oportunidade para muitos jovens que através do esporte
acabam tendo suas vidas transformadas, são 20 anos de muitas
lutas e este é um reconhecimento pelo excelente trabalho feito não só pelo esporte, mas por
toda nossa sociedade”, destacou
o deputado.

SELETIVA

Vôlei feminino está na fase estadual dos Jesc
Durante a semana as meninas da equipe do projeto social Vida Vôlei/Unopar/Avioeste/EEB João XXIII participaram
da etapa seletiva dos Jogos Escolares de Santa Catarina
(Jesc), de 15 a 17 anos. A competição foi em Cunha Porã.
As maravilhenses ga-

nharam de Chapecó por dois
sets a zero e de Cunha Porã
pelo mesmo placar. Com
os resultados a equipe garantiu a classificação para
a fase estadual, que ocorre entre os dias 26 e 30 de junho, em Videira. A escola representada foi a João XXIII.

COPA PRIMEIROS PASSOS

Ginástica rítmica consegue
vaga para fase estadual
Dez meninas da ginástica rítmica de Maravilha estiveram em Chapecó no sábado (9), para participar da Copa
Primeiros Passos de Ginástica Rítmica 2018, etapa regional. Maravilha foi representada nas categorias mirim,
pré-infantil, infantil e juvenil.
De acordo com as professoras Silvia de Oliveira e Alexandra
Ferraz, que coordenam as aulas, todas as meninas conseguiram classificação para a fase estadual. A próxima fase ocorre
em Indaial no dia 17 de novembro. “Estamos muito felizes, pois
acreditamos que na fase estadual também vamos trazer premiação”, ressaltam as professoras. Silvia destaca que foi a primeira vez
que a ginástica rítmica disputa

competição fora do município.
Na categoria mirim foi classificada Aline Pozzebon e Nicoli Teixeira da Rosa; pré-mirim, Natália Ecco Strapasson,
Alicia Mack e Fabiula Giacomelli; infantil, Amanda Riboldi, Samira Colin, Maiara Gomes,
Lara Gazoli e Andrieli Lenhart.
Conforme as professoras, o
trabalho desenvolvido pela Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer/Acema conta atualmente com 120 alunas, divididas
nas diversas categorias. As aulas
são realizadas na Associação dos
Servidores Públicos de Maravilha (Aspuma) e no Ginásio Municipal de Esportes Gelson Tadeu de Lara Mello. As atividades
são oferecidas de segunda a sexta-feira, de manhã e de tarde.
Divulgação

Divulgação

Vitória contra Chapecó e outra contra Cunha Porã garantiram a classificação

jasc

Equipe de handebol participa de seletiva
A equipe de handebol de
Maravilha, ligada à Secretaria de
Esportes, Juventude e Lazer, participou no sábado (9) da etapa
seletiva dos Joguinhos Abertos
de Santa Catarina, em Chapecó. Na ocasião, o time enfrentou
as equipes de Saudades e Chapecó. “Infelizmente não conseguimos a vaga para a etapa
estadual, mas gostaria de parabenizar os atletas pelo esforço e dedicação”, diz o professor
Robson Grando. Ele também

Divulgação

Equipe é comandada pelo professor Robson Grando

agradece a Secretaria de Esportes de Maravilha pelo apoio.
Grando destaca que a mo-

dalidade voltou a ser oferecida em Maravilha no ano
passado, após longo perí-

odo. “O time vem participando de algumas competições e já é possível perceber
a evolução. Agora o objetivo é aprimorar cada vez
mais a técnica para competirmos de igual para igual
com outras equipes”, afirma.
Os treinos ocorrem semanalmente e são voltados para
atletas de 12 a 18 anos. Quem
tiver interesse ou desejar mais
informações pode procurar a Secretaria de Esportes.

A BUSCA DA SAÚDE É INERENTE
AO SER HUMANO, PORQUE ELE É
ORIGINARIAMENTE ETERNO
Não devemos pensar que é insensatez desejarmos a vida eterna.
Esse desejo é natural e inerente a todas as pessoas. Se a morte e a doença fossem fatos condizentes com a
natureza verdadeira do ser humano, se fosse natural a sua ocorrência, as pessoas seriam capazes de acolher de bom grado a morte e a doença.
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

Próxima etapa será em Indaial, no dia 17 de novembro

AMADOR

Maravilhenses: um estreia
em casa e outro fora
O Clube Recreativo Maravilha (CRM) vai estrear no
Campeonato Estadual de Futebol Amador – fase Oeste, no Estádio Doutor Leal Filho. Já o outro time de Maravilha
na competição começa o cer-

tame longe da sua torcida.
O Guarani joga no domingo (24) em Iporã do Oeste contra o Grêmio União. Já
o CRM, no mesmo dia, pega
o Dionísio em Maravilha. Os
dois jogos começam às 15h.
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Copa Oeste de Velocross

futsal

Maravilha entrega
Piloto maravilhense
cerca de 370 uniformes é líder da força livre
Oneide Behling
NÃO PEGOU BEM
A Fifa publicou em seu site uma matéria na qual
aponta Brasil, França, Alemanha e Espanha como
as mais qualificadas candidatas a ganhar o título desta Copa do Mundo. É uma indicação que gerou revolta contra a entidade maior do futebol.
CURIOSIDADE
Nove jogadores que atuam no futebol brasileiro estão nesta Copa da Rússia. Na Seleção: o goleiro Cássio e o lateral-direito Fagner
(ambos do Corinthians) e o zagueiro Geromel (Grêmio). Na lista não podemos esquecer
o goleiro Martin Silva (Vasco/Uruguai), o lateral-esquerdo Trauco (Flamengo/Peru), os meias
Cueva (São Paulo/Peru) e Arrascaeta (Cruzeiro/Uruguai) e os atacantes Borja (Palmeiras/Colômbia) e Guerrero (Flamengo/Peru).

SEM D’ALESSANDRO
Com o time ajustado, quem o Odair Hellmann vai tirar para o retorno de D’Alessandro?
É complicado tirar alguém que acertou a equipe. Colorado é outro sem o argentino. A invencibilidade passa pela doação dos atletas colorados e coincide com a saída de D’Alessandro.
Interessante que diminuiu o número de torcedores que cobram a titularidade do baixinho.
O CARA
Cuesta é o atleta mais importante do Inter hoje. É um zagueiro de boa qualidade técnica que sabe sair jogando. A bola sai redonda dos
seus pés, facilitando o rendimento das jogadas.
RECUPERAR
Agosto é o mês em que os campeonatos mais
importantes começam a ser encaminhados.
Até lá, espero que o Grêmio tenha força máxima. Desde a goleada contra o Santos que o Grêmio não consegue colocar todos os titulares em
campo. Tem quase um time inteiro de jogadores que não podem jogar por lesões. E mesmo assim o Renato conseguiu montar e escalar jogadores bons. Essa parada para a Copa do Mundo
dará tempo para recuperação dos atletas.

A prefeitura de Maravilha, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, entregou 370 uniformes aos alunos da escolinha de futsal do município. O ato ocorreu na manhã de sábado
(9), no Ginásio Municipal de Esportes Gelson Tadeu Lara, e contou com a presença de alunos, pais, autoridades e patrocinadores.
A atividade esportiva contempla crianças de 4 a 17 anos durante a semana e não tem custo aos jogadores. A prefeita, Rosimar Maldaner, elogiou os pais por incentivar os filhos no esporte.

No sábado (9) e domingo (10) foi realizada, em São Miguel do Oeste, a 3ª etapa da Copa Oeste de Velocross. O piloto maravilhense Jaime Mendes defendeu a liderança na categoria força livre. Ele também
disputou a categoria 230 cilindradas. Na força livre Mendes conseguiu a 4ª colocação, resultado que ainda deixa o maravilhense na 1ª
posição no campeonato. Já na categoria 230 cilindradas Mendes ficou na 3ª posição. “Eu tive alguns problemas com a moto, mas consegui levar até o fim e me manter na liderança da força livre”, disse.

LIGA CATARINENSE DE FUTSAL Equipe de Maravilha jogou bem,
mas a classificação não veio

Maravilha Futsal empata
com Curitibanos
Em jogo válido pela partida de volta das oitavas-de-final
do primeiro turno da Liga Catarinense de Futsal (LCF), no
Ginásio Municipal de Esportes
Gelson Tadeu de Lara Mello, na
noite de sábado (9), Maravilha
empatou em 3 gols contra Curitibanos. Na primeira partida,
em Curitibanos, o time da Cidade das Crianças havia perdido. Assim, o empate favoreceu
a equipe visitante.

Fotos: Divulgação/Cleiton Ferrasso/O Líder

Equipe empatou em três gols contra Curitibanos e está fora do primeiro turno da Liga

Logo no começo do jogo
Maravilha foi para cima de
Curitibanos e abriu o placar

2ª FASE

Municipal teve a segunda
rodada do returno
No sábado (9) o Campeonato Municipal de Futebol
– Taça Líder Farma – de Maravilha teve sequência com a segunda rodada do returno. Os
jogos foram realizados nas categorias aspirante e principal.
Na categoria aspirante o 4S
Amizade goleou o Bela Vista pelo
placar de 6 x 0. Na mesma categoria o Canarinho da Água Parada aplicou 3 x 0 no Vasco. Pela

categoria principal, Bela Vista perdeu para o 4S por 2 x 1 e o
Vasco ganhou do Canarinho da
Água Parada pelo placar de 2 x 0.
No sábado (16) no campo do Vasco tem Vasco e 4S amizade e no Estádio Osvaldo Werner jogam Esportivo Bela Vista
e Canarinho da Primavera Alta.
Jogos começam às 13h45 pela
categoria aspirante e na sequência joga a categoria principal.

com Michel, logo em seguida
fez 2 x 0 com o goleiro Jonas.
Ainda na primeira etapa Ma-

ravilha sofreu a virada e no segundo tempo Galbas empatou
para o Maravilha Futsal. Marcaram para Curitibanos Padilha
(2) e Gustavo (1).
Mesmo com a desclassificação, a torcida, que praticamente
lotou o ginásio, aplaudiu a equipe no final, reconhecendo o esforço dos atletas. Agora Maravilha aguarda a data para o início
do returno, que será contra a
equipe de Dionísio Cerqueira.

INCENTIVO

Uniformes são
entregues ao tênis de
mesa de Maravilha
A Associação Amigos do Tênis de Mesa
de Maravilha (AATMM),
por meio da Secretaria Municipal de Esportes, entregou cerca de
100 camisetas aos alunos da modalidade esportiva. A confecção do
uniforme contou com

a ajuda de patrocinadores. A entrega ocorreu no Ginásio De Esportes Gelson Tadeu
Lara, na tarde de sábado
(9). Os interessados em
praticar o esporte podem procurar a Secretaria de Esportes da prefeitura de Maravilha.
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INVESTIMENTOS Trabalho está sendo realizado em parceria com os
50tões e tem previsão de mais mudanças

CRM apresenta melhorias no
Estádio Doutor José Leal Filho

Na tarde de terça-feira (12) a
direção do Clube Recreativo Maravilha (CRM) convocou a imprensa, jogadores e diretores dos
50tões, além de jogadores atuais
e que fizeram história no clube.
A iniciativa foi para apresentar as
melhorias na estrutura física do
Estádio Doutor José Leal Filho.
Segundo o presidente do
CRM, Lorivan Leopoldo Weber,
foram realizadas reformas nos
vestiários, banheiros internos e
externos. No túnel de acesso aos
vestiários e nos vestiários foi colocada grama sintética. Os aca-

Nelcir Dall’Agnol/O Líder

Presentes puderam visitar os vestiários na tarde de terça-feira (12)

bamentos da parte interna dos
vestiários foram feitos com mármore. Chuveiros novos foram
instalados e as paredes pintadas
com tinta epóxi. Na parte frontal

GUARACIABA

SÃO MIGUEL DO OESTE

Municipal inicia em
julho com 38 equipes
O Departamento Municipal
de Esportes de Guaraciaba realizou durante esta semana o congresso técnico do Campeonato
Municipal de Futebol da Primeira e Segunda Divisões. A competição contará com a participação de nove clubes em cada
divisão, todos com aspirantes e
principais, totalizando 36 equipes participantes. Na primeira
fase jogam todos contra todos,
em turno único, e os dois melhores classificam-se diretamente para as semifinais. 3º x 6º e 4º
x 5º disputarão um mata-ma-

da arquibancada foi feita calçada
com paver.
Para o diretor de patrimônio,
Alberto Niedermeier, mais melhorias serão feitas. Ele cita o ajar-

dinamento, bem como adaptações na cozinha e churrasqueira.
Niedermaier também mencionou a construção de novas cabines de imprensa.
Conforme o diretor de patrimônio, até o momento não há o
cálculo correto dos investimentos, mas ele estima que chega
aos R$ 30 mil. O mármore utilizado foi doação da Marmoraria
Franke e a parte de vidraçaria foi
a empresa Heydt quem doou.
O trabalho todo está sendo feito em parceria com o
CRM e 50tões.

Começam as semifinais
do Veterano e Máster

ta, com jogos de ida e volta, para
a definição de mais duas vagas.
De acordo com informações
do assessor técnico de esportes,
Paulo César Câmera (PC), a primeira rodada está programada para os dias 6, 7 e 8 de julho.
Os confrontos já estão definidos.
Primeira Divisão: Tupy x Floresta; Itapagé x Ouro Verde; São Tiago x São José; Universal x Juventude. Folga: Flamengo. Segunda
Divisão: Cruzeiro do Sul x Solano; Cruzeiro x Ipiranga; Treze
de Maio x Flor da Serra; Palmeiras x Oriental. Folga: Beira-Rio.

Está marcada para amanhã
(17) a rodada de ida das semifinais
do Campeonato Municipal de Futebol Veterano e Master de São Miguel do Oeste. Na Linha São Pedro,
às 8h30, categoria Veterano, o Serrano recebe o Pérola. Às 10h, pelo
Master, o Serrano encara o Grêmio Gaúcho. Em Linha Fátima, somente pelo Veterano, às 10h, o Internacional enfrenta o Cultural
Caxiense. E no Bairro Jardim Peperi, pelo Master, às 9h30, enfrentam-se Jardim Peperi/João Cassol
e Jardim Peperi/Anildo Cardoso.
Os jogos da volta serão no dia 24.

Resultado das quartas-de-final: no Veterano; Cultural Caxiense 6 x 0 Vasco da Gama; Cometa/
Santa Rita 0 x 1 Pérola; Serrano 2 x
1 Jardim Peperi (Serrano classificou-se nos pênaltis); Jardim Peperi/Ovídio Bazotti 3 x 1 Internacional (Internacional garantiu a vaga
nos pênaltis). Master: Serrano 0 x 0
Pérola (Serrano classificou-se nos
pênaltis); Grêmio Guamirim 1 x
2 Jardim Peperi/João Cassol; Jardim Peperi/Anildo Cardoso 0 x 1
Vasco da Gama (Anildo Cardoso classificou-se nos pênaltis); Internacional 0 x 0 Grêmio Gaúcho.

MARAVILHA

Vôlei conquista boas colocações nos joguinhos
No sábado (9) e domingo (10) as equipes masculinas da AMV/Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer e feminina do Projeto Vida Vôlei/AMV/
Unopar/João XXIII/Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer, comandadas pelos técnicos Thomas Zardo e Edinar Zardo, estiveram em Cunha
Porã. Na Morada do Verde disputaram a fase seletiva dos Joguinhos Abertos de Santa Catarina.
No naipe feminino as meninas ficaram vice-campeãs. Na semifinal, vitória sobre Cunha Porã por três
Divulgação

Equipe masculina ficou campeã e se classificou para a fase
estadual em Curitibanos

sets a zero, e na final Maravilha perdeu para Chapecó por três sets a zero.
No masculino Maravilha ficou em
primeiro lugar. Na final ganhou de Iraceminha por 3 sets a um. Com o primeiro

lugar garantiu classificação para a fase estadual em Curitibanos no mês de julho.
Conforme os professores, Maravilha tem
classificadas para a fase estadual as duplas
(feminino e masculino) de vôlei de praia.

pódium

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

DICAS PARA TRAFEGAR NA NEBLINA

Nesta época do ano a neblina é bastante comum nas estradas, principalmente
em trechos de serra, praia ou próximos a rios e vales. O grande problema da neblina é
que ela atrapalha a visão dos condutores, dificultando o tráfego nas estradas e ocasionando até acidentes. Por isso, é necessário ter atenção redobrada ao volante ao passar
por essa situação. Para te ajudar, confira algumas dicas para trafegar na neblina com
segurança:
1. Reduza a velocidade – É a primeira e talvez mais importante recomendação.
Como geralmente neblina está associada com pista molhada, reduzir a velocidade vai
evitar derrapagens e permitir que tenha tempo para desviar de outros veículos. Mantenha uma distância segura de outros veículos e, caso a visibilidade esteja muito ruim
a ponto de você não enxergar nada, procure um local FORA DA PISTA para parar com
segurança e esperar o tempo melhorar. Jamais retorne ou pare sobre a pista, no acostamento e também não ligue o pisca-alerta com o veículo em movimento – isto confunde e pode causar um acidente.
2. Faróis e lanternas - Sob neblina, utilize sempre os faróis baixos ligados. Nessa
situação, o farol alto só provoca ofuscamento e não melhora em nada a visibilidade. Ligue os faróis auxiliares de neblina (se o veículo possuir) e também a luz de neblina traseira, importantíssima para lhe tornar visível para quem vem atrás. Sinalize muito bem
e com antecedência suas manobras.
3. Ultrapassagens - Nestas condições, evite ao máximo realizar esta manobra.
Infelizmente, muitos motoristas ainda não ligam os faróis sob neblina e você não vai
conseguir visualizá-los a tempo de evitar um acidente.
4. Orientação - Procure por pontos de referência (sinalização) na rodovia para se
orientar. Caso não estejam presentes, redobre o cuidado e a atenção. Se possível, pare
no primeiro local seguro que encontrar, pois sem pontos de referência, o risco de acidentes aumenta consideravelmente.
5. Ar-condicionado - Sob neblina, ligue sempre o ar-condicionado do veículo.
Ele retira a umidade do interior do veículo e desembaça todos os vidros. Não precisa ser no frio - procure regular para ter uma temperatura agradável no interior do veículo. O efeito é o mesmo. Caso seu veículo não tenha ar-condicionado, abra um pouco as janelas para diminuir a temperatura interna e evitar o embaçamento dos vidros.
Outra dica que funciona é passar um pouco de sabão líquido num pano ou flanela e
passar nos vidros. O sabão remove a gordura do vidro e também evita o embaçamento. Funciona muito bem.
6. Ouvidos atentos - Desligue o som e mantenha o maior silêncio possível dentro
do veículo. Isto irá lhe ajudar a perceber os sons externos que podem ser de outro veículo se aproximando ou de algum acidente nas proximidades.
7. Sinalização - Caso tenha sofrido uma pane, furou um pneu ou se depare com
uma interrupção na pista, pare em local e a uma distância segura dos outros veículos
– jamais “colado”, evite ficar no interior do veículo e jamais sobre a pista ou no acostamento. Sinalize imediatamente, seja com o pisca-alerta ligado ou com galhos ou arbustos pequenos sobre a pista, a uma distância segura para que outros veículos- principalmente os de carga, consigam perceber e parar a tempo.
8. Viagem segura - Viajar é um momento importante, inesquecível e geralmente
muito prazeroso. Sempre que possível, evite fazê-lo à noite ou sob condições adversas.
É melhor adiar a viagem ou interrompê-la do que perder a vida.
Pense nisso!!!
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