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Ponte internacional em Paraíso terá equipe
da PF e será credenciada para migração
Marcos Lewe/WH Comunicações

O prefeito de São Miguel do Oeste, Wilson Trevisan, destacou que a passagem será importante
para incrementar a economia da região tendo em vista o fluxo de turistas argentinos
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Gestão 2018/2019

Clube de Lions
empossa novas
diretorias

Solenidade foi realizada no auditório do
Maravilhas Park Hotel e contou ainda com
homenagens para ex-presidentes
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Arquivo pessoal

COPA DO MUNDO

Torcedora de São Miguel
do Oeste acompanha
duelo na Rússia

Silvia Maria garantiu seu assento no estádio Spartak,
em Moscou, onde o Brasil enfrentou a Sérvia na tarde de
quarta-feira (27) e conferiu de perto a vitória da seleção
Página 21
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CALÇAMENTO Obra será executada em etapas e, na primeira, terá
investimento de aproximadamente R$ 400 mil
LUCAS MIGUEL
GNIGLER

www.lucasmiguel.com

Aproveitando
o azar
Grandes empresas, países, equipes e pessoas têm um
traço em comum: eles aproveitam os momentos de sorte. E também aproveitam os dias de azar.
Quando a sorte chega, eles fazem o que precisa ser
feito nos bons momentos. Em empresas, por exemplo,
pode ser a hora de enfim arrumar a casa, capacitar a
equipe, planejar o futuro. Coisas que só acontecem de
forma ordenada em bons momentos. Se estiver entrando
água no barco, você não consegue pensar, digamos, em
estudar as melhores práticas de navegação.
Nesses momentos de crise (quando o azar chega)
são necessários os ajustes, as conversas francas e difíceis que evitamos na bonança. Ou então ficar esperando
a crise passar e perder todas as oportunidades de crescimento que os problemas trazem.
Um exemplo corriqueiro de oportunidade decorrente da crise: falhamos na prestação do serviço. O cliente reclamou, está insatisfeito. Acontece com todos: mas
como você reage? Estudos apontam que, se você corrigir
bem, o vínculo com o cliente sai fortalecido. Eis a oportunidade do problema: desculpar-se e resolver de forma
tão profissional que, no final das contas, você vai ver que
foi até bom que o problema aconteceu. Só assim mostramos para o cliente o quanto somos bons. Só assim construímos ainda mais confiança.
Resumindo, não importa o que acontece. O que define
a sua grandeza é como você vai reagir ao que acontece.

Assinado convênio para obra
na Linha Arabutã
O recurso de R$ 400 mil foi garantido com assinatura de convênio entre a prefeita, Rosimar Maldaner, e o secretário-executivo da
ADR Maravilha, Jonas Dall’Agnol.
O montante será repassado pelo
governo do Estado e usado para
a execução de trechos de calçamento em direção à Linha Arabutã, interior de Maravilha.
No processo de licitação,
oito propostas foram apresentadas e nesta semana o município
analisou a documentação para
habilitação e definição da empresa vencedora. O calçamento
da Linha Arabutã será feito em

Carine Arenhardt/O Líder

Calçamento será iniciado ao fim da Avenida Araucária

etapas e, este processo de licitação, prevê a execução da primeira fase da obra. Conforme infor-

mações repassadas pelo governo
municipal, o trecho total será de
aproximadamente 13 mil metros

quadrados, começando ao fim
da Avenida Araucária, seguindo
até o salão da comunidade.
Nesta primeira etapa a extensão do calçamento será de
aproximadamente 6,6 mil metros quadrados, o que representa aproximadamente 50%
da extensão total. Para este trecho, o valor máximo da obra estabelecido pela licitação é de R$
400.149,88. O projeto foi elaborado pela Amerios. O município
já está buscando recursos para
conseguir finalizar o calçamento,
chegando com a obra até a sede
da comunidade.

CHARGE

*

E afinal, a sorte, no fim das contas, é a mesma para
todo mundo. É aleatório. Imagine a seguinte situação:
você e eu, apostando “cara ou coroa” uma vez por dia,
durante os próximos 30 anos. Mais de 10 mil vezes a moeda sendo lançada ao ar, à sorte. Qual vai ser o resultado final? Com toda certeza, aproximadamente 50% de vitórias para cada um. Na média, eu ganho num dia, você
no outro.
O que fazer, então, nessa vida aleatória: ficar triste e reclamar cada vez que perder? Comemorar quando
ganhar? Ou saber que perder faz parte da vida e seguir
em frente? Somando tudo e analisando em perspectiva,
os fatos são (e serão) os mesmos para todos. Vou além:
não interessa se o fato é bom ou ruim. Não controlamos
a sorte, o acaso, a aleatoriedade da vida. Mas podemos
controlar como reagimos aos fatos.
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radar

LIÇÕES DE VIDA
Quando discutir com pessoas queridas, deixe-as
ganhar. Escolha ser feliz em vez de ter razão...

por Wolmir Hübner
radar@jornalolider.com.br

LULA PERMANECE PRESO ATÉ QUANDO?

Será o fim do câncer?

O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu na segunda-feira (25) submeter ao plenário da Corte um recurso da defesa do ex-presidente Luiz
Inácio Lula da Silva para que o pedido de liberdade do petista seja analisado pelo tribunal. Lula está preso em Curitiba desde 7 de abril. Agora caberá à presidente da Corte,
ministra Cármen Lúcia, definir a data do julgamento. Integrantes do STF cogitam a possibilidade de Lula ir para a
prisão domiciliar, mas sem alterar os efeitos de sua condenação, como a inelegibilidade. Que novela essa prisão, e
quanto custa movimentar a máquina toda do judiciário?

Uma nova pesquisa publicada na revista “Nature Communications” abre novos caminhos para impedir que o câncer se espalhe para
outras áreas do organismo. Em estratégia inédita, cientistas “congelaram” a célula cancerígena para que ela não se movimentasse. Trata-se de uma mudança de perspectiva na luta contra o câncer, dizem
os cientistas. Isso porque, na maior parte das pesquisas em oncologia, os esforços se concentram mais em matar o tumor. Os testes foram feitos com a molécula KBU2046, composto que inibiu o movimento de células do câncer em quatro diferentes tipos de células do
câncer humanas: câncer de mama, próstata, colorretal e pulmão.

FIM DAS EXPLORAÇÕES
Após seis meses com a reforma trabalhista em vigor,
completados em maio, o total de ações na Justiça do Trabalho recuou 40,8%, revelam dados do Tribunal Superior
do Trabalho. A nova lei determina que entre outros pontos, que se o trabalhador perder a ação, terá que arcar com
os honorários dos advogados (sucumbência) da empresa
processada. Antes era uma farra, pois não havia nunca punição ao empregado que entrava com ação para aventurar
ganhar dinheiro sem o suor do seu trabalho. Justiça feita.

Reprodução

PARA O PT FOI UM REVÉS

EXTREMAMENTE AGRESSIVA

A decisão do ministro Luiz Edson Fachin, relator da
Lava Jato no Supremo Tribunal Federal (STF), de levar
para julgamento no plenário da Suprema Corte recurso no qual a defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da
Silva insiste no julgamento de novo pedido de liberdade desagradou integrantes do PT. Para a legenda, o despacho de Fachin foi um revés. A expectativa inicial na legenda era de que o recurso fosse levado para análise
pela Segunda Turma do STF. Integrantes do PT avaliam
que, como o plenário já negou o pedido de habeas corpus de Lula, o cenário é mais adverso para o ex-presidente. Além disso, fica mais difícil uma análise do plenário antes do recesso do Judiciário, como queria a defesa de Lula.

INOCENTE NOVAMENTE
Por 3 votos a 1, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu na terça-feira (26) anular os mandados de busca e apreensão cumpridos no apartamento
funcional da senadora Gleisi Hoffmann (PT-PR), em Brasília, durante a Operação Custo Brasil, em 2016. Seguindo voto do ministro Dias Toffoli, entendeu que somente a
Corte pode determinar o cumprimento de buscas em residências funcionais de parlamentares. Com a decisão, todas as provas colhidas durante as buscas deverão ser anuladas. Segundo a Casa, o foro privilegiado também alcança
o local de moradia dos parlamentares e, dessa forma, apreensões só podem ser feitas por determinação da Corte, mesmo se o parlamentar não for alvo. O entendimento
foi acompanhado pelos ministros Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski. São os mesmos três ministros que a inocentaram do desvio de dinheiro da Petrobras e na terça-feira tiraram da prisão o todo-poderoso do PT José Dirceu...

Ronnie Von foi parar no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, após se sentir mal no
último dia 21. Após realizar exames, o apresentador, de 73 anos, foi diagnosticado com
H1N1. “Meus queridos, utilidade pública. Peguei a Influenza A, H1N1. Já estou bem melhor
e em casa graças ao Pronto Atendimento do Hospital Albert Einstein @hosp_einstein e sua
maravilhosa equipe que nos tratou com todo carinho. Sob qualquer suspeita de Influenza
A procure um serviço médico, ela é extremamente agressiva”, disse ele. Nós já havíamos
postado matéria sobre essa terrível doença, pois fomos acometidos quando numa viagem
ao exterior em janeiro passado. Se não fez a vacina, não hesite e faça urgentemente.
A COPA
Não vamos resolver os problemas do Brasil, mas os
jogos de nossa seleção fazem, por momentos, os brasileiros esquecerem seus problemas e verem a nossa nação com outros olhos e outras manchetes que
não sejam de escândalos e prisões. O Brasil precisa de
união para passar pelos próximos meses, e isso poderia começar com uma vitória na Copa do Mundo,
que traria uma trégua necessária para o pessimismo.

EMPOSSADOS
A posse das novas diretorias do LEO Clube, Lions Clube
Maravilha e Lions Clube Maravilha Oeste foi realizada no auditório do Maravilhas Park Hotel. A solenidade teve a presença
da presidente da CDL e Associação Empresarial, Poliana de Oliveira; prefeita, Rosimar Maldaner; deputado federal Celso
Maldaner (MDB); e o governador Etelvino Luiz Festa. Deixaram
as presidências Diego Engler, Rudimar Begrow e Fátima Desconsi.
Novos presidentes
LEO Clube: Schayane Golzer
Lions Clube Maravilha: Silvino Giacomin
Lions Clube Maravilha Oeste: Gelson Rossetto
Efusivos cumprimentos pela
gestão dos que deixaram os cargos com suas diretorias e a certeza do êxito dos novos dirigentes!

FALECIMENTO
No sábado (23) faleceu a jovem Danieli Leida, com apenas 16 anos. Foi uma brava guerreira contra terrível doença que ocasionou a sua morte prematura. Aos seus
pais, aos amigos Erno e Marina Schwertz e
seus familiares, nossas profundas condolências e o consolo que a Dani está em paz!
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MARAVILHA Padrão de largura e abertura de sarjetas garantem qualidade
e durabilidade dos serviços
DIREITO E SAÚDE
por Cassiane Wendramin
cassi.wen@hotmail.com

PROPOSTA DE INCORPORAÇÃO DE
MEDICAMENTOS PARA O TRATAMENTO
DA PSORÍASE MODERADA A GRAVE
Colaboração de Karlessa Mantovani
A psoríase moderada a grave é uma doença crônica multissistêmica que acomete principalmente a pele e as articulações, impactando negativamente a qualidade de vida e
acarretando em aumento da mortalidade para os pacientes
acometidos.
Os medicamentos disponibilizados atualmente pelo Sistema Único de Saúde (SUS) não são suficientes para o controle da doença em alguns casos específicos. Diante disso, a
Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) abriu consulta
pública para a inclusão de medicamentos biológicios para o
tratamento da doença no Sistema Único de Saúde.
A recomendação busca a incorporação dos medicamentos adalimumabe, etanercepte, infliximabe, secuquinumabe
e ustequinumabe, capazes de surtirem melhores efeitos aos
pacientes, melhora na qualidade de vida e redução do Psoriasis Area and Severe Index (PASI).
As sugestões podem ser enviadas até o dia 14 de julho,
através do preenchimento de um formulário que pode ser
acessado através do site da Conitec (Comissão Nacional de
Incorporação de Tecnologias) ou diretamente no link:
http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_
aplicacao=39048.
Para mais informações o leitor pode acessar também o relatório de recomendação de medicamentos biológicos disponível no link: http://www.sbd.org.br/mm/cms/2018/05/25/
relatoriomedicamentosbiologicospsoriasecp262018.pdf.

Melhorias

Governo municipal faz trabalho
diferenciado nas estradas rurais
A equipe da Secretaria de
Agricultura e Obras de Maravilha vem trabalhando numa nova
proposta para padronizar as estradas gerais do interior do município. Conforme o secretário,
Pedro Gilberto Ioris, este trabalho começou em dezembro do
ano passado e o objetivo é mudar o modelo das estradas gerais,
propondo um padrão.
Na época, o município firmou um convênio com o governo do Estado, recebendo recurso de R$ 200 mil para recuperação
de trecho de 20 quilômetros, começando pelas linhas Consoladora, Central, Água Parada, Três
Coqueiros e Chinelo Queimado.
A partir de então, os trabalhos seguiram por outros trechos, tendo
como um dos padrões a largura

Equipe fazendo trabalho de detonação nas sarjetas

de aproximadamente sete metros.
Outro foco deste trabalho é a
abertura das sarjetas, facilitando
o escoamento da água e garantindo mais durabilidade para a
estrada. O secretário explica que
a região se caracteriza por ter bastantes pedras e lajes, o que demanda de detonações para esta
ação nas sarjetas. Ele afirma que

o trabalho já foi feito em vários
pontos e mais recentemente nas
linhas Sanga Silva, Arabutã, Central, Chinelo Queimado, Barra do
Segredo e Pedreira.
“É um trabalho que demora
mais, mas se está vendo que onde
conseguimos fazer, os moradores ficam contentes e agradecem.
Este é o sonho de cada adminis-

trador, poder fazer uma estrada
de qualidade para todas as comunidades”, diz Ioris. O secretário reforça que este é um trabalho gradativo, que precisa ser feito aos
poucos, até que todas as estradas
gerais possam ser atendidas.
ASFALTO NA LINHA
PRIMAVERA ALTA
O secretário destaca a retomada dos trabalhos na Linha
Primavera Alta, onde uma equipe está trabalhando no preparo
da base para posterior execução
da obra de asfalto rural. Ioris frisa que ainda não é possível estabelecer um prazo para a conclusão desse serviço. O recurso para
a obra já está garantido, sendo repassado ao município por meio
de emenda parlamentar.

SÃO MIGUEL DO OESTE

Saúde chama atenção para vacinação
contra o sarampo

A Secretaria de Saúde de São Miguel do Oeste, por meio do setor de Epidemiologia e Sala de Vacinas
do município, está chamando a atenção de toda a população para os casos de sarampo que estão ocorrendo
em todo o Brasil. De acordo com a coordenadora da

Prefeitura investe R$
40 mil para pintura
e adequações para
acessibilidade no prédio

INVESTIMENTO

A prefeitura de Maravilha começou os trabalhos
de pintura e adequações
para acessibilidade no prédio. Os serviços devem terminar em breve, já que são pequenas reformas. No total,
foram investidos R$ 40 mil.
A pintura recebeu R$
14.260 mil, conforme o secretário de administração, Cleiton Borgaro. Segundo ele, o
prédio precisava passar por
algumas melhorias para evitar maiores danos na estrutura. “Com o passar dos anos,
se a pintura não for realizada, começam a surgir fissuras,
bolores, a tinta antiga começa a descascar e surgem infiltrações. Nossa equipe técni-

O Sicredi Alto Uruguai RS/
SC lançou na quinta-feira (28) o
Plano Safra 2018/2019. Ao todo,
mais de R$ 253 milhões serão
aplicados em crédito rural nos
municípios de sua área de atuação. No Brasil, o Sistema Sicredi está disponibilizando mais de
R$ 16 bilhões para o Plano Safra,
com expectativa de gerar aproximadamente 214 mil operações,
entre custeio e investimento. No
fechamento nacional do ciclo
Safra 2017/2018, o Sistema Sicredi liberou mais de R$ 11,6 bilhões, com resultado 16% superior em relação à safra anterior.
A agricultura familiar (que
engloba o pequeno e médio pro-

ca já tinha identificado isso,
então estava na hora de fazer a manutenção”, explica.
Em relação à melhoria
na acessibilidade, a prefeitura investiu R$ 26 mil para a reforma. Esse dinheiro é usado
para construir um banheiro
com acessibilidade na sala de
reuniões e melhorias na entrada da prefeitura. “A sala de
reuniões é muito ocupada pelos servidores públicos, principalmente pela Secretaria
de Saúde. Então pessoas idosas, hipertensos e gestantes
utilizam este espaço. O objetivo é ofertar um ambiente
que disponibilize condições
para essas pessoas”, diz o secretário de administração.

Divulgação

Sala de Vacinas, Débora Casagrande, até o momento esses casos são importados de
outros países, mas a preocupação se deve ao fato desta ser uma área de fronteira e
pelo sarampo ser uma doença infecciosa aguda, de natureza viral grave, transmissível
e extremamente contagiosa.

O secretário de Saúde,
Leonir Caron, solicita que a
população adulta avalie sua
caderneta de vacinas e busque identificar duas doses da
vacina Tríplice Viral ou Dupla Viral, realizadas durante
a infância, e uma dose após
os 29 anos. Na caderneta das
crianças devem ser identi-

ficadas uma dose da vacina Tríplice Viral e uma da
Tetra Viral. “Caso não seja
possível a identificação [ou
não tenha caderneta de vacinas] se desloque ao posto de saúde ou sala de vacinas mais próximo para
determinar e corrigir sua situação vacinal”, salienta.

Sicredi lança Plano Safra 2018/2019
Divulgação

Lançamento do Plano Safra em Santa Catarina

dutor rural) e a agroindústria familiar seguem como o segmento mais atendido pelo Sicredi no
Brasil. No Sicredi Alto Uruguai
RS/SC a agricultura familiar representou 83% das operações realizadas no ciclo 2017/2018. Se-

gundo o BNDES, o Sicredi é a 3ª
instituição financeira na liberação de crédito rural e a 1ª no segmento da agricultura e agroindústria familiar no Brasil.
Os mercados de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul

mostram que, independente das adversidades climáticas, econômicas ou de mercado, seguem mantendo o nível
de contratação de crédito rural
em crescimento. Na safra anterior os dois estados realizaram
102.615 mil operações, que somaram R$ 4,98 bilhões em crédito. Juntos, os dois estados representam 43% do total liberado
pelo Sistema Sicredi no país.
Além dos recursos provenientes do BNDES, o Sicredi desenvolve a democratização
do acesso ao crédito, direcionando grande parte dos recursos da sua carteira de poupança para financiar o agronegócio.
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São em nossas casas, construções
e imóveis que muitas histórias acontecem.
Neles vivemos, trabalhamos e amamos.
Conquistá-los é uma enorme realização.

ESSA É A NOSSA
NOVA MARCA.

Nós não construímos apenas obras,
construímos grandes relações.
Queremos ver seus sonhos
se realizarem e criamos uma
nova marca que vai
construir histórias
com você!

Uma empresa do:

Av. Araucária, 596
Centro . Maravilha . SC

49 3664.3636
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NOVO AMBIENTE Construção tem 1100 m² e foi entregue para
a empresa Jumaníy

por LUIZ CLÁUDIO CARPES

NOSSOS JOVENS QUEREM IR EMBORA
Pesquisa realizada pelo Datafolha mostrou que seis em cada dez
jovens gostariam de fazer carreira fora do país. Falta de segurança e
falta de perspectivas profissionais fazem com que pelo menos 19 milhões de brasileiros pensem assim. O primeiro país, como opção, seria os Estados Unidos. Portugal vem como segunda opção, seguido
por Canadá, França, Espanha e Inglaterra. Estes dados não me surpreendem. Este colunista conversou também com outros jovens,
aqui da região, e outros pontos também foram abordados. Descrédito da classe política, falta de seriedade com a “coisa” pública, a forma
como o mundo vê o Brasil, considerado um país onde impera a falcatrua, onde falta seriedade aos administradores, onde as obras públicas sempre têm que deixar alguma vantagem pecuniária para alguém. Ou seja, a grande verdade é que nosso jovem tem vergonha
do Brasil. A maneira como o país é visto lá fora causa este tipo de sentimento, o que é uma imensa pena. Diante de tudo isso, por conta
dessas situações pontuadas, tanto pela pesquisa do Instituto Datafolha, como das demais opiniões, muitos jovens querem ir embora, fazer carreira lá fora, acreditando, com devida propriedade, que lá irão
encontrar países mais sérios. Não podemos culpar nossos filhos por
quererem abrir novas portas e encontrar novos horizontes. É a situação do Brasil, com esta onda de incertezas, que os empurra para fora.
RESPONSABILIDADE DA CLASSE POLÍTICA
Além de tudo, é muito importante que os políticos, neste ano de eleições, resgatem esta credibilidade. Afinal, se muitos jovens têm essa sensação, se deve exatamente a essa onda de descrédito, de roubalheira, de
falta de seriedade, proporcionada exatamente pela classe política.
BURACRACIA TRAVA VINDA DA HAVAN
PARA SÃO MIGUEL DO OESTE
Foi o que disse o empresário Nilton Hang, irmão de Luciano
Hang, proprietário da Havan. Razões em princípio de foro “ambiental”. A empresa, ao que entendi, não intenta abrir em outro município
aqui da região, aguardando recurso junto da Fatma em Florianópolis. No meu modesto ponto de vista, seria importante uma loja deste porte por estas bandas. Geraria empregos, ofereceria novas opções
de compras. Todavia, inegável o temor de alguns, com a concorrência, com os preços. Infelizmente (ou felizmente) são as leis de livre
mercado. E assim tem que ser. A livre concorrência propicia melhores opções, e inclusive preços, produtos diversificados, etc. Entendo o
temor de alguns. Mas não se pode travar o progresso. Além do mais,
é uma forma de fazer com que todos tenham que se esmerar para
fornecer aos clientes melhores opções e bons produtos. Entendo que
tudo isso é salutar. Não se pode travar o progresso, evitar criação de
novos postos de trabalho e nem tolher do consumidor o direito a sua
livre escolha. Talvez o medo de muitos seja exatamente o de sair da
zona de conforto. Precisarão, lógico, buscar opções e oferecer estas
novas opções aos seus clientes. E com bons preços. Talvez aí esteja residindo a principal causa do temor. Mas que tem gente rezando para
não dar certo... Ah, como tem.

Município de Maravilha repassa
barracão para empresa
Na manhã de quinta-feira
(28) a administração pública de
Maravilha entregou barracão para
mais uma empresa. O secretário
de Indústria, Comércio e Turismo,
Doraci Felisiak, diz que a construção tem 1100 m² e foi entregue
para a empresa Jumaníy.
De acordo com o secretário,
ao fim da cessão de uso, se a empresa assim preferir, ela pode fa-

zer a permuta e adquirir o barracão e em troca fornecer espaços
para outras empresas. “Como já
ocorreu aqui em Maravilha com
empresas que preferiram continuar no local disponibilizado, para isso foram feitos cálculos que apresentaram o valor em
construções de novos barracões,
para fornecer a outras empresas”, conta Felisiak.

Nelcir Dall’Agnol/ O Líder

Empresa Jumaníy recebeu ambiente com 1100 m²

Maravilha

Moradores beneficiados com asfaltamento
têm reunião com representantes da prefeitura
A prefeitura de Maravilha repassou os valores aos proprietários de imóveis das quatro ruas
que serão asfaltadas em Maravilha. O menor valor ficou R$ 2,42
e o mais alto R$ 34,80. O pagamento será em cota única em
boleto no IPTU de 2019. A divisão dos valores é referente à contrapartida do município, no valor
de R$ 493, para asfaltar as ruas

Abyr Diehl, Ervin Krauspenhar,
Princesa Isabel e José Leal Filho. O investimento no trecho de
7.449 metros quadrados é de R$
458 mil com recurso de emenda parlamentar do deputado federal Celso Maldaner (MDB). A
prefeita, Rosimar Maldaner, explicou a divisão da conta com os
moradores na quarta-feira (27),
com os moradores beneficiados.

Divulgação

Cerca de 60 proprietários vão ajudar a pagar as ruas asfaltadas

SÃO MIGUEL DO OESTE

Administração abre processo seletivo
Estão abertas as inscrições para o Processo Seletivo 003/2018, destinado à formação de cadastro de reserva
para contratação por tempo determinado de professores nas
mais diversas áreas, coordenador-pedagógico, fonoaudiólogo,
auxiliar de creche e motorista.
O Seletivo está sob coordenação na Ameosc. De acordo com
o secretário municipal de Gestão de Pessoas e Transparên-

cia, Paulo Ricardo Drumm, as
contratações serão feitas por
tempo determinado, visando substituir servidores efetivos em licença, férias ou investidos em função de confiança.
Para a função de motorista, está prevista a contratação ainda este ano; para as demais funções, em 2019. As
inscrições podem ser feitas até
o dia 19 de julho, via internet
ou presencial on-line, pelo en-

dereço eletrônico www.ameosc.org.br ou comparecendo
à prefeitura, de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h45 ou das
13h30 às 17h45. Os candidatos devem levar todos os documentos necessários. O valor
da taxa de inscrição é de R$ 50
para os cargos de nível médio
e de R$ 70 para nível superior.
As provas objetivas serão
aplicadas no dia 18 de agosto, às 9h30, em local a ser infor-

mado após a homologação das
inscrições, pelo site da Ameosc e da prefeitura. O edital também pode ser conferido nestes
dois endereços. Para os cargos
de professor e coordenador-pedagógico, haverá ainda a prova
de títulos. Os candidatos a motorista terão que fazer prova prática, no mesmo dia da objetiva, durante a tarde. Os salários
de quem for contratado variam
entre R$ 1.613,61 e R$ 3.697,90.

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.

DIRETO
AO PONTO
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TECNOLOGIA NO CAMPO Maravilha adquiriu prática que mede o
tamanho ideal para a retirada do gado da pastagem

Bastão forrageiro aumenta produção
de leite e auxilia agricultores
Divulgação

Há pouco mais de um ano
foi criado o bastão forrageiro,
uma espécie de régua que indica a altura ideal para se colocar ou retirar o gado da
pastagem. A ferramenta é resultado das pesquisas de Felipe Jochims, doutor em Zootecnia, que analisou qual o
momento correto para obter
o melhor aproveitamento dos
diferentes tipos de grama.
Foram distribuídos 330
bastões para os extensionistas da Epagri em todo o Estado. A partir do gráfico de medidas desenhado no modelo

Município recebeu uma das 330
unidades distribuídas no Estado

original, é possível copiar o
instrumento e utilizá-lo em

diversas propriedades. Em
Maravilha, por exemplo, um
dos municípios que recebeu
o bastão, muitas fazendas utilizam o modelo. “Nós visitamos as propriedades e mostramos a tecnologia, claro
que muitos já faziam alguma
espécie de medida, mas agora temos no que nos basear e
indicar aos agricultores”, explica o engenheiro agrônomo
da Epagri, Neimar Gutbier.
Os avanços são notados
nas visitas em propriedades.
No caso do pasto pioneiro,
que de acordo com Gutbier

é um dos mais utilizados na
região, o gado deve ser retirado do campo com 50 centímetros de altura nas plantas, dessa forma, as folhas
possuem mais fibras e são facilmente digeridas, aumentando a produção de leite.
“O manejo correto do pasto
promove mudanças nas propriedades. Agora no inverno
é época do pastejo de aveia
e o pessoal costuma deixar
ele muito curto, agora com as
medidas ele fica no tamanho
ideal para fazer a fotossíntese”, afirma.

SICOOB CREDIAL

Conselheiros e diretoria são empossados
No último dia 22 os novos membros do Conselho de
Administração, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva do Sicoob Credial foram empossados.
O presidente, Hermes Barbieri, destaca que os novos eleitos são pessoas responsáveis
e treinadas para exercer a função. “São lideranças coopera-

tivistas que conhecem o nosso sistema, forma de trabalhar
e que vão contribuir no processo de crescimento e desenvolvimento da nossa cooperativa”, diz.
Na oportunidade, também foi
realizada a entrega de uma Hilux
ao associado Robson Rodrigo
Krein, de Santa Terezinha do Progresso, que foi um dos contempla-

dos do Sicoob Cap, promoção que
tem por objetivo estimular o associado a integralizar capital. A cada

R$ 50 o associado recebe um número da sorte para concorrer a
motos, carros e caminhonetes.

Conselho de Administração
Presidente: Hermes Barbieri
Vice-presidente: Daniel Ferrari
Secretária: Adriane Baroncello
Conselheiros de Administração: Antônio Arcenio Boll, Claudio
Roque Avrella, Egidio Augustinho Werlang, Jose Seni dos Santos,
Neiva Rossa Schaefer e Reinaldo Gatto

Divulgação/Agência Polo

Conselho Fiscal
Conselheiros titulares: Angela Kist Huppes, José Antônio Kunz e
Loraine Lauschner Conselheiros suplentes: Antônio Griunwaldt,
Cesar Santo Jacomini e Rose Carmen Binotto
Diretoria Executiva
Diretor operacional: Marcio Luiz Schimitt
Diretor administrativo: Ademir Valdir Ludke
Diretor financeiro: Darci Valmir Kluge

Cerimônia foi realizada na sala de reuniões da cooperativa

VOZ DOS ANJOS

Família de Flor do Sertão grava álbum gospel
O mês de junho foi especial para a família Da Silva, de
Flor do Sertão, que lançou o
primeiro CD gospel a partir de
músicas de autoria dos quatro integrantes: Edvaldo Marinho da Silva, Giane Rossatto Marinho da Silva, Gabrielli
Vitoria Rossatto da Cruz e Pérolla Rossatto Marinho da Silva.
Nomeado de Família na
Voz dos Anjos, o álbum surgiu a
partir da presença dos familiares no Grupo de Oração da Renovação Carismática Católica.
“Como ambos sempre gostáva-

Divulgação

Obra foi nomeada de Família na Voz dos Anjos

mos da música, sentimos no coração o chamado de Deus para
caminhar na Igreja Católica louvando o Senhor e então foram
surgindo as obras”, explicam.
As canções contam tes-

temunhos de vida, orações
e ensinamentos de esperança. O CD custa R$ 20, sendo que 10% do lucro será destinado à Igreja Católica e
outros 10% a uma entidade.

PONTOS DE VENDA
- Igreja Matriz de
Maravilha
- Grupo de Oração de
Maravilha
- Igreja Matriz de São
Miguel do Oeste
- Grupo de Oração de
São Miguel do Oeste
- Loja Mania de Arte em
Flor do Sertão
- Eletromóveis Oro em
Flor do Sertão
- Panificadora e Mercado
Novidade em Flor do
Sertão

LUIZ CARLOS
PRATES
Linha reta
Vou falar da estupidez coletiva das pessoas que andam por aí,
e andam se achando, o que é pior. Mas antes de dizer do que me
traz até você, preciso, mais do que nunca, dar antes algumas voltas.
Com licença.
Poucos escapam e acho isso muito bom, escapam da degola na
seleção de pessoal nas empresas. Até “ontem”, o que mais reprovava pessoas nas tentativas de emprego era a entrevista. A entrevista
faz-nos revelar quem somos, sem rodeios nem dissimulações. Tem
que ser muito ingênua a pessoa para mentir – tentar mentir significativamente – diante de um psicólogo-selecionador de pessoal. Há
modos de pegar o mentiroso no contrapé, aliás, os delegados sabem
bem disso, ô, se sabem... E hoje, as empresas têm mais recursos para
flagrar os abobados que tentam vaga em seus quadros. Sim, abobados. Sabes por quê? Porque esse pessoal não se dá conta de que
hoje, mais que as radiografias na medicina, as redes sociais deixam
sem defesa a quase toda a população. Quase toda, sempre há os
prudentes que ficam fora dessas tolices coletivas e ditas modernas.
Bom lembrar que tudo o que “postamos” nos revela. Caras e
bocas, roupas, frases, valores, conhecimentos ou constrangedores
analfabetismos entram nas redes sociais pelas nossas postagens.
Essas postagens são como radiografias a nos mostrar por inteiros e
por dentro... E saber das pessoas pelas postagens é o que muitas empresas estão fazendo. E esse fazer está derrubando multidões de frívolos que querem emprego e não se flagram de suas tolices postadas na Internet.
E dizendo isso, lembro de dizer que são igualmente uns pacóvios os que acham que por estarem de folga ou férias, aqui ou viajando, podem fazer o que bem entendem. Não podem. Carregamos,
o tempo todo, o sobrenome de nossa família, o nome da empresa
onde trabalhamos, nossas circunstâncias atuais e passadas, tudo
está sempre conosco, estejamos onde estivermos. Daí resulta que o
comportamento correto, prudente, honesto, de boa imagem pessoal é algo que não podemos dispensar porque estamos fora do trabalho naquele momento.
Do mesmo modo como as redes sociais nos desnudam, os
comportamentos “fora do trabalho” também nos comprometem.
Os inteligentes sabem disso e se comportam de tal modo que não
vão abalar os nomes de família nem da empresa que os acolhe
como funcionários. Andar em linha reta é o único caminho, único
para a paz e o sucesso pessoal.
TERROR
Almas escurecidas pelo mau-caratismo, pelas frustrações e infelicidades vingam-se nos bichos indefesos. Veja esta manchete relativa ao lançamento de um filme sobre safáris: - “Austríacos e alemães endinheirados viajam para a Namíbia para matar girafas e
zebras”. Li, me mordi de ódio e lancei uma praga: – Que os caçadores tenham a mesma “sorte” das girafas e das zebras... E vão ter. Não
tenho dúvida.
INVEJA
Nenhum de nós inveja membros da família real britânica. Faz
sentido, não temos nenhuma chance... Invejamos, isso sim, os que
nos estão por perto. Pois é, mas essa inveja é burra, ela revela uma
grande falta de fé em nós mesmos. Todos podemos ter ou chegar
perto dos que invejamos, afinal, ninguém inveja o que lhe é impossível. Então, o que falta é luta e fé. Tente.
FALTA DIZER
Qual a intenção dos demônios que jogaram na Internet uma
“reportagem” falsa sobre graves danos que a vacina contra o HPV
provocaria? Sei bem. Eles querem que as mulheres se danem, não
se vacinem e não usem camisinha, que se danem, é o que machos
impotentes desejam. Mas que elas não sejam tolas, reajam, vacinem-se e mandem longe os safados das fake News. Vacina é vida.
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NOVIDADE Além de livros, local conta com mural para avisos e
tomadas para carregar baterias de celulares
Psique & Amor
por Dr. Deny Donato Alfano
Psicoterapeuta e antropólogo (49) 98895 5231

Por que se repetem sempre os mesmos
erros e como não fazer mais isso?
De fato parece incrível, estranho, absurdo, mas frequentemente as pessoas repetem comportamentos que as prejudicam, as machucam, as esgotam e colocam em perigo de um ponto de vista,
seja físico ou emocional. É um fato: muitos continuam repetindo
os mesmos erros e os mesmos padrões disfuncionais: parceiros
errados, descontrole com o dinheiro, compras compulsivas ou fazer dívidas, trabalhos insatisfatórios, bloqueios nos planos de carreira ou empresas que não decolam, perder o que se quer ou até se
tem, comer demais ou não conseguir manter a dieta, explosões de
raiva, recursos a substâncias, retiros, fugas e momentos depressivos
e assim por diante.
Isto acontece por muitas razões; até que por trás tem uma lógica perfeitamente compreensível, apesar de que aparentemente
anômala.
Tudo depende dos processos de construções de identidade
que começam já desde antes de vir ao mundo e que andam estruturando-se ao decorrer do tempo e das experiências em esquemas
e padrões que envolvem e atribuem significado para as emoções, os
pensamentos, as percepções somáticas e definem a afetividade e as
respostas viscerais a estímulos externos.
Bom, para QUEBRAR ESSES PADRÕES e não repetir os mesmos erros, tem apenas uma maneira substancial, ou seja, a PSICOTERAPIA.
Por quê? Porque a psicoterapia não age te ensinando algo
novo: como, por exemplo, faz o coaching; não te empurra a esquecer, negar ou pular, o que age dentro e que, antes ou depois,
sempre volta à tona: isto é o remédio que faz ou todos os vendedores de esperança.
A psicoterapia também não se limita apenas a detectar onde
ficam os bloqueios ou os empasses, sem, porém proporcionar soluções como, por exemplo, fazem a constelação familiar ou a psicanálise.
A psicoterapia entra dentro (pelo menos nas orientações que
eu pratico) da Abordagem Europeia Positiva, Cognitivo Comportamental, Sistêmica, Gestalt e Transcultural, agindo num nível de
desconstrução profunda de processos e significados e te acompanhando, te orientando e te protegendo na reconstrução de novos
padrões e mecanismos funcionais: os que te levam na direção que
permitem cada um ser o que quer ser, a si mesmo, e ter a vida que
desejar e escolher.
Aqui explico brevemente, por exemplo, três mecanismos que
desconstruo com a psicoterapia para quebrar a repetição dos
mesmos erros.
1 A consolação: quando erramos, nos sentimos com culpa.
Quando sentimos culpa, somos mais indulgentes com nós mesmos; mais bonzinhos. Assim se fortalece o mecanismo perverso
que quanto mais assumimos a culpa, mais somos pessoas boas.
2 Autoboicotagem: depois de um erro, o nosso cérebro fica
mais devagar e reduz a velocidade de processamento diante novamente daquela opção de comportamento: é como se parasse para
perguntar o que nas outras vezes deu errado, portanto focando todas as energias sobre o erro e perdendo o foco sobre a situação.
3 Era tão bom: o nosso cérebro presta particular atenção aos
estímulos que foram definidos uma vez como prazerosos, mesmo
depois levando algo de ruim. Ou seja, por exemplo, o nosso cérebro lembrará mais a descarga de dopamina que vem da ingestão
de um doce hipocalórico ou de um ato sexual ou de um abraço do
que da indigestão ou da latência que vem depois.
Enfim, para não repetir os mesmos erros é preciso ter a coragem de fazer um trabalho sério de desconstrução (algo que
dói) para depois reconstruir-se: até que os resultados são rápidos e eficazes. Mas se quiser apenas agir no nível da compreensão ou da espanca… não adianta, vai ser apenas, isto também,
outro erro repetido.

Polícia Militar implanta Espaço
da Cultura na praça central
A Polícia Militar implantou
o Espaço da Cultura na base
Koban, instalada na Praça Padre José Bunse, em Maravilha.
Livros foram colocados na estrutura e poderão ser acessados por todos. De acordo com
o capitão, Altair Lisot, comandante da 3ª Cia da Polícia Militar, o objetivo é incentivar a
leitura. “Queremos tornar os livros mais acessíveis ao cidadão,
propiciar o compartilhamento de livros e a disseminação do

Polícia Militar

Livros podem ser doados para a estrutura instalada na praça central

conhecimento”, afirma Lisot.
Conforme ele, a ideia também é proporcionar o empréstimo, a doação e a troca de livros entre as pessoas. Além
disso, há um mural para acessar informações sobre segurança pública e demais notícias,
bem como colocar alguma informação do interesse de cada
morador. O espaço conta, ainda, com tomadas para o carregamento de celulares e outros
dispositivos.

SÃO MIGUEL DO OESTE

Ong Amigo Bicho programa Festa Julina com desfile
de cães caracterizados
A ONG Amigo Bicho, de São
Miguel do Oeste, está promovendo mais uma ação para arrecadar recursos para os trabalhos voluntários em prol de
animais abandonados e maltratados. Uma ação entre amigos está sendo comercializada pelos voluntários ao preço de
R$ 2 por número, com oito prêmios especiais. Os interessados em comprar podem procurar o Brechó da ONG, localizado
na Rua Sete de Setembro.
A integrante da ONG Letícia Sassi Wilbrantz diz que o sor-

teio será realizado durante a Festa Julina, marcada para o dia 22
de julho, às 15h, na Praça Walnir
Bottaro Daniel. Durante o evento
será realizado o tradicional desfile dos animaizinhos caracterizados. A inscrição pode ser feita no
momento do evento. O animal
vencedor receberá premiação.
“Estamos com mais de 100
animais na ONG. Tratamento,
alimentação, produtos de limpeza, toda a ajuda é bem-vinda. As adoções acontecem todos os sábados, o encontro
é às 13h45 em frente ao Bre-

Arquivo/WH Comunicações

Prêmios da ação entre amigos serão sorteados durante o evento em 22 de julho

chó. Vamos todos juntos para
a sede e o pessoal pode ficar bem à vontade para ver

os animais, escolher. Daí faz
uma entrevista e assina o
termo de adoção”, finaliza.

REVITALIZAÇÃO

Projeto de acadêmicos da Unoesc promove
melhorias no Lar Santa Bárbara
Os alunos de Agronomia da
Unoesc de Maravilha promoveram revitalização no Lar de Idosos Santa Bárbara. A ação foi no
sábado (23), com mudança no
lago, melhorias nas áreas externa e interna. Segundo a professora Tânia Muller, a ideia surgiu
a partir do plano de ensino, com
uma atividade que os alunos pudessem interagir com o cenário
humano, unindo floricultura e
a ação de ajudar as pessoas. Os
acadêmicos almoçaram com os
idosos. Para a atividade, o Lar recebeu doações de várias pessoas
e empresas.

Divulgação

Além de reforma no lago e construção de horta, os alunos melhoraram a recepção da estrutura

ARRAIAL SERÁ HOJE
Um sábado por mês é dedicado ao encontro com as famílias no Lar de Idosos Santa
Bárbara. Hoje (30) o even-

to será especial, quando um
arraial aberto ao público
será promovido na instituição, a partir das 15h. Confor-

me a assistente social Liziane Rostirolla, o ingresso não
será cobrado, mas quem quiser poderá levar um pacote
de fraldas geriátricas nos tamanhos G ou GG, um quilo
de alimento, um produto de
limpeza ou de higiene. “Nós
iremos produzir muitas comidas típicas, haverá uma
dupla de músicos e esperamos a participação das pessoas”, conta. Atualmente o
Lar abriga 39 pessoas e o arraial tem como objetivo integrar os pacientes com a comunidade.
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“Não importa se você está certo ou errado, mas sim quanto dinheiro
você faz quando está certo e quanto você perde quando está errado...”

ECONOMIA E NEGÓCIOS
por Raquel Basso Hübner

George Soros, empresário e homem de negócios
húngaro-americano

raquel@jornalolider.com.br

PGFN pedirá penhora de previdência
privada para pagamento de dívidas
A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN)
autorizou que os procuradores peçam a penhora de valores de previdências privadas como forma de quitar dívidas tributárias. A inovação consta em uma portaria publicada no último dia 21, no Diário Oficial da União. A
nova regra se destina à execução fiscal de créditos tributários de até R$ 1 milhão em que não houver garantia ou nos casos em que a garantia tiver valor irrisório.
Nestes casos, o procurador deverá pedir a penhora de saldos em conta corrente, aplicações financeiras
de renda fixa e variável, aplicações em moeda estrangeira, planos de previdência privada, consórcios e outros ativos financeiros. Caso o pleito seja negado, o profissional
deve requerer a penhora de imóveis, veículos e direitos.

Número de ações trabalhistas cai 40% em seis meses
A lei 13.467, que alterou pontos da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), entrou em vigor em 11 de
novembro do ano passado. Considerando o acumulado entre dezembro, primeiro mês completo sob vigência das novas regras, e maio deste ano, foram abertos 766.387 novos processos trabalhistas. No período equivalente anterior foram 1,3 milhão de ações. A nova lei determina, entre outros pontos, que, se o trabalhador
perder a ação, ele terá de arcar com os honorários dos advogados (sucumbências) da empresa processada.

Angélica Lüersen/Especial/DC

BRF anuncia demissões em Chapecó
e suspensão parcial de abates

Gastos com planos de
saúde podem dobrar
Com as novas regras publicadas na quinta-feira (28)
pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), que
regulamentam a aplicação de coparticipação e franquia
nos planos de saúde do país, a conta para usar o serviço
pode dobrar. Além disso, planos que não cobram o adicional correm o risco de desaparecer do mercado. Essa
é uma das principais preocupações de entidades de defesa do consumidor consultadas pelo UOL. As novas regras entrarão em vigor em 180 dias e valerão somente
para novos contratos. Entre as principais mudanças com
as novas regras, o limite para a cobrança de coparticipação, modelo que repassa para o cliente parte do valor de
cada procedimento realizado, foi fixado em 40% do valor do total do serviço. Isso significa que, se o paciente fizer um exame que custa R$ 100, a operadora pode
cobrar até R$ 40 dele, além do valor da mensalidade.

A BRF deve demitir 350 funcionários do segundo turno de abate de perus e, como parte do processo de revisão do complexo fabril, a BRF está avaliando ainda a possibilidade de adotar o regime de suspensão temporária do contrato de trabalho, conhecido como lay-off, para os colaboradores da linha de abate e processamento de frangos e áreas ligadas ao processo a partir do mês
de setembro como alternativa para ajustar os estoques. O lay off é uma suspensão temporária do
contrato de trabalho em que ele fica à disposição da empresa e recebe um percentual do salário do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), por determinado período. A empresa informa ainda que os termos contratuais vigentes serão honrados junto aos atuais integrados. A BRF irá acionar todos os produtores da região nas próximas semanas para comunicar os próximos passos.

Regra do cheque especial entra em vigor em julho
O cheque especial, que passou a ser a linha de crédito mais cara do sistema financeiro nacional, terá um novo funcionamento a partir de 1º de julho. As instituições financeiras vão oferecer uma opção mais barata para o correntista que utilizar
15% do limite da conta por 30 dias seguidos. Os consumidores, no entanto, não serão obrigados a aceitar a proposta, e nada mudará para quem permanecer devedor.
A taxa média cobrada de pessoas físicas recuou de 321%, em abril, para 311,9% ao
ano, em maio, conforme dados divulgados na quarta-feira (27) pelo Banco Central.
Já a taxa média de juros no crédito livre - que não utiliza recursos da poupança e
do BNDES - ficou em 39,2% ao ano em maio, considerando todas as modalidades.

BNDES confirma
devolução de R$
30 bi ao Tesouro
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES) anunciou na
quinta-feira (28) que foi autorizada a devolução antecipada de mais R$ 30 bilhões de
sua dívida com a União. A devolução seria efetivada na sexta-feira (29), informou o banco
de fomento, em nota divulgada na quinta-feira. Segundo o
BNDES, com mais esse pagamento, o total de devoluções
desde dezembro de 2015 soma
R$ 240 bilhões. “A liquidação
de R$ 30 bilhões seguiu decisão aprovada pela diretoria do
BNDES, em 13 de junho, e pelo
Conselho de Administração
do Banco, no dia 19, seguindo
o mesmo procedimento adotado em todas as operações
de pré-pagamento desde dezembro de 2016”, diz a nota.
Fotos: Divulgação
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ELEIÇÕES 2018

PSL funda executivas
municipais de São
Miguel e de Pinhalzinho
Num encontro solene, o Partido Social Liberal
(PSL) efetuou a fundação
das executivas municipais
de São Miguel do Oeste e
Pinhalzinho. O ato político foi realizado na noite de
quinta-feira (28), às 20h,
no Clube Comercial, em
São Miguel do Oeste. Como
presidente do PSL de São
Miguel do Oeste foi empossado Jungles Wegher.
E para o cargo de presidente do PSL de Pinhal-

zinho, Fernando Beifuz.
No mesmo evento, o
partido, que tem como
pré-candidato à presidência da República Jair Bolsonaro, fez o lançamento das pré-candidaturas
de Jungles Wegher, a deputado federal; Onir Mocelin, a deputado estadual; Daniela Rhain,
de Maravilha, a deputada estadual; e Fernando Beifus, de Pinhalzinho, a deputado estadual.

ALEGRIA Com música e muitas palhaçadas, grupo leva
felicidade para internados e equipe

PalhaSorrisos encanta pacientes
no Hospital São José
O Projeto Social PalhaSorrisos está mudando o astral dos
pacientes do Hospital São José
de Maravilha. Os integrantes do
grupo, que começou a atividade este mês, são voluntários que
atuam em dois hospitais da região de São Miguel do Oeste e
Dionísio Cerqueira. Agora, eles
iniciam o projeto com visitas no
Hospital São José.
A iniciativa é independente e tem como missão humanizar o ambiente hospitalar com

Fotos: Hospital São José

a figura lúdica do palhaço. Levar humor, alegria e amor para

dentro do hospital são os principais objetivos. “Essa experiência

foi muito favorável para os pacientes, familiares e equipe de
profissionais, tirando-os do cotidiano por um breve momento
e levando-os para uma experiência lúdica e contagiante”, comenta a psicóloga Vanderléia
da Costa.
O projeto fará uma visita
mensal, aos sábados, para pacientes internados nas alas permitidas para visitas. Também
vão participar familiares e colaboradores do hospital.

Inácio Rohden/WH Comunicações

SÃO MIGUEL DO OESTE

Partido lançou pré-candidatos para as eleições de outubro

CLUBE DE SERVIÇO

Lions Clube Mulher é
fundado em Descanso
Com a presença de autoridades, lideranças, associados e convidados,
foi fundado em Descanso, na noite de segunda-feira (25), o Lions Clube Descanso Mulher. A solenidade
festiva ocorreu no Restaurante da Kika, em Descanso.
Além da fundação, houve a
posse da primeira diretoria,
que tem como presidente
Ana Pereira. Entre as autoridades leonísticas, marca-

ram presença a presidente
da Associação Internacional de Lions Clube, Rosane
Terezinha Yanki, de Balneário Camboriú; o governador do Distrito LD-8, Etelvino Luiz Festa, de São José
do Cedro; a até então presidente do Lions Clube São
Miguel do Oeste Lionesses, Vanice Lazarotto; demais leões e orientadores;
e dirigentes de Lions Clubes de municípios da região.
Inácio Rohden - WH Comunicações

Cedup Getúlio Vargas não será afetado com
medida do governo do Estado
O governo de Santa Catarina anunciou nesta semana a
suspensão de novas matrículas
do 2º semestre em 18 centros de
educação profissional (Cedups).
Segundo a Secretaria de Estado da Educação, a previsão para

abertura das vagas nos cursos
técnicos deve ocorrer em fevereiro de 2019. Um dos principais
motivos que levaram à tomada de decisão, segundo o governo, foi a conclusão de um estudo que apontou alto índice de

evasão dos alunos dos cedups.
O diretor do Centro de Educação Profissional Getúlio Vargas, de São Miguel do Oeste,
Wilson Wronski, explicou que
por aqui os trabalhos seguem
dentro da normalidade. Confor-

me ele, a medida afetou apenas
cedups industriais. Além disso,
as matrículas no Cedup em São
Miguel do Oeste ocorrem somente no início de cada ano letivo e a procura pelos cursos, em
geral, é considerada grande.

CLUBE DE SERVIÇO

Lions Clube Lionesses empossa nova diretoria
A noite de terça-feira (26) marcou a posse da
nova diretoria do Lions Clube Lionesses de São Miguel
do Oeste. O evento de posse
foi realizado no Restaurante

Di Fiori e começou por volta
das 20h30. A até então presidente da entidade, Vanice Lazarotto, passou o cargo
para Luciane Passos. Luciane permanece na presidên-

cia durante o ano leonístico 2018/2019. Participaram
da solenidade integrantes do
clube e convidados. Após a
cerimônia de posse, os convidados participaram de jan-

tar de confraternização. O
Lions Clube Lionesses é reconhecido pelas ações desenvolvidas em prol da comunidade. A gestão dos
empossados é de um ano.
Fotos: Camila Pompeo/O Líder

A até então presidente da entidade, Vanice Lazarotto, passou o cargo para Luciane Passos

A nova presidente é Luciane Passos
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MEDICINA E SAÚDE
por DR. Geovani Delevati

Exercícios e reumatismo
Pessoas que são fisicamente
ativas são mais saudáveis
e vivem por mais tempo
quando comparadas
àquelas inativas. Isto é
verdade para todos, mas
especialmente para aquelas
com reumatismo. Os
benefícios do exercício físico
são bastantes conhecidos
de todos, mas existem
alguns que se mostraram
extremamente importantes
para os pacientes reumáticos.
A artrite é uma das maiores
causas de limitação da
atividade física e a inatividade
pode piorar a doença, criando
um círculo vicioso, que
vai complicando cada vez
mais o quadro, dificultando
a melhora. Muitas das
pessoas que têm artrite
estão “fora de forma”, são
mais “fracas”, com menos
flexibilidade, sentindo
mais dor que o necessário,
devido principalmente às
“complicações” da inatividade.
Dor, rigidez, fadiga e o medo
de piorar podem fazer com
que o paciente reaja contra
o exercício. No entanto, para
o reumático, um programa
de exercício apropriado é
extremamente importante e
saudável.
Que tipos de exercício
são úteis e seguros?
Trabalhos mostram que
muitas pessoas com artrite
podem participar seguramente de programas de exercícios regulares, procurando alcançar uma melhor condição
aeróbica, aumento da força
muscular, da resistência e flexibilidade, facilitando tarefas
do dia a dia, como caminhar,

se abaixar, cuidar dos afazeres
domésticos. Há três tipos principais de exercícios, cada com
um papel na melhora da saúde, aptidão, e reduzindo a incapacidade e a dor relacionada à patologia.
- Alongamentos: são exercícios suaves que, praticados
diariamente, promovem melhora da qualidade muscular,
aumento da flexibilidade e, se
feitos corretamente, reduzem
as lesões provocadas pelo esforço do dia a dia. São a base
de qualquer programa de reabilitação.
- Condicionamento muscular (força e resistência): estes são mais vigorosos que o
anterior e normalmente executado em dias alternados.
Eles são indicados para aumento da quantidade e qualidade do músculo, trabalhando com cargas e resistências
crescentes. Exige controle estrito de um técnico especializado, como um professor de
educação física, além do mé-

dico, é claro.
- Condicionamento aeróbico: estes incluem atividades que usam os músculos do
corpo de modo rítmico e repetitivo, melhorando coração,
pulmão e função muscular.
Também é o tipo de exercício
que tem benefícios para o controle do peso, humor e saúde
em geral. Exemplos deste tipo
de exercícios são: caminhar,
dançar, natação, hidroginástica ou ginástica aeróbica (sempre de baixo impacto), andar
de bicicleta, etc.
Você sabia? Um método
grosseiro de analisar se seu
ritmo no exercício está correto é o de falar enquanto caminha, por exemplo. Isto não poderá provocar falta de ar. Não
esqueça que é fundamental
ir ao médico antes de iniciar
qualquer tipo de exercício, somente ele poderá afirmar qual
o melhor para o seu caso e o
ritmo indicado. As recomendações atuais para uma atividade física indicam que 30

minutos de atividade aeróbia,
moderada, cinco vezes na semana, são suficientes para
manutenção de um estado
saudável. Alguns trabalhos demonstram que para pacientes
reumáticos este período pode
ser dividido em três de 10 minutos com o mesmo benefício.
Como escolher o melhor
programa de exercícios?
Um programa de exercícios
para uma pessoa com artrite inclui alongamento, fortalecimento muscular e atividades aeróbicas. O conteúdo e a progressão
deste programa dependem de
necessidades individuais e das
incapacidades existentes. Os
programas de exercícios de
maior funcionamento serão
aqueles onde a relação do reumatologista x paciente é mais
intensa, pois a confiança é primordial para quebra das barreiras do medo da dor.
Fonte: www.
reumatologia.org.br
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DEBATE

PARA OS IDOSOS Com chá, quentão e pinhão, evento reuniu
centenas de pessoas

Congresso do Povo
reúne 100 pessoas
Com a presença do deputado estadual do PT, Dirceu Dresch, o Congresso do
Povo foi realizado na última
semana na sala de formação
da Paróquia Católica de Maravilha. O encontro reuniu
100 pessoas. De acordo com
a organização, o Congresso
do Povo é um debate sobre
os problemas brasileiros e
teve como objetivo a discussão de propostas nas áreas de agricultura, educação,

Arraial da Terceira Idade é promovido

saúde, políticas públicas,
segurança, meio ambiente e meios de comunicação.
Um documento foi confeccionado e as ações serão repassadas para as
mãos dos futuros governantes. Foram eleitos delegados que vão representar a região, levando
as propostas em nível estadual. Participaram representantes de diversos municípios da região.

A Secretaria de Assistência Social promoveu no sábado (23) o Arraial da Terceira
Idade, no Bairro Progresso,

em Maravilha. A festa de São
João teve pinhão, pipoca,
quentão, doces e chá para
quem não gosta de bebida

alcóolica.
De acordo com Liamar
Pedroso, coordenadora dos
grupos de idosos, o evento foi

organizado para todos os idosos de Maravilha. Todos dançaram e confraternizaram durante a tarde.
Fotos: Ederson Abi/O Líder

Ederson Abi/O Líder

Evento contou com lideranças de Tigrinhos, Santa Terezinha do Progresso e Maravilha

IECLB

Tradicional Almoço da
Colheita será amanhã
Os integrantes da Igreja Evangélica de Confissão
Luterana no Brasil (IECLB)
em Maravilha promovem
há cerca de 60 anos o Almoço da Colheita. Tradicional
na comunidade, o evento
tem como finalidade demonstrar gratidão aos que
participam, além de reunir
recursos. Neste ano o evento será realizado amanhã
(1º), às 9h, com culto. Antes do almoço haverá o sorteio de uma ação entre amigos. Tanto o lucro da venda
de números, como do almo-

ço, será revertido para o término da Casa Martin Luther. Conforme o tesoureiro
da comunidade, Edir Wiltnzer, o valor necessário para
que a obra seja acabada é de
R$ 80 mil. “Acredito que com
as duas promoções vamos
conseguir o que precisamos.
Convido a todos a participarem”, frisa. Os ingressos
custam R$ 20 e o cardápio será à base de churrasco, sendo que serão comercializadas cucas da Ordem
Auxiliadora de Senhoras
Evangélicas (Oase) no local.

CULTURA

Sicredi promove peça teatral
Com apoio do Ministério da Cultura, por meio
da Lei Rouanet, o Sicredi Alto Uruguai RS/SC realizou o espetáculo “Qual
vai ser?” em Palmitos e Rodeio Bonito, reunindo mais
de 800 participantes.
A peça teatral conta a
história de um jovem indeciso com seu futuro profissional e que muda a vida da
família e da cidade a partir
dos encontros e descobertas

que faz, trazendo ao seu cotidiano temas como educação financeira, empreendedorismo e cooperativismo.
Produzida pela Liga
Produções de Porto Alegre, com trilha sonora de
Renato Mendonça, texto de Dedé Ribeiro e direção de Daniel Colin, a
peça está na terceira temporada e neste ano será
apresentada em 81 cidades
de 11 estados brasileiros.

TODAS AS PESSOAS POSSUEM
TALENTO; BASTA DESENVOLVÊ-LO
COM PERSEVERANÇA

Em tudo nesta vida é necessário treinamento constante. O ser humano é filho de Deus e, desde o princípio, é dono
de uma capacidade imensa. Porém, essa
capacidade está “latente”, ainda não está
claramente “manifestada”. Qualquer pessoa pode se tornar grandiosa, contanto
que trace um rumo em sua vida e vá acumulando práticas, visando atingir a meta.
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

Divulgação

Peça reuniu público expressivo em Palmitos

Vitri ne
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TOQUE DE REQUINTE
por Simone Hübner

Dicas de

boa convivência
com familiares
Algumas dicas podem
facilitar o caminho que
leva ao entendimento
e a harmonia entre os
familiares.
É sempre bom lembrar
que você é um ser social e,
como tal, precisa conviver
com seus semelhantes,
trocar experiência, favores e
afeto. É na família que esse
convívio se evidencia pela
proximidade e pelos laços
de parentesco. Conviver
bem com seus familiares é
essencial para o seu próprio
bem-estar.

1- Seja autêntico
Pessoas verdadeiras são
admiráveis, mas há de se ter
bom senso, não se pode falar
tudo o que quer, do jeito que
achar melhor. É preciso manter
o controle para não invadir o
espaço alheio. Procure falar o
que for necessário de forma
agradável e em tom harmônico.
Brincadeiras de mau gosto e
palavras ofensivas não levam
você a nada e sempre provocam
confusão.

2- Seja respeitoso
Você não precisa concordar
com o que o outro diz, mas tem

obrigação de respeitar, assim,
mantenha a mente aberta
para as opiniões dos outros e
saiba discordar sem ofender.
Compreenda que as pessoas
também estão convencidas
do próprio ponto de vista
e, consequentemente, não
concordam com você. Aprenda a
lidar com isso.

3- Seja alegre e
otimista
A alegria transforma e contamina
qualquer ambiente. Não poupe
sorrisos e palavras motivadoras.
Deixe as pessoas falarem,
procure demonstrar a atenção

de um bom ouvinte; seja
comunicativo e irradie confiança
e otimismo.

4- Seja prestativo
Cultive a simpatia de seus
familiares. Sempre que puder,
seja solícito e amigável. Nas
dificuldades, manifeste o
seu apoio, valorize os bons
momentos e compartilhe da
alegria deles.

5- Seja cordial
É importante que você
demonstre afetividade e
franqueza. Busque motivos
sinceros para elogiar as pessoas;

lembre-se que todo mundo gosta
de carinho. Olhe nos olhos quando
cumprimentar ou conversar
com alguém e não se esqueça
dos básicos “por favor” e “muito
obrigado”.

6- Seja leal
Não fale dos defeitos das
pessoas, mesmo que seja só um
comentário; você pode não ter
essa intenção, mas vai parecer
mexerico. Não afirme o que não
tem certeza e não faça promessas
que não poderá cumprir. Também
é importante ser leal com seus
julgamentos; reconheça seus
erros e se desculpe por eles. A

lealdade promove confiança e
amizade.

7- Seja pacificador
Evite sempre tomar para você
a briga dos outros; esforce-se
em não incentivar a discórdia.
Diante de qualquer confusão, seja
sempre o elemento pacificador,
aquele que busca conciliar e dar
destaque ao que seja interessante
para todos. Procure ser imparcial
e influenciar as pessoas para o
diálogo esclarecedor, apaziguando
os nervos e destacando a
importância do discernimento.
Por Suely Buriasco

Excelente fim de semana a todos!
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MODA & ESTILO
por Susane Zanin

Calças de

moletom para elas!

Já sei foi o tempo que
nós, mulheres, tínhamos
que necessariamente usar
apenas peças coladas no
corpo e desconfortáveis,
pois essa era a nossa única
opção. Há um tempo falei
um pouco sobre as calças de
moletom para os homens.
Agora essa peça vem ganhando cada vez mais o coração das mulheres e muitas
fashionistas vêm provando
que essa não é uma peça só
para a academia.
Depois que a tendência
do Athleisure - que é uma
mistura das palavras inglesas athlete (atleta) e leisure
(lazer) - nos permitiu utili-
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zar roupas de academia no
dia a dia com muito estilo,
muitas coisas mudaram. As
calças de moletom, quentinhas, confortáveis e estilosas, vieram junto e ganharam ainda mais força nesse
inverno.
Se você já tem uma calça de moletom em casa, vale
a pena regatá-la para os dias
de passeio e, dependendo do seu ofício, até mesmo para os dias de trabalho.
As calças do momento têm
uma barra com punho, para
puxá-lo para cima do tornozelo e deixar a calça ainda
mais estilosa. Então, se a sua
calça não tem o punho, vale

a pena levá-la na sua costureira preferida para customizar.
Depois é só montar um
look e para isso não tem segredo. Basta um tricô, um
body, uma blusa mais soltinha e/ou uma jaqueta. Se
você optar por uma blusa ou
tricô mais solto, a dica é colocar uma parte da blusa por
dentro da calça para mostrar
o cós da calça. Por fim, nos
pés você pode optar por um
tênis, um mule ou até mesmo um salto. Se algumas das
mulheres mais estilosas do
mundo usam calça de moletom com salto, por que você
não poderia?

(?) eletrônica,
dispositivo de
monitoramento
externo de presos

Instituição como o
Catavento Cultural e
Educacional (SP)
Potássio (símbolo)

Jovens cujos canais
no YouTube
são dedicados à
Literatura
(ing.)
Ano, em
francês
O alto da
cabeça
Segunda
mais
Hipótese
populosa Tornar
cidade
válido
egípcia ante a lei

Atividade Escabiose
midiática em que o
narrador principal
torna-se personagem
da obra
Cantor de
"Porto
Solidão"

Terceira
pessoa do
discurso
(Gram.)
Raiz
asiática
de uso
medicinal
Conteúdo
do pulmão

Ao pé
da letra
(as traduções)

Linha
(abrev.)
103, em
romanos
(?) queen,
artista
performático (ing.)

Sinal de
multiplicação
(Mat.)

(?) Cavalcanti:
pintou
"Ciganos"

O trabalhador mais
afetado pela inflação

Região
brasileira
do vento
minuano
Maria
Ribeiro,
atriz
carioca

Atração
turística
de Ilha
Grande
(RJ)
Tradição
musical
de Nova
Orleans

(?) vivos: são estudados pela Biologia
Unidade de venda do
prédio comercial

Que
apresenta
abundância

Sigla do
programa
"America's
Got Talent"

Estereótipo André (?),
do jovem tenista
intelectual Cuidar
(ing.)
(de algo)

Ligar;
prender
(p. ext.)
Giuseppe
Tornatore,
cineasta
italiano

Organismo
unicelular
como a
ameba

"Sex (?)
the City",
série dos
EUA

2/an. 3/and. 4/drag — nerd. 5/jessé. 7/ginseng. 10/booktubers.

BANCO

O gás
usado em
automóveis (sigla)

Pai de Édipo (Mit.)
Níquel
(símbolo)
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São Miguel do Oeste
30/6 - Dia de Cooperar – 8h30 – Praça Valmir Botaro
Daniel
- Aniversário Big John Cervejaria – 15h - Big John Cervejaria
5/7 - Saúde e Equilíbrio e Terapias Integrativas – 19h30 Auditório das Entidades no Centro Comercial Andrômeda
7/7 - Jantar do Meio Frango – 20h – Salão do Bairro São
Luiz
11/7 - Workshop: Introdução ao Mundo do Vinho – 18h30
– Faculdade Senac
13/7 - Show Os Forasteiros de Faraway – 19h30 - Sesc
14/7 - Encontro de Áreas – 8h30 - Centro Espírita Seara
da Fé
- 14° - Café Colonial – 18h - Igreja Matriz São Miguel
Arcanjo
- Show com Eduardo Gustavo – 23h – Rud´s Pub
16/7 - Troca solidária – 11h - Container Óleo e Hupets
17/7 - Oficina Expressão Corporal e Vocal – 8h30 – Sesc

Maravilha
30/6 - Festival da Canção – 14h – Centro Sociocultural
- Café Colonial da Banda Marcial Cidade das Crianças e do
Lions Clube Maravilha – 18h30 - Salão Paroquial Católico
- Festa Caipira da Green – 23h59 – Green Club
1º/7 - Festa dos Idosos – 9h – Salão da Linha Primavera
Baixa
- Almoço da Colheita – 11h30 – Salão da Igreja Evangélica
de Confissão Luterana no Brasil
- Curso Profissionalizante de Terapeutas, com o padre
Hilário, na Paróquia São José, às 14h30
7/7 - Baile das Soberanas – 22h – Salão Paroquial Católico
- BURN Music Festival – 23h59 – Green Club
8/7 - Festa da Integração Volkstazgruppe Wunderbar –
10h – Parque de Exposições Carlos Alberto Begrow
- Festa da Comunidade Cabeceira do Iraceminha
– 10h – Salão Comunitário Linha Cabeceira do
Iraceminha
13/7 - Show Comunidade Nin-Jitsu – 23h – Hangra
14/7 - Encontro de Corais – 14h – Centro Sociocultural
- Arraiá dos Aniversariantes – 23h59 – Play Club
15/7 - Costelão – 10h – Salão Santa Terezinha Bairro União
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E
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Agenda de eventos

espaço gourmet
Sopa de
beterraba russa
Ingredientes
6 beterrabas médias descascadas
2 cenouras médias picadas
2 cebolas médias picadas
2 xícaras (chá) de repolho
1 litro de caldo de carne (ou água)
1/2 xícara (chá) de creme de leite fresco
1 colher (sopa) de açúcar
Suco de 1 limão
Sal e páprica a gosto
Modo de preparo
Antes de começar a receita, certifique-se de higienizar
muito bem as suas beterrabas! Com elas limpas e
descascadas, coloque-as para cozinhar até ficarem
macias. Reserve a água do cozimento. Em seguida,

corte-as em pedaços pequenos. Aqueça uma panela grande com
azeite e manteiga e coloque a cebola para refogar. Quando ela ficar
levemente dourada, adicione as cenouras e o repolho e refogue em
fogo médio por aproximadamente 5 minutos. Adicione a beterraba
picada e refogue por mais alguns minutos. Adicione o açúcar e
mexa bem para misturá-lo. O açúcar ajuda a diminuir a acidez da
receita. Despeje o caldo de carne e a água do cozimento na panela
e deixe cozinhar em fogo baixo por aproximadamente 20 minutos
para apurar o sabor, mexendo de vez em quando. Confirme se os
legumes estão macios. Se não, deixe cozinhar por mais alguns
minutos. Quando os legumes estiverem macios, desligue o fogo e
espere a sopa esfriar. Assim que amornar, bata metade do conteúdo
da panela no liquidificador junto com o suco de limão e páprica a
gosto. Transfira para a panela e misture tudo. Na hora de servir,
coloque o creme de leite fresco separado, que deve estar gelado.
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área VIP
por ESTELA SERPA

vip@jornalolider.com.br

Com uma linda
decoração, a
Clínica Interagir
promoveu arraial
na segunda-feira
(26), com muitas
bebidas e comidas
típicas. A festa
começou às 13h
e se estendeu
até a noite, com
recepção calorosa
em todos os
momentos.

O arraial da Academia
Espaço Fitness foi
realizado na segundafeira (26). Localizada na
Avenida Padre Antônio,
a estrutura recebeu os
clientes com comidas e
uma típica festa de São
João. Caracterizada, a
equipe trabalhou com a
maior animação. Também
teve gente que chegou
para treinar com as
roupas do período festivo.
“ A vida é uma peça de
teatro que não permite
ensaios. Por isso, cante,
chore, dance, ria e viva
intensamente, antes que a
cortina se feche e a peça
termine sem aplausos”
(Charles Chaplin).
Parabéns a Letícia Fae
pelos seus 15 anos.

Os papais Thainara
e João à espera
do doce Arthur.
Felicidades a essa
família linda!!

Ana Clara torcendo pelo Brasil em sua primeira Copa

Quem comemorou
mais um aniversário foi
a nossa amiga Cleusa.
Desejamos que você
continue sendo essa
pessoa maravilhosa
e guerreira que você
é. Felicidades hoje
e sempre. Parabéns
pelo aniversário
comemorado na última
quarta-feira (27).

Nova diretoria assume
o LEO Clube Ômega
São Miguel do Oeste
Universidade
Na noite do sábado (23)
foi realizada a troca de
diretoria do LEO Clube
Ômega São Miguel do
Oeste Universidade. O
evento foi realizado no
Clube Comercial. O C.LEO
Diego De Conto deixou a
presidência depois de um
ano à frente do LEO Clube,
repassando o cargo
para a C.LEO Andressa
Antunes.

Em uma linda cerimônia civil, uniramse Claudia e Luís Fernando
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VIDA E
ESPIRITUALIDADE

por LUCIANE MOZER

Cinco hábitos que transformam sua
casa em um “lar tóxico”
Uma casa tóxica gera desconforto e nos torna mais vulneráveis
a adoecer, tanto física, como psicologicamente, é um lugar onde nos
sentimos mal e por isso queremos fugir dele. Já um lar equilibrado é
uma fonte de bem-estar, um lugar onde sempre queremos voltar porque encontramos a fonte do apoio de que precisamos.
As atitudes e hábitos que devemos banir dos nossos lares
1. Os gritos: os gritos começam a ser casuais, mas podem se tornar a norma. Isso acontece sem que percebamos. Um dia você grita
porque acha que eles não o entendem, no dia seguinte porque você
acha que eles não o escutam. Assim, os gritos se tornam pão diário.
Na casa deve haver uma regra muito simples: não grite. Cada membro deve lembrar que gritar não lhe dará mais razão. É importante
cultivar empatia e assertividade.
2. Hostilidade: se você entrar na casa e de repente sentir como se
um peso cai em seus ombros, é provavelmente devido a uma atmosfera de hostilidade. Há casas onde não há entusiasmo, em que as pessoas quase nunca sorriem, mas mostram atitudes. Nestas casas a lei
do mais forte prevalece, por isso é muito difícil encontrar descanso e
tranquilidade. Quando a casa se torna um campo de batalha, não há
vencedores, todos perdem porque a balança está quebrada.
3. O drama: na vida nós passamos por momentos dramáticos.
No entanto, quando a casa se torna um drama diário, o desespero,
a frustração e a depressão logo se acalmam. Esse drama geralmente vem de pessoas que sempre encontram um problema para cada
solução, que se concentram apenas nos aspectos negativos da vida e
que reclamam seu modo de vida. Adotando uma atitude mais positiva, que também acabará sendo contagiante, poderá neutralizar as
atitudes negativas de outros.
4. O caos: o espaço onde você passa várias horas por dia acaba influenciando o seu humor. Portanto, um espaço desorganizado e caótico pode acabar causando esse mesmo caos mental, é um espaço
onde você não quer estar e que gera estresse. É importante que a ordem prevaleça em todos os lares e que as regras de coexistência existam, mesmo que estejam implícitas, de modo que todos saibam os limites que não devem ser transferidos.
5. A desvalorização: se os membros da família não são valorizados, apreciados e respeitados, é difícil para eles desenvolver uma boa
autoestima e ter a segurança necessária para enfrentar a vida. Existem muitas formas de desvalorização, desde não reconhecer os esforços da pessoa para minimizar continuamente suas realizações ou até
ignorá-las. Devemos aprender a focar nos pontos fortes de cada um e
no que os torna especiais. Cada um brilha com sua própria luz, devemos nos certificar de alimentar essa luz, não de apagá-la.

design em pauta

por Lais Oro e Andrea Costa Pelissari

Método Montessori
Nos últimos tempos nos
deparamos, no escritório, com
muitas mães pedindo caminhas
para seus bebês no estilo montessoriano. Hoje vamos explicar
um pouquinho do método Montessori, que é muito mais do que
apenas uma caminha em forma
de casinha. Método Montessori é o nome que se dá ao conjunto de teorias, práticas e materiais
didáticos criado ou idealizado
inicialmente por Maria Montessori. De acordo com sua criadora, o ponto mais importante do
método é, não tanto seu material ou sua prática, mas a possibilidade criada pela utilização dele
de se libertar a verdadeira natureza do indivíduo, para que esta
possa ser observada, compreendida, e para que a educação se
desenvolva com base na evolução da criança, e não o contrário.
Montessori escreveu que o desenvolvimento se dá em “planos
de desenvolvimento”, de forma
que em cada época da vida predominam certas necessidades
e comportamentos específicos.
Sem deixar de considerar o que
há de individual em cada criança, Montessori pôde traçar perfis
gerais de comportamento e de
possibilidades de aprendizado
para cada faixa etária, com base
em anos de observação. Dando
suporte a todo o resto, os seis pilares educacionais de Montesso-

ri são: autoeducação, educação
como ciência, educação cósmica, ambiente preparado, adulto
preparado, criança equilibrada.

O estilo montessoriano no quartinho ajuda no desenvolvimento da criança. Utilize: colchões no
chão, espelhos, brinquedos no

chão, livros, barras laterais, tapetes. É importante que a criança
tenha espaço livre para brincar e
explorar o ambiente.

na sua estante

Texto traduzido e adaptado de Rincon Psicologia
Lugares Distantes. Como Viajar
Pode Mudar o Mundo
Andrew Solomon — um dos pensadores
mais originais de nossa época — reúne neste
livro escritos sobre lugares que passaram
por abalos sísmicos culturais, políticos
ou espirituais. Passando por lugares tão
diversos quanto África do Sul, Brasil, China,
Romênia, Ilhas Salomão, Equador, Taiwan,
Mongólia, Antártica e Líbia — foram sete continentes e 83
países —, esta coletânea traz uma janela única sobre a própria
ideia de transformação social, vista, sobretudo pelos olhos
das pessoas comuns. Figuras como ex-prisioneiros políticos,
vítimas de estupro, garçonetes trans, xamãs e outros excluídos
da sociedade são boa parte das fontes do autor. Com seu
brilhantismo e compaixão característicos, Solomon demonstra
tanto como a história é alterada por indivíduos quanto como as
identidades pessoais são alteradas quando governos mudam.

Três Livros de Filosofia Oculta
Três Livros de Filosofia Oculta possui amplo
repertório mágico, o qual tem influenciado os
ocultistas por cinco séculos. Este clássico da
literatura oculta foi publicado pela primeira vez em
1531 e traduzido para o inglês em 1651, porém
nunca na íntegra. Agora – pela primeira vez em
500 anos – Donald Tyson apresenta esses escritos
da forma como Agrippa gostaria que eles fossem
exibidos e com as correções dos equívocos cometidos na tradução
original. Nesta obra, reúnem-se extratos sobre a magia dos trabalhos
desconhecidos de Pitágoras; Plínio, o Velho; Cícero; Ptolomeu; Platão;
Aristóteles e muitas outras autoridades no assunto. As anotações
detalhadas de Donald Tyson esclarecem e simplificam as referências
de difícil compreensão, além de ele acrescentar citações originais, a fim
de tornar o trabalho de Agrippa mais acessível para o leitor moderno.
Também são descritos todos os modos de trabalhar com adivinhação
e magias natural e cerimonial de uma forma clara e com detalhes úteis
para as técnicas atuais. Trata-se, enfim, de uma obra essencial para
todos os estudantes das histórias das ideias e da tradição ocultas.
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Estudo residencial em Dionísio Cerqueira

MARAVILHA

Projetos são desenvolvidos pelos
arquitetos e urbanistas Adriano
Sturmer e Adilson Rogerio Basso

Modle Arquitetura e Urbanismo:
da concepção criativa à materialização
Pensando na materialização dos sonhos de cada cliente, o arquiteto e urbanista Adriano Sturmer alia conhecimento e
criatividade e traz para Maravilha um novo conceito na área. A
Modle Arquitetura, localizada na
Rua Santos Dumont, 137, atua na
área residencial, comercial, corporativa, industrial, institucional
e hospitalar (hospitais, clínicas
e laboratórios), traduzindo sempre a dinâmica da vida contemporânea.
Adriano Sturmer, natural de

Arquiteto e urbanista Adriano Sturmer

Maravilha, é formado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade do Oeste de Santa Catarina, campus São Miguel do Oeste,
e agregou conhecimento teórico
e prático atuando no município
de Dionísio Cerqueira. O profissional possui especialização na
área de Engenharia da Construção Civil (Unoesc), em Arquitetura de Hospitais, Clínicas e
Laboratórios (Inbec), em Plataformas Digitais em BIM (Inbec)
e em Master Arquitetura e Iluminação (Ipog). O escritório tam-

Arquiteto e urbanista Adilson Rogerio Basso

bém engloba a sociedade com o arquiteto e
urbanista Adilson Rogerio Basso, que atua
em Dionísio Cerqueira.
A abordagem criativa e o respeito aos
anseios de cada indivíduo são as principais apostas dos profissionais para garantir o sucesso dos projetos. “Seja o desenvolvimento projetual em pequena ou grande
escala, e pensando nas relações de acessibilidade, sustentabilidade, segurança e
conforto, o importante é traduzir e respeitar os anseios de cada um, com ética, respeito e compromisso com o cliente”, afirma
Sturmer.
Sobre os principais desafios do profissional de arquitetura e urbanismo, ele destaca que a cidade é um espaço complexo e
heterogêneo com diferenças sociais, políticas, econômicas, culturais e tecnológicas,
além de estar sempre em constante transformação. “Isso significa grandes desafios
no processo de organização, planejamento
do espaço urbano, que envolva diretamente
o cotidiano e que satisfaça as exigências da
presente geração e das futuras, em diversos
temas. Exige-se do arquiteto e urbanista que
se debruce sobre a cidade, encarando suas
contradições não como defeitos, mas como
temas propostos”, afirma.

Estudo industrial em Maravilha

Edificação uso institucional

Edificação uso comercial em Dionísio Cerqueira
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VAI SAIR DO PAPEL Anúncio foi feito na manhã de terça-feira (26) na estrutura física onde será feito o
processo migratório, ao lado da ponte sobre o Rio Peperi-Guaçu, que liga a BR-282, em Paraíso, com a Ruta 14,
em São Pedro, Argentina

Em 30 dias, ponte internacional terá equipe da
PF e será credenciada para migração
Em menos de 30 dias a
Polícia Federal terá uma equipe de agentes junto à fronteira que liga Brasil e Argentina e
poderá ser palco da migração
de argentinos para o Brasil. A
ponte sobre o Rio Peperi-Guaçu liga a BR-282, em Paraíso,
com a Ruta 14, em São Pedro,
Argentina. O anúncio foi feito
na manhã de terça-feira (26)
na estrutura física onde será
feito o processo migratório,
ao lado da ponte. O empresário Darci Zanotelli, presidente
da Comissão Bi-nacional Brasil/Argentina, destacou que a
estrutura já passa por reforma, que deve ser concluída
em até 25 dias. Depois disso,
estará pronta para receber os
agentes.
“Esse controle foi aprovado pelo sistema aduaneiro, mas os órgãos pediram
algumas mudanças que estamos fazendo. Acredito que em
mais 20 ou 25 dias deva ficar
pronto e no que ficar pronto,
eles vão fazer a ocupação e estará habilitado para a passagem de turistas e ônibus de
turistas”, explica.
O empresário está à frente
dos pleitos envolvendo a aduana há pelo menos 31 anos.
Ele destaca que o anúncio é
histórico e a passagem entre
Brasil e Argentina, em Para-

Fotos: Marcos Lewe/WH Comunicações

Atual ponte foi construída em 1991, numa iniciativa regional por convênio entre São Miguel do Oeste e São Pedro

íso, é atípica. “É a única passagem na América do Sul feita
entre dois países por iniciativa privada, porque foi feita
com a colaboração da prefeitura de São Miguel do Oeste e
depois o município de Paraíso
ajudou um pouco. Gradativamente estamos dando os passos”, menciona.

No fim do ano passado o
Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes (Dnit) realizou vistoria na
ponte e classificou a estrutura
como “razoável”. Na época, o
órgão definiu que a estrutura
pode receber cargas de até 30
toneladas de peso total bruto.
Considerando a possibilidade

A nova ponte será feita 100 metros
acima da existente, do controle
unificado também já temos um
estudo e uma maquete prontos”
empresário Darci Zanotelli

de aumento de tráfego, e que
a ponte fica submersa em períodos de cheia, o Dnit recomendou na época a construção de uma nova estrutura.
Um acordo firmado entre os governos do Brasil e da
Argentina vai garantir a construção da nova ponte. “A nova
ponte será feita 100 metros
acima da existente, do controle unificado também já temos
um estudo e uma maquete
prontos. Estamos conversando com os governos para fazermos esse controle por
meio da iniciativa privada,
porque daí se tem o funcionamento durante 24 horas inin-

terruptas, durante todo o ano.
Acredito que dentro de 60 dias
teremos um visual bem diferente do que temos hoje. Vai
atrair pessoas para conhecerem e usufruir dessa passagem que vai ser importante para a Argentina e o Brasil”,
destaca Zanotteli.
A atual ponte foi construída em 1991, numa iniciativa regional por convênio entre São Miguel do Oeste e São
Pedro. Ela tem 72 metros de
extensão. O prefeito Wilson
Trevisan participou da solenidade e destacou que a passagem será importante para
incrementar a economia da
região tendo em vista o fluxo
de turistas argentinos. “São
Miguel do Oeste tem um setor de turismo muito bom e,
com certeza, com essa passagem legalizada que vai ser
feita aqui, teremos um acrés-

cimo significativo no comércio não só de São Miguel, mas
de Paraíso e região”, disse.
Trevisan destacou que o
governo municipal irá auxiliar na construção da nova
ponte. Mais de 10 agentes
devem garantir a segurança da travessia no local. “Nós
nos colocamos à disposição
da prefeitura de Paraíso para
dar apoio no processo e não
deixar que somente Paraíso
faça os investimentos, mas
nos comprometemos a investir na segurança da ponte. Serão 12 agentes federais,
entre Polícia Federal e Força
de Segurança Nacional, mais
a estrutura da Cidasc com
duas pessoas e a Polícia Militar, então vai ser um volume
para dar condição de trafegabilidade e de segurança para
as pessoas que fazem essa travessia”, finaliza.

OPORTUNIDADE

Educação de jovens e adultos está com matrículas abertas
A equipe gestora do Centro
de Educação de Jovens e Adultos (Ceja) de Maravilha comunica que estão abertas as matrículas para o 2º semestre de 2018. A
modalidade da educação de jovens e adultos (EJA) oferece vagas para séries iniciais, ensino
fundamental e ensino médio.
No ato da matrícula é preciso apresentar documentos pessoais, histórico escolar, comprovante de residência e cartão
do SUS e ter 15 anos completos para o ensino fundamental e 18 para o ensino médio.

Fotos: Divulgação

Ceja de Maravilha fica na Avenida Presidente Kennedy

Os profissionais lembram que para quem é menor
de idade, somente será realizada a matrícula na presença

de pai, mãe ou responsável legal, com vagas no turno matutino e vespertino. No período
noturno somente com com-

provante de trabalho (carteira assinada ou contrato de jovem aprendiz). O horário de
funcionamento do Ceja é das
7h30 às 11h30, das 13h10 às
17h10 e das 18h30 às 22h.
VIAGEM DE ESTUDO
Os alunos das turmas de
nivelamento do Centro de
Educação de Jovens e Adultos (Ceja) de Maravilha, juntamente com professores e
familiares, realizaram uma viagem de estudo para Ametista do Sul (RS). Os participan-

tes conheceram os principais
pontos turísticos com o objetivo de consolidar os conteúdos trabalhados em sala

Participantes visitaram pontos turísticos

de aula. De acordo com os
organizadores da viagem,
foi uma importante oportunidade de aprendizagem.
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CLUBE DE LIONS Ex-presidentes foram homenageados pelas ações desenvolvidas

Em noite especial, novas diretorias assumem trabalho
A posse das novas diretorias do LEO Clube, Lions Clube
Maravilha e Lions Clube Maravilha Oeste foi realizada na noite de sábado (23), no auditório do Maravilhas Park Hotel.
A solenidade teve a presença
da presidente da CDL e Associação Empresarial, Poliana de
Oliveira; prefeita, Rosimar Maldaner; deputado federal Celso
Maldaner; e o governador Etelvino Luiz Festa.
Durante a solenidade, manifestaram-se os ex-presidentes do LEO Clube, Diego Engler; do Lions Clube Maravilha,
Rudimar Begrow; e do Lions
Clube Maravilha Oeste, Fátima Desconsi. Eles agradece-

Foto: Ederson Abi/O Líder

Assumiram: Gelson Rossetto, Schayane Golzer e Silvino Giacomin

Governador, Etelvino Luiz Festa, com nova diretoria do Lions Clube Maravilha

Solenidade teve presença de lideranças do município e da comunidade

ram os familiares pela compreensão durante o trabalho e os

Diretoria do Lions Clube Maravilha Oeste
Presidentes: Gelson Rossetto e Quimara Wodzik
Rossetto
Vice-presidente: Elise Kothe
Casal Secretário: Marli Kuhn e Alcemir Kunh
Casal Tesoureiro: Jeovany Folle e Dianileia Fabris
Casal Diretor Social: Daniela Guarda e Carlos
Roberto Guarda
Diretora Animadora: Soraia Polazzo e Girlei Polazzo
Diretoria do Lions Clube Maravilha
Presidentes: Silvino Giacomin e Maria Angélica
Cadore Giacomin
Vice-presidente: Jaqueline Beatriz Timm
Secretária: Clara Salete Pertussatti
Casal Tesoureiro: Claudio Dall’Agnol e Nelsi
Elizabete Dall1Agnol
Casal Diretor Social: Marcelo Bohrer e Claisa Bohrer
Diretora Animadora: Beloni Dall’Agnoll

companheiros, pelo auxílio na
presidência.

Diretoria do LEO Clube Maravilha
Presidente: Schayane Golzer
Vice-presidente: Djanaina Amanda Manfrin
Secretária: Caroline Gobbi
Vice-secretária: Poliana Schaefer
Tesoureiro: Diego Engler
Vice-tesoureiro: Rodrigo Augusto Genesini
Siqueira
Diretora de Campanhas: Dianne Bolfe
Diretor Social: Gustavo Ferreira
Diretora Animadora: Paola Spessato
Diretora de Esportes: Mayara Golzer
Diretora de Frequência: Daiane Karine Scherer
Assessor de Marketing e Publicidade: Eder
Moraes
Assessora de Eventos e Promoções/Bens e
Patrimônio: Paôla Sangalli
Casal Conselheiro: Karen Heller e Gilnei Heller
Casal Amigo: Márcia Pigatto e Josaldo Silva

Para membros das novas diretorias, ênfase também para os novos desafios

Nova diretoria do Lions Clube Maravilha Oeste

Nova diretoria que assume o LEO Clube

Maria Angélica Giacomin, esposa do presidente Silvino, recebe flores de Marileide
Daltoé Neto, esposa do ex-presidente Rudimar

Prefeita e deputado entregaram presentes para incentivar novos presidentes
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SÃO MIGUEL DO OESTE

Sábado tem “Dia de
Cooperar” na Praça
Walnir Bottaro Daniel
Em São Miguel do Oeste mais de 20 organizações, sendo elas comerciais, cooperativas e entidades, irão celebrar o
Dia de Cooperar hoje (30), na
Praça Walnir Bottaro Daniel. O
evento será realizado das 8h30
às 12h na área coberta da praça central, com programações
diversas e almoço cooperativo no salão paroquial. O gerente de Comunicação e Marketing
do Sicoob São Miguel e integrante da comissão do evento, Blásio Spaniol, destaca que o lema
é “Atitudes simples movem o
mundo”. “A partir desta filosofia,
estaremos realizando ações voluntárias que beneficiem a co-

munidade em geral”, destaca.
O Dia de Cooperar, também conhecido como Dia C, é
uma iniciativa das cooperativas brasileiras e consiste na promoção e estímulo à realização
de ações voluntárias diversificadas. Em geral, o Dia de Cooperar é realizado no mesmo dia
em que se celebra o Dia Internacional do Cooperativismo primeiro sábado de julho. Conforme Blásio, as ações do Dia
C ofertadas à comunidade serão serviços voluntários, além
de atividades com temas ligados à cultura, educação, responsabilidade socioambiental, saúde, esporte e lazer, entre outras.

PARA CRIANÇAS Evento organizado pela Secretaria de Educação levou
alunos e pais para a festa típica

Arraial da Criança reúne mais de mil
pessoas no Parque de Exposições
Com a participação das escolas municipais e associações
de pais e professores, o 1º Ar-

raial da Criança foi sucesso no
sábado (23), no Parque de Exposições Carlos Alberto Be-

grow, em Maravilha. De acordo
com representantes do município, mais de mil pessoas estive-

ram no local. A festa típica teve
apresentações das crianças,
brincadeiras, comida e bebidas.
Fotos: Ederson Abi/O Líder

CORPO DE BOMBEIROS

Professores iniciam
curso de Atendimento
a Emergências
O curso é oferecido pelo
Corpo de Bombeiros Militar aos
professores das escolas municipais de Maravilha e está na
segunda edição. São 35 alunos que participam da capacitação gratuita oferecida pelo
Corpo de Bombeiros Militar.
Além de professores, auxiliares de sala também se inscreveram no curso, com dura-

ção de aproximadamente um
mês. As aulas serão realizadas
uma vez por semana, no espaço do Centro Integrado de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cigerd), devido ao número
de alunos. Após a conclusão
do curso, o Corpo de Bombeiros deverá promover formatura com entrega de certificado para as duas turmas.
Ederson Abi/O Líder

Aula inaugural contou com explanação sobre o trabalho do Corpo de Bombeiros

LINHA BARRA DO SEGREDO

RECOLHA AMPLIADA

Nesta semana o secretário
de Agricultura de Maravilha, Pedro Gilberto Ioris, falou sobre a
instalação da nova ponte na Linha Arabutã, na divisa dos municípios de Maravilha e Cunha
Porã. A estrutura de madeira foi levada pelas águas do rio,
após uma enxurrada no dia 31
de março deste ano, e desde então o local está sem passagem.
Em conjunto, as duas administrações municipais fizeram
o pedido de um kit de transpo-

A Secretaria de Agricultura de Maravilha anunciou nesta semana um novo modelo de
coleta de lixo no interior, a partir do próximo mês. Conforme o
secretário, Pedro Gilberto Ioris,
a partir de julho as lixeiras instaladas nas proximidades das sedes comunitárias serão retiradas
e realocadas em pontos estratégicos na entrada da cidade.
Serão cerca de oito pontos
estratégicos, onde os moradores do perímetro rural passam
quando se direcionam à cidade.
Assim, os moradores do interior

Secretário explica
demora na instalação
de nova ponte
sição da Defesa Civil para instalação no local. O kit já está
garantido, mas antes de ser instalado, os municípios aguardam a conclusão das obras nas
cabeceiras da estrutura. A empresa vencedora do processo de licitação para fazer esta
obra informou que está trabalhando no local e deve concluir
o serviço em breve. Conforme Ioris, a instalação do kit de
transposição garante uma estrutura com mais durabilidade.

Maravilha terá novo sistema
de coleta de lixo rural
poderão levar rotineiramente os
materiais até as lixeiras fixas. O
objetivo é facilitar a recolha e torná-la rotineira. Com este novo
modelo, a empresa Tucano fará a
coleta nestas lixeiras a cada dois
dias. O pedido é que os moradores do perímetro rural priorizem
a entrega de lixo seco e reciclável.
As coletas programadas
com recolha nas comunidades não serão mais realizadas.
A última recolha neste sistema foi na segunda-feira (25),
com entrega de aproximadamente 35 toneladas de lixo.

Agradecimento
É com muito carinho que o Centro
Espírita Seara da Fé agradece a todos
que contribuíram na segunda edição
da Pizza Solidária! A ação foi um
grande sucesso graças ao empenho
e dedicação de tantos envolvidos,
das mais diferentes formas, e é um
imenso orgulho constatar que juntos
caminhamos para um novo contexto
de vida em sociedade, repleto de

cooperação e auxílio uns aos outros.
Agradecemos especialmente ao Grupo
Escolar Emma Balke, Aurora Alimentos,
Valar Alimentos, Super Treviso, Tio
Roque Atacado e Varejo, Pizzaria Forno
à Lenha, Diêlo Sorvetes, San Willa´s
Hotel, Grupo WH Comunicações, Somaq
Automação e ao irmão Paulo Roberto
Paludo, que fez toda a parte gráfica dos
tickets. Também agradecemos de coração

a todos que adquiriram as nossas pizzas
e aos membros da nossa casa espírita,
pelo trabalho, tanto na venda, quanto na
elaboração/distribuição delas.
“Na vida, não vale tanto o que temos,
nem tanto importa o que somos. Vale o que
realizamos com aquilo que possuímos e,
acima de tudo, importa o que fazemos de
nós” - Chico Xavier
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BRASIL X SÉRVIA Silvia Maria assistiu de perto a vitória do Brasil sobre a Sérvia

Torcedora de São Miguel do Oeste ganha
promoção e acompanha duelo na Rússia
Culturas diferentes, gastronomia irreverente e muito, mas
muito futebol. Para quem tem a
oportunidade de curtir a Copa
do Mundo 2018, na Rússia, a
experiência não pode ser outra, além de extraordinária. Em
meio a tantos brasões em camisetas de clubes, está o da Seleção Brasileira. Com o emblema
no peito, desfilam pela Rússia
torcedores aflitos, sedentos por
vitória. E aí, será que o Brasil traz
o hexa pra casa?
Com quase seis horas de
antecedência, a torcedora de
São Miguel do Oeste Silvia Maria garantiu seu assento no estádio Spartak, em Moscou, onde o
Brasil enfrentou a Sérvia na tarde de quarta-feira (27). Em entrevista ao Grupo WH Comunicações, Silvia destacou que a
experiência em solo russo tem
ainda mais significado tendo
em vista que a viagem para curtir a partida foi um presente conquistado no trabalho. E o percurso dentro do avião foi longo,
hein...
“Estou curtindo muito, esse
lugar é lindo. Conquistei a viagem por meio da minha empresa, mas é um presente da
empresa Whirlpool, Brastemp
Consul. Foi um presente que
eu ganhei em virtude do trabalho que apresentei. Saí do Brasil
no dia 23 de junho, pela manhã,
comecei a viagem muito cedo.
Embarquei de Chapecó até
Guarulhos e lá encontrei com a
turma com a qual estou fazendo essa viagem. Saímos do Brasil às 15h e viajamos até Paris,
em uma viagem que durou 14
horas. De lá pegamos um novo
voo até Moscou, nosso destino

Fotos: Arquivo Pessoal

final”, explica.
O fuso horário da Rússia
tem diferença de seis horas em
relação ao horário oficial brasileiro, mas em meio a tanta novidade, não é tão difícil assim se
acostumar. Silvia conta que tem
aproveitado o tempo conhecendo a gastronomia típica russa,
mas nesse quesito um detalhe

tem sido difícil de decifrar. “Não
sabemos ler o cardápio aqui [risos]. A gastronomia é muito variada. Vi muita comida típica
alemã, do Brasil, algumas carnes. Dá pra sentir que os temperos são diferentes, são mais fortes. Estamos experimentando
pratos novos, mas são muito saborosos”, conta.
E para quem pensa em tomar aquela cervejinha na Rússia? “A parte de bebidas é muito interessante. Aqui a cerveja
predomina, mas não é gelada.
É servida em temperatura ambiente. Isso em virtude do inverno ser muito rigoroso, eles normalmente tomam bebidas para
se aquecer. Ouvimos aqui que é
até uma ofensa pedir cerveja gelada”, revela.
E em meio à Copa do Mun-

do, casos de assédio a mulheres, provocados por torcedores
brasileiros na Rússia, ganharam
destaque, repercutiram nas redes sociais e geraram uma onda
de repúdio. Apesar disso, os fatos são considerados isolados.
Silvia conta que os turistas brasileiros do grupo que integra
têm sido tratados com respeito e
educação por lá.
“Essa notícia foi uma surpresa grande, nem eu, nem
meu grupo, nos deparamos
com algo nesse sentido. Não tivemos nada que desagradasse,
que fosse uma situação incômoda. Lamentavelmente foram casos isolados de algumas pessoas
que não tiveram a sensibilidade
de vivenciar esse momento bonito que é a Copa do Mundo. As
pessoas são muito respeitosas,
são muito cordiais, é lamentável
que tenha ocorrido esse fato”, argumenta.
Por lá a fama dos brasileiros
é tanta que as turistas já estão se
sentindo estrelas de cinema. A
torcedora brasileira conta que
pessoas de várias nacionalidades demonstram carinho pelo
Brasil e pedem até para serem
fotografados ao lado de brasileiros. “Desde que chegamos, fomos muito bem recebidos. Já fizemos muitos passeios vestidos
de verde e amarelo. Onde estamos passando, é incrível como
as pessoas de todas as nacionalidades nos abordam para tirarmos fotografias. Eles têm um carinho enorme pelo Brasil. É uma
sensação maravilhosa, estamos
parecendo estrelas de televisão”, diz.
E quanto ao resultado do
confronto entre Brasil e Sér-

via - válido pela última rodada do Grupo E -, Silvia foi positiva e disse não ter dúvidas de
que a Seleção Brasileira garantiria vaga nas oitavas-de-final. E
não é que ela foi pé quente! “O
Brasil vai ganhar, com certeza,
não tenho dúvidas. Vai ser 2 a 0
contra a Sérvia. Estou muito feliz de representar São Miguel do
Oeste aqui na Rússia. Quero vol-

tar com uma vitória muito linda
para comemorarmos aí na nossa cidade”, antecipou.
O jogo de “vida ou morte”
para o Brasil na Copa do Mundo da Rússia teve final feliz para
a torcida verde e amarela, maioria dentre os mais de 41 mil presentes no estádio do Spartak, em
Moscou. O próximo desafio é
contra o México.
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LEITE O leite entregue em junho para processamento industrial a ser pago em julho pelos laticínios
terá aumento de 12 a 15 centavos/litro

Preços pagos aos produtores registram
alta, mas não cobrem custo de produção
Seca, excesso de chuva, greve dos caminhoneiros, desestímulo pelos preços baixos –
uma série de fatores contribuiu,
nos últimos meses, para a diminuição da produção de leite no Brasil. Com a menor oferta dessa matéria-prima, o preço
subiu. Na última semana o Conselho Paritário Produtor/Indústrias de Leite do Estado de Santa Catarina anunciou os valores
de referência de junho com projeção de 11,2% de aumento.
O leite entregue em junho
para processamento industrial
a ser pago em julho pelos laticínios terá aumento de 12 a 15
centavos/litro. Os valores projetados são os seguintes: leite acima do padrão R$ 1,5770/litro;
leite padrão R$ 1,2821 e abaixo

do padrão R$ 1,1871. Os valores
se referem ao leite posto na propriedade com Funrural incluso.
Conforme o presidente do
Sindicato dos Produtores Rurais de São Miguel do Oeste,
Adair Teixeira, o aumento também foi registrado nas propriedades do Extremo-Oeste catarinense, no entanto, ainda não
cobrem o custo de produção.
“O mês de junho teve uma pequena alta, mas vejo que está
bem abaixo do que os produtores esperavam. Eles vinham
numa crise grande, pagando altos custos para produzir, principalmente os insumos, então
o aumento foi pequeno comparado com o que deveria ser
pago por litro de leite”, explica.
Com o aumento do produ-

Divulgação

Mesmo com a alta, preço ainda é baixo tendo em vista o alto custo de produção

to também nas prateleiras dos
supermercados. Teixeira salienta que a expectativa era de um
aumento maior também para
os produtores. “Aumentou 30%
para o consumidor e também
deveria ter sido aumentado
para os nossos produtores, para
que consigam produzir, perma-

necer na propriedade, ter cada
vez mais qualidade e quantidade, que ele consiga honrar
seus compromissos naquilo que
fez de investimento”, salienta.
Em algumas regiões ocorreu seca e, em outras, excesso de chuvas, prejudicando,
em ambos os casos, as pasta-

gens. Com menos alimento, o
gado bovino leiteiro produziu
menos. Por outro lado, durante a greve dos transportadores,
mais de cinco milhões de litros
de leite por dia foram jogados
fora porque não puderam ser
retirados das propriedades rurais, totalizando mais de 50 milhões de litros desperdiçados.
“Os nossos produtores tiveram uma grande dificuldade para se manter na atividade, principalmente com a
seca, com alto custo de produção, com a greve dos caminhoneiros, embora muitas empresas tenham recolhido o leite.
Mas o preço ficou muito baixo. Apareceram muitos aproveitadores sobre a greve dos caminhoneiros”, diz Teixeira.

O presidente do Sindicato destaca ainda que a expectativa para o mês de junho era de
aumento entre R$ 0,23 e R$ 0,25
por litro de leite. Teixeira salienta que as famílias rurais precisam de uma garantia para que
possam permanecer na atividade. “Muitos insumos são calculados em cima do dólar e com
a alta, subiram bastante os preços. Quando entramos no inverno, o consumo de leite é grande.
As pastagens baixam muito e a
procura tem sido grande. Em seminários, reuniões que fizemos
em Santa Catarina, pedimos
que se tenha um preço mínimo, uma garantia para o produtor para ele continuar, porque
90% das famílias das propriedades dependem do leite”, finaliza.

obituÁrio
JOE JACKSON
O empresário americano Joe Jackson,
pai do cantor Michael Jackson (19582009), morreu na quarta-feira (27). Ele
tinha câncer pâncreas de estágio quatro
e estava em estado terminal. Joseph Walter Jackson
nasceu em 26 de julho de 1928 em Fountain Hill, no
Arkansas. Ficou conhecido por, na década de 1960,
treinar rigidamente seus filhos pequenos para serem
cantores e dançarinos. Com as crianças, formou o
grupo de música pop The Jackson 5, que alcançou
fama global. Anos depois, ele foi acusado de práticas
parentais abusivas, maus-tratos e violência física
dirigida aos filhos. Joe reconheceu as acusações, mas
não chegou a pedir desculpas. De acordo com ele,
seus métodos fizeram os filhos terem sucesso e os
mantiveram fora da cadeia. Além de colaborar com
Michael, Joe também trabalhou com Janet, outra de
suas filhas. Joe Jackson, que teve 11 filhos, morava
em Las Vegas. Ele deixa também a viúva, Katherine.
RICHARD BENJAMIN
Estrela do reality show “Trato Feito”,
exibido pelo canal History Channel, o
americano Richard Harrison, conhecido
como “The Old Man” (ou “O Velho”), morreu
na segunda-feira (25), aos 77 anos, informou seu filho
Rick Harrison, também participante do programa.
A causa da morte não foi divulgada. O obituário
publicado no site do History Channel diz que Richard
Harrison perdeu US$ 1 milhão no mercado imobiliário
depois de servir na marinha americana. Em seguida,
mudou-se com a família para Las Vegas, onde ele e o
filho abriram, em 1988, a loja de penhores retratada
em “Trato Feito”.
IVO BENDER
Um dos mais importantes
dramaturgos do Rio Grande do Sul,
Ivo Bender morreu na madrugada de
segunda-feira (25), aos 82 anos. Ivo
Bender teve uma insuficiência cardíaca e morreu à
0h45 no Hospital Moinhos de Vento, onde estava
internado desde 2 de junho. O dramaturgo foi autor
de 36 peças teatrais e duas obras literárias. Em
2015, ganhou o Prêmio Açorianos de Literatura
na categoria Conto com uma segunda coletânea,

Quebrantos e Sortilégios.
JOÃO HENRIQUE PEDROSA DE LUCENA
O goleiro do Íbis, João Henrique Pedrosa
de Lucena, morreu na tarde de domingo
(24), no Hospital da Restauração, após
ser vítima de atropelamento. O atleta de
21 anos estava em coma na unidade de saúde desde o
último dia 22, quando ocorreu o acidente. A vítima teria
saído da comunidade do Caranguejo, na Ilha do Retiro,
onde morava, para treinar na Praia do Pina, Zona Sul do
Recife, com alguns amigos. Durante o trajeto, que estava
sendo feito de bicicleta, um ônibus teria atropelado o
jovem na Avenida Sul, na área central do Recife. Segundo
o Íbis, João faleceu por conta do traumatismo craniano
provocado pelo impacto do acidente. João Henrique
já teve passagens pela base do Sport e como atleta
profissional do Afogados da Ingazeira.
VINNIE PAUL
Vinnie Paul, baterista e um dos
fundadores da banda de heavy metal
Pantera, morreu aos 54 anos, na
madrugada de sábado (23). A causa
da morte não foi divulgada. O Pantera foi uma das
bandas mais importantes do heavy metal nos anos 90.
A banda começou seguindo o estilo glam metal nos
anos 80, mas tornou seu som mais pesado e agressivo
e gravou dois discos celebrados do chamado groove
metal: “Cowboys from hell” (1990) e “Vulgar display of
power” (1992). O Pantera recebeu quatro nomeações ao
Grammy. A banda foi encerrada em 2003, com rumores
de briga entre os irmãos Vinnie e Dimebag e o vocalista
Phil Anselmo, que quase morreu por uma overdose
de heroína em 1996. Vinnie e Dimebag formaram o
Damageplan, que durou apenas dois anos, até 2004. Foi
o ano em que Dimebag morreu durante um show do
Damageplan em Ohio, após um ex-integrante da Marinha
americana invadir o palco e atirar contra ele.
WALDIR PIRES
O ex-governador da Bahia, Waldir Pires,
morreu na manhã do último dia 22, por
volta das 10h, no Hospital da Bahia, em
Salvador, após parada cardiorrespiratória.
Pires tinha 91 anos. O político, que era filiado ao Partido
dos Trabalhadores (PT), deu entrada na unidade na noite

quinta-feira (21), com quadro de pneumonia. Baiano,
Francisco Waldir Pires de Souza nasceu na cidade
de Acajutiba, no dia 21 de outubro de 1926. O político
passou a infância em Amargosa (BA), onde estudou o
primário, e cursou o antigo ginásio no Colégio Clemente
Caldas, em Nazaré das Farinhas (BA). Ele era formado
em Direito e liderou o Movimento Antinazista. Na
década de 60, exerceu a função de coordenador dos
cursos jurídicos da Universidade de Brasília (UnB), onde
era também professor de Direito Constitucional. Além
de governador da Bahia (1987-1989), Waldir Pires foi
deputado estadual (1955/1958) e deputado federal
por três vezes (1959/1962), (1990/1993), (1999/2002).
Ele também exerceu a função de consultor-geral
da União, em 1963, na gestão do presidente João
Goulart. Em 2003, no governo Lula, foi nomeado
ministro do Controle e da Transparência, o primeiro da
Controladoria-Geral da União (CGU), órgão de controle
interno do Poder Executivo Federal responsável pela
defesa do patrimônio público, combate à corrupção
e incremento da transparência na gestão. Além
de ministro da CGU, Waldir Pires comandou os
ministérios da Previdência Social (1985/1986) e da
Defesa (2006/2007). No ano 2008, Waldir Pires foi
condecorado com o título de Cidadão Benemérito da
Liberdade e da Justiça Social João Mangabeira, que é
concedido a brasileiros dedicados às causas nobres,
humanas e sociais. O político teve o último mandato
como vereador de Salvador entre os anos 2013 e 2016.
A biografia do político, escrita pelo jornalista Emiliano
José, foi lançada no dia 14 de junho deste ano, em
Salvador.
TALO PEREYRA
Morreu na tarde de segunda-feira (18)
o cantor e compositor Talo Pereyra. O
músico, de 66 anos, estava internado na
Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do
Hospital Conceição, em Porto Alegre, desde maio, com
problemas respiratórios e dependendo de ventilação
mecânica. Raul Eduardo Pereyra era argentino, natural
de La Plata. Ele foi para o Rio Grande do Sul na década
de 1970 e se tornou um dos principais nomes da
música regionalista, vencendo 39 festivais durante sua
trajetória musical. Ele também participou de grupos
como Os Tropeiros do Ibirapuitã, ao lado de Leopoldo
Rassier e José Cláudio Machado. Entre seus sucessos

estão “O homem que se esqueceu de Deus”, parceria
com José Fernando Gonzáles, e “Brasilhana”, com
Robson Barenho.
DEJANIR BÜTNER
Faleceu no sábado (23), em sua residência, aos 39 anos.
Seu corpo foi velado na Casa Mortuária de Guaraciaba e
sepultado no cemitério da comunidade de Linha Daltro
Filho, Guaraciaba.
MARIA FRIZON PUTON
Faleceu na segunda-feira (25), no Hospital de Anchieta,
aos 86 anos. Seu corpo foi velado na Capela Mortuária
da Igreja Matriz de Anchieta e sepultado no cemitério da
comunidade.
GABRIELA LINCK ANSCHAU
Faleceu na terça-feira (26), no Hospital São Lucas de
Guaraciaba, aos 35 dias. Seu corpo foi velado na Casa
Mortuária de Guaraciaba e sepultado no cemitério
católico municipal. A família convida para missa de
sétimo dia, a ser celebrada amanhã (1º), na Igreja Matriz
de Guaraciaba, às 19h30.
EKONIO ELDO STOLL
Faleceu no domingo (24), aos 75 anos, no Hospital
Regional de São Miguel do Oeste. Seu corpo foi velado
na igreja católica de Linha Marmeleiro, Flor do Sertão, e
sepultado no cemitério da comunidade.
ALEXANDRE GRAICZYK
Faleceu no domingo (24), aos 73 anos, no Hospital
São José de Maravilha. Seu corpo foi velado no salão
comunitário do Bairro Progresso e sepultado no
cemitério municipal de Maravilha.
ELIRA MARIA GARMATZ
Faleceu no domingo (24), aos 86 anos, no Hospital São
José de Maravilha. Seu corpo foi velado no salão da
Linha Arabutã e sepultado no cemitério municipal de
Maravilha.
ATILDES CORRÊA TORMA (VÓ TILDE)
Faleceu na quarta-feira (27), aos 82 anos, no Hospital
São José de Maravilha. Seu corpo foi velado no Clube
de Idosos Pioneiro e sepultado no cemitério municipal
de Maravilha.
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CAMPEONATO Cerimônia de premiação dos melhores atletas contou com
a presença de autoridades e lideranças

CUNHA PORÃ

Sicoob Credial inaugura
ampliação da agência

Juventude é a equipe campeã
de futebol em Flor do Sertão
No domingo (24) foi realizada a final do Campeonato Municipal de Futebol 2018 em Flor
do Sertão. Com a participação de
mais de 150 atletas e com o apoio
da Sulcredi São Miguel, o campeonato teve 11 rodadas. A equipe Juventude, da Linha Guarani,
foi a campeã, vencendo a equipe
Posto/Penharol nos pênaltis pelo
placar de 4 a 2.
O 3º lugar foi conquistado
pela equipe do Penharol “A”, que
venceu a equipe Internacional/
Barra por 3 a 2. Além de taça e
medalhas, as melhores equipes
do campeonato receberam valor em dinheiro da patrocinadora
Sulcredi. Também receberam premiação a equipe América, por troféu disciplina, a equipe Posto/Penharol, pela defesa menos vazada,
e o atleta Eduardo Nunes, por ser o

goleador do campeonato.
Na segunda-feira (25) foi promovida a cerimônia de premiação dos melhores atletas, escolhidos após votação dos árbitros. O
evento contou com a presença de
lideranças e autoridades locais.
Segundo o superintendente
de Esporte e Cultura, Rodrigo Noronha, o campeonato atendeu as
expectativas da organização. “O
elevado número de atletas inscritos e de pessoas envolvidas mostra a significativa importância que
o campeonato tem para o município, envolvendo as comunidades e oportunizando uma boa
opção de socialização”, enfatiza.
Para Merli Hermes, representante
da Sulcredi São Miguel e responsável pela agência em Flor do Sertão, o campeonato foi muito bem
organizado.

Divulgação

Equipe venceu a partida nos pênaltis

MELHORES ATLETAS
Goleiro: Hélder Palinski Kuhn, do Penharol “A”
Lateral 1: Michel Avrella, do Posto/Penharol
Lateral 2: Natan Buchmann, do Cruzeiro
Zagueiro 1: Rodrigo Leite, do Penharol “B”
Zagueiro 2: Diogo de Bem, do Penharol “A”
Meio de campo 1: Alcione Pauletti, do Internacional/Barra
Meio de campo 2: Eleandro da Silva, do Penharol “A
Meio de campo 3: William Baldo, do Posto/Penharol
Atacante 1: Diones Sotili, do Juventude
Atacante 2: Eduardo Nunes, do Juventude
Atacante 3: Tuany Pires, do Cruzeiro
Técnico: Rudimar Orso, do Juventude
Atleta Revelação: Gabriel Perin, do Posto/Penharol

BOM JESUS DO OESTE

Novos membros do Conselho de Cultura são empossados
A administração de Bom
Jesus do Oeste, por meio
do Departamento de Cultura, realizou na manhã de segunda-feira (25) a posse dos
novos membros do Conselho Municipal de Cultura.
O Conselho tem a missão
de analisar e acompanhar

projetos, além de orientar
o planejamento de políticas públicas para o setor cultural do município. Segundo a diretora de Cultura, Leisi
Rauber Wandscheer, os novos membros terão um papel importante na participação em projetos e eventos.
Divulgação

Posse foi realizada segunda-feira (25)

MEMBROS
Representantes da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes:
titular Solange Andréia Bonni de Bastiani e suplente Fabiane
Brambila Nascimento
Representantes do Departamento de Cultura: titular Leisi Rauber
Wandscheer e suplente Mariliva Ames Aiolfi
Representantes da Secretaria de Administração: titular Charlaine
Kreuz e suplente Clair dos Santos Serpa
Representantes da Secretaria de Saúde e Assistência Social:
titular Roseni Bruxel e suplente Roseli Jandt
Representantes dos professores: titular Salete Fuzinatto
Zimmermann e suplente Vera Cerizoli Flores
Representantes das comunidades: titular Adriane Menin e
suplente Jaime Omar Zimmermann
Representantes do segmento de artes visuais e cênicas: titular
Rodrigo Dall Agnol e suplente Diefer Picoli
Representantes do segmento de manifestações tradicionais
e populares: titular Vomir Eleandro Ceccon e suplente Maria de
Lourdes Vogel Machado
Representante das associações e organizações socioculturais:
titular Odila Sonalio Senehm e suplente Volmir Estevão Cecon

Na última semana foi
inaugurada a ampliação
da sede do Sicoob Credial
em Cunha Porã. O evento contou com a presença de autoridades, lideranças, colaboradores e
associados do Sicoob, além
da comunidade em geral.
A parte ampliada refere-se ao segundo piso do
imóvel, onde agora opera a Unidade Administrativa. No espaço está a sala
do gerente de crédito geral, de seus auxiliares, do
comitê de crédito, conselho de administração, setor jurídico, controles internos, dos executivos, do
presidente, do setor de tecnologia da informação,
de recursos humanos, de
contabilidade e controladoria, do setor comercial e do vice-presidente. O local também conta
com ampla sala de reuniões e expansão do auditório, elevando a capacidade de 120 para 200 lugares.
Conforme o diretor
-executivo Márcio Luiz
Schmitt, a implantação da
Unidade Administrativa
permite uma gestão mais
eficaz. “Trata-se de um
marco importante na his-

tória de nossa cooperativa,
pois além de prestar serviços de suporte ao público interno [funcionários],
possui um papel importante na condução de assuntos
operacionais e prestação
de contas para as autarquias superiores”, destaca.
O presidente do Sicoob
Credial, Hermes Barbieri, ressalta que são mais de
600 metros quadrados, somando a área ampliada e
o estacionamento. A cooperativa conta com mais
de 120 funcionários, entre quadro efetivo, estagiários e jovens aprendizes. “O
trabalho que nós estamos
fazendo é de uma equipe séria, dedicada e preparada, assim como nosso conselho fiscal e de
administração”, ressalta.
Conforme o presidente, o ato de inauguração representa uma nova fase
para a cooperativa e para
a comunidade. “Gostaria de agradecer mais uma
vez a cada um que prestigiou a inauguração, aos
nossos funcionários, nossos conselheiros, autoridades presentes, comunidade em geral e aos nossos
associados”, finaliza.
Divulgação/Polo Comunicação

Ato solene contou com desenlace da fita

Extremo Oeste
Catarinense
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maravilha
TRÂNSITO E VOCÊ

por Laerte Bieger

Major PM comandante da 7ª Companhia de
Polícia Militar Rodoviária

RODOVIAS HUMANIZADAS
Há aproximadamente dois meses a Polícia Militar Rodoviária assumiu o trecho rodoviário da SC-161, que liga os municípios de Anchieta e Romelândia. A rodovia em questão foi
inaugurada em junho de 2016. Neste período, diversos acidentes de trânsito foram registrados, em especial num ponto próximo ao município de Romelândia em que há um declive acentuado e traçado em curva.
Naturalmente os acidentes acabaram por chamar a
atenção da população. Houve, no passado, um reforço na
sinalização existente naquele local, de modo a tornar ainda mais evidentes os riscos que poderiam decorrer por ocasião de uma decida desavisada. No último domingo, dia 24,
mais um condutor acabou por perder o controle do seu caminhão Ford Cargo que estava carregado de abacaxis, vindo
a sair de pista e capotar. Novamente levantaram o questionamento quanto a um possível erro no traçado da rodovia.
Muitos países já estão alinhados com o conceito de rodovias humanizadas. Neste modelo de rodovias, a infraestrutura viária é pensada para diminuir os impactos decorrentes de acidentes. Deixa-se, por exemplo, em vias de
grande fluxo, estruturas fixas que separam uma pista da outra, diminuindo o risco de colisões frontais. Ou então se separa as pistas por vastos canteiros e deixa-se área de escape
lateral, suprimindo árvores e outros obstáculos que possam
causar risco em eventual saída de pista.
No Brasil este é um conceito que está começando a ser
colocado em prática. Todavia, muitas rodovias ainda estão
sendo concebidas sobre o leito natural, ou seja, o traçado
do asfalto tende a seguir o alinhamento da estrada existente, havendo, em razão disso, curvas acentuadas e declives/
aclives íngremes.
Mas isso, por si só, não pode ser considerado um erro de
projeto ou de execução da obra. Todos estes pontos de aclive/declive acabam sendo sinalizados. Os acidentes do gênero ocorrem, na maioria das vezes, em razão da falta de
atenção dos motoristas. Grande parte dos condutores de veículos de carga envolvidos nos acidentes ignora a sinalização existente ou subestima a intensidade da descida, deixando de aplicar o necessário freio motor, sobrecarregando
os freios de serviço do veículo de carga, dando, assim, origem ao sinistro.
Há muito tempo estamos alertando que os motoristas
precisam prestar muito mais atenção no ato de dirigir. As
estatísticas demonstram que a falta de atenção é a principal
causa de acidentes de trânsito. É preciso efetivamente olhar
a sinalização e seguir as orientações ou comandos dela provenientes.

Furto é registrado
em residência

cotidiano
RECAPTURADO

A Polícia Militar registrou mais um furto nesta semana em Maravilha. A ocorrência foi na segunda-feira (25), por
volta das 18h30, na Rua Hercílio Luz, no Bairro Progresso. O
proprietário da residência relatou que saiu de casa por volta das 13h e quando retornou viu que a porta de trás estava arrombada. O ladrão furtou um notebook, bijuterias, duas
lanternas, quatro perfumes e um cofre infantil com aproximadamente R$ 300. De acordo com a PM, havia marcas
de sangue no local, provavelmente do autor do furto. A Polícia Civil também foi acionada e registrou a ocorrência.

Foragido é preso
em Paraíso
O 11º Batalhão de Polícia Militar de Fronteira cumpriu, na manhã de
quarta-feira (27), mandado de prisão em Linha Barra Grande, interior de
Paraíso. Após o recebimento de informações de que no referido local estavam reunidos foragidos da Justiça, em posse de armas de fogo e drogas, as
guarnições do 11º Pelotão de Patrulhamento Tático de Fronteira e da Radiopatrulha de Paraíso passaram a averiguar as denúncias e prenderam
um homem de 28 anos, foragido de Unidade Prisional Avançada de São
José do Cedro. O homem tinha mandado de prisão expedido pelo crime
de roubo, além de ser preso em flagrante pela posse de duas munições calibre 36 e uma bucha de maconha pesando aproximadamente 14 gramas.

são miguel do oeste Até o momento, foram identificadas oito
vítimas que relatam abusos ocorridos entre os anos 2010 e 2018

DPCAMI conclui investigação
contra suspeito de abuso sexual
A Polícia Civil, por meio
da Delegacia de Proteção à
Criança, ao Adolescente, à
Mulher e ao Idoso de Fronteira
(DPCAMI/FRON) da Comarca
de São Miguel do Oeste, concluiu, na tarde de sexta-feira

(29), investigação envolvendo
a prisão preventiva realizada
no último dia 22.
A prisão se deu pela prática do crime de violação sexual mediante fraude (artigo.
215, CP), que prevê pena de

reclusão de dois a seis anos.
Até o momento, foram identificadas oito vítimas que relatam abusos ocorridos entre
os anos 2010 e 2018. A DPCAMI informa que mesmo com o
encaminhamento do Inquéri-

to Policial ao Poder Judiciário,
a equipe policial está à disposição para o recebimento de
informações sobre os fatos, o
que pode ser feito, havendo
interesse, com a preservação
da identidade da fonte.

trânsito

Acidente deixa duas pessoas gravemente
feridas na Willy Barth
Um acidente na Avenida Willy Barth deixou
dois homens com ferimentos graves no fim da tarde de segunda-feira (25),
nas proximidades do 14º
RCMec, em São Miguel do
Oeste. Conforme testemunhas, um veículo VW/Gol
de São Miguel do Oeste entrou na Willy Barth e teria cortado a frente da motocicleta. Com o impacto,

Marcos Lewe/WH Comunicações

ambos os motoristas ficaram gravemente feridos.

O condutor do Gol ficou
parcialmente preso às ferra-

gens, sendo socorrido pelo
Corpo de Bombeiros com
suspeita de traumatismo
craniano e vários ferimentos na região frontal da cabeça. Já o condutor da moto
apresentava fratura no braço esquerdo e diversos ferimentos pelo corpo. As vítimas foram encaminhadas
ao Hospital Regional Terezinha Gaio Basso para atendimento médico de urgência.

FISCALIZAÇÃO

Operação envolve polícias Civil e
Militar e Corpo de Bombeiros
Uma operação integrada entre as Forças de Segurança Pública, Polícia Civil, Polícia Militar e Bombeiro Militar foi realizada na noite de quinta-feira (28), em Maravilha e Flor do Sertão. O objetivo foi
averiguar a validade de alvarás de licença e regularidade do funcionamento dos estabelecimentos.
Ao final, foram notificados cinco estabelecimentos que estavam com seus alvarás irregulares. Os proprietários terão 30 dias para efetuar a regularização.

Polícia Civil

Além de alvarás, policiais verificaram presença de menores,
armas e drogas
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Estadual Gols saíram, dois na etapa inicial e três na final, Fabio Buda
marcou três vezes

FEMININO

CRM joga bem e estreia com goleada
O Clube Recreativo Maravilha (CRM) goleou a equipe do Dionísio
F.C., de Dionísio Cerqueira, no domingo (24), na
estreia pelo Campeonato Estadual de Amadores.
Jogando em Maravilha, a
equipe apresentou bom futebol e animou os torce-

dores. Os gols foram anotados por Renatinho, Buda
(três vezes) e Bonatto.
O CRM marcou dois
gols no primeiro tempo e mais três na etapa final. Agora, o CRM folga
na próxima rodada e enfrenta o Ipiranga de Águas
Frias no dia 8 de julho.

Ederson Abi/O Líder

Sub-10 e sub-12
estreiam na Copa
No sábado (23) o município de Maravilha esteve representado na segunda rodada
da Copa Victor Móveis de Futsal de Base Feminino. A equipe da Secretaria de Esportes,
Juventude e Lazer/Acema de
Maravilha estreou na compe-

tição com as categorias sub10 e sub-12. Em ambas contra Pinhalzinho. Na categoria
sub-10 empate em um gol, já
na categoria sub-12 Maravilha venceu por 6 x 0. A próxima rodada será em Sul Brasil,
em data ainda a ser marcada.
Divulgação

No dia 8 de julho o CRM enfrenta, em Águas Frias, o Ipiranga

FUTSAL

Taça Móveis Leo tem a terceira rodada
A semana começou com jogos para as modalidades sub-15
e sub-17 de futsal, da Secretaria
de Esportes, Juventude e Lazer
de Maravilha. Na segunda-fei-

ra (25) foi realizada a terceira rodada da Taça Móveis Leo, na cidade de Cunha Porã, contra a
equipe da casa. Na sub-15 empate em quatro gols. De acordo

com o professor Gian Mauro Silva, o placar ficou favorável aos
maravilhense até os últimos minutos. “Porém um descuido nosso permitiu o empate de Cunha

Porã”, conta Silva. Ele parabeniza todos os atletas pelo esforço.
Na categoria sub-17 Maravilha arrancou outro empate, desta vez por três gols.
Divulgação

Próxima rodada será em Sul Brasil, em data ainda a ser marcada

TAÇA LÍDER FARMA

Mais de 20 gols
na nona rodada

Maravilha foi a Cunha Porã e voltou com dois empates na bagagem

MARAVILHA

Projeto Vida Vôlei participa de competições
Divulgação

As meninas do Projeto Vida Volei/Unopar/Secretaria de Esportes, Juventude e
Lazer/João XXIII/AMV participaram de duas competições
no último fim de semana, em
Xanxerê e Videira. De acordo
com o treinador Thomas Zardo, mais uma vez o voleibol maravilhense representou o município em importantes ações.
A equipe participou da segunda fase da Liga Oeste de
Vôlei, categoria mirim, na cidade de Xanxerê. “Não alcançamos nosso objetivo, mas

Equipe participou da segunda fase da Liga Oeste de Vôlei, categoria mirim, na cidade
de Xanxerê

serviu de experiência para as
próximas competições: a seletiva dos Jesc 12-14 anos e a

Olesc. Parabéns a todas as meninas pela dedicação e evolução”, disse o treinador.

Já em Videira, na fase estadual dos Jesc 15-17 anos, as
meninas Briana e Gabi, representando a Escola de Educação Básica Santa Terezinha, e
os meninos Luan e Djohan, representando a Escola de Educação Básica Nossa Senhora
da Salete, participaram no vôlei de praia. As meninas obtiveram uma vitória e duas derrotas, sendo eliminadas na
fase classificatória. Já os meninos obtiveram duas vitórias e duas derrotas, sendo eliminados na fase mata-mata.

LAÇO

Maravilhenses conquistam premiação
No último fim de semana
o Centro de Tradições Gaúchas
(CTG) Juca Ruivo foi representado no rodeio de Pinhalzinho pelos laçadores Leocadio
Deon, Lediomar Deon, Adilson Welter e Valmor Hohensee (Pelincha). Juntos eles obtiveram a 4ª colocação na prova

laço quarteto. Eles lembram
que competiram com laçadores de outros estados, a exemplo
do Paraná. Participaram mais
de 50 quartetos. “Foi na chuva
e com muito barro, mesmo assim ficamos felizes”, concluem.
Mais de 50 quartetos disputaram o
título com os maravilhenses

Divulgação

Na tarde de sábado (23)
foi realizada mais uma rodada do Campeonato Municipal-Taça Líder Farma de Maravilha. Entre as duas categorias
em disputa, nesta rodada foram registradas três goleadas e um empate, sendo que
as redes balançaram 23 vezes.
Na categoria aspirante, empate em um gol entre
Água Parada e 4S Amizade.
Na mesma categoria o Canarinho da Primavera Alta goleou o Esportivo Bela Vista
pelo placar de 6 x 1. Na categoria principal Água Para-

da perdeu por 6 x 2 para o 4S
Amizade. A outra partida da
rodada pela categoria principal foi de 6 x 0 para o Canarinho de Linha Primavera Alta
contra o Esportivo Bela Vista.
Hoje (30) terá a última rodada da fase de classificação. No Estádio Osvaldo Werner tem Esportivo Bela Vista
x SER Vasco da Gama e na Linha Primavera Alta tem Canarinho da Primavera Alta x
4S Amizade. Os jogos na categoria aspirante começam às 13h45 e em seguida tem a categoria principal.

50tões

Um empate e uma
derrota no regional
As equipes de Maravilha que disputam o Campeonato Regional dos 50tões
obtiveram, na manhã de
domingo (24), no Estádio
Doutor José Leal Filho, um
empate e uma derrota. A derrota do CRM50tões foi contra Palmitos. O placar foi
de 3 x 2 para os visitantes.

Já o empate foi do Maravilha 50tões, contra Iraceminha. Placar de 1 x 1.
Para a equipe do Maravilha,
Capa marcou o gol do empate. Já a equipe do CRM
50tões perdeu para Iraceminha pelo placar de 3 a 2,
com gols de Samir, que marcou de pênalti, e Osmar.
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COMEÇOU Placar final foi definido no fim da segunda etapa

Guarani perde na estreia do Estadual
Oneide Behling
CRM 5 X 0 DIONÍSIO FC
Clube Recreativo Maravilha estreou com o pé direito no
Campeonato Estadual de Amadores. Dentro do que foi planejado pela comissão técnica, comandada por Luiz Carlos Capelli,
superou as expectativas. Com uma atuação coletiva consistente
e com destaques individuais de Renatinho e o imparável Buda,
que deixou sua marca com três gols. Não importa se o adversário teve dificuldades para montar a equipe, o importante é valorizar o time que entrou para vencer! CRM foi arrasador, estreou
com tudo.
GRÊMIO 2 X 1 GUARANI
Mesmo com a derrota em Iporã do Oeste, notei o pessoal do Guarani de Sanga Silva tranquilo! A turma preferiu valorizar as chances de gols criadas a lamentar demasiadamente a
derrota por 2 a 1 para o Grêmio União. Ninguém fica satisfeito com derrota nunca, mas é claro que, quando você constata
uma produção ofensiva elevada, entendo que as coisas tendem
a caminhar para o lugar certo. Foi comentado também sobre as
condições do gramado pesado, muito barro, e as dimensões reduzidas do campo. Os gols sofridos foram de bola parada. Técnico Rafael Tapioca busca competitividade dentro de uma forma de jogo do time.
DESAFIO DE PÊNALTIS
Numa iniciativa inédita em Tigrinhos, será realizado no dia
8 de julho o Desafio de Pênaltis entre Celebridades. Segundo o
idealizador, Gilmar Petry, popular Valderrama, o clima deverá
ser de descontração constante durante a disputa. A ideia é reunir desportistas e autoridades antes da partida entre Guarani e
Tunápolis pelo Estadual de Amadores.
PÊNALTIS
Pênalti é loteria! E só a competência nem sempre é suficiente. Estarão frente a frente: Gringo X Pedro Luza. Vanderlei Bregomar X Luís Jeancar. Miguel Simon X Lenoir Oliveira. Oneide
Maravilha X Moacir Ricci. Hermes Barbieri X Renato Bauer.
Os políticos também serão convidados: Celso Maldaner X Altair Silva. Dicão X Gutt e Primon X Guacho. As disputas começarão às 13h30. Excelente iniciativa! Valderrama sempre criativo.
VAR
Os corneteiros não perdem tempo, aquele famoso comentarista de arbitragem já ganhou um novo nome: VARnaldo Cezar Coelho. O uso do árbitro de vídeo, o VAR, é a grande discussão da Copa. Dizem até que a discussão de bar acabou. A
tecnologia está aí para melhorar os esportes e o futebol não poderia ficar parado no tempo. É correta a utilização do VAR. Não
faz mais sentido ganhar ou perder o jogo devido a um erro humano. Uma vitória da justiça.

O Guarani de Linha Sanga
Silva, Maravilha, perdeu na estreia do Campeonato de Futebol não profissional, fase Oeste,
2018. O jogo foi na casa do Grêmio União, em Iporã do Oeste, na tarde de domingo (24).
O Grêmio União saiu na frente aos 23 minutos do primeiro tempo, com Rafa Giongo, e
aos 27 Joelson empatou para o
Guarani. No segundo tempo,

AV Fotografias

Próximo jogo do Guarani é contra o Grêmio Tunense, em Tigrinhos, no dia 8 de julho

aos 37 minutos, Alan Bazzo fez
o segundo para o time da casa.
Para o técnico do Guarani, Rafael Tapioca, o time não
conseguiu apresentar o bom
futebol dos treinos e amistosos. “Jogamos meio afobados,
não jogamos da forma que vínhamos jogando, mas tivemos a maior posse de bola
e equilibramos bem o jogo”,
ressalta.

LCF SUB-16

Chapecó vence Maravilha no futsal
A equipe de Maravilha perdeu para o CRC/Apach/Unochapecó por 9 x 2
pelo Campeonato sub-16
da Liga Catarinense de Futsal (LCF). O jogo foi realizado na tarde de domingo (24), no Ginásio Municipal
de Esportes Gelson Tadeu de
Lara Mello de Maravilha.

Foi o último confronto da
primeira fase. Classificada, a
equipe de Maravilha aguarda
o adversário da próxima fase.
De acordo com técnico maravilhense, Gian Mauro Silva, o time de Chapecó está invicto na competição. “Dos 24
pontos disputados, eles somaram todos”, disse Silva.

Ederson Abi/O Lídera

Play-offs estão previstos para o mês de agosto

JASMO

São Miguel do Oeste lança a 24ª edição
dos Jogos Abertos
Foi lançada na noite de
quarta-feira (27), com a presença de representantes de entidades esportivas, a programação
da 24ª edição dos Jogos Abertos
de São Miguel do Oeste (Jasmo),
no Salão Nobre da prefeitura. A
organizadora, Vânia Kretschmer
Mateus, da Secretaria de Esporte,
Cultura e Turismo, explicou que
serão disputadas 22 modalidades,
nos naipes masculino e feminino.
As inscrições serão abertas no dia
10 julho e poderão ser efetuadas
até 24 de agosto, diretamente na
sede da Secretaria ou via formulário, que será disponibilizado no
site da prefeitura. A abertura dos

Camila Pompeo/O Líder

O período de inscrições vai de 10 de julho a 24 de agosto e a abertura está marcada
para o dia 21 de setembro, no Ginásio Municipal

Jasmo está marcada para o dia 21
de setembro. Serão cerca de dois
meses de competições.
No evento de quarta-feira
também foi feito o lançamento
de um concurso, que será reali-

zado em parceria com a Secretaria de Educação, para criação de
uma mascote para a competição. Todos os alunos do 6º ao 9º
ano da rede municipal de ensino podem participar. O vence-

dor ganhará um tablet. O secretário-adjunto de Esporte, Juliano
Siebel, lembrou que apesar de
ser um evento tradicional em São
Miguel do Oeste, os Jasmo deixaram de ser realizados nos últimos
anos. A intenção, a partir de agora, é realizá-los a cada dois anos.
O prefeito, Wilson Trevisan, chamou atenção para a importância
do incentivo a todas as práticas esportivas. “Os Jasmo têm esse perfil, de valorizar as mais diversas
modalidades. O esporte auxilia na
formação das pessoas, na disciplina, promove a integração e a vida
em comunidade e ainda faz bem
para a saúde”, salienta.
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atletismo Vinícius Ludke foi campeão estadual nos 200 metros rasos

Maravilhense conquista título inédito
Nos dias 23 e 24 deste mês
foi realizada, em Videira, a
fase estadual dos Jogos Escolares de Santa Catarina (Jesc).
O maravilhense Vinícius Ludke se destacou na modalidade atletismo, sendo campeão nos 200 metros rasos. De
acordo com o professor Douglas Lago, Ludke é o primeiro campeão estadual do município desde que o trabalho é
coordenado pela atual comissão técnica. Além do professor

Divulgação

Atleta entra para a história do esporte maravilhense

Douglas Lago, os atletas são assistidos pelo professor Deiwi-

son Furlaneto. “Ele entrou para
a história do nosso município.

Ludke está na equipe há três
anos”, conta Lago.
Conforme os professores, Ludke foi finalista na prova dos 100 metros rasos e ficou
na sexta colocação. Ele representou a Escola de Educação
Básica Nossa Senhora da Salete/ADR Maravilha/Secretaria
de Esportes, Juventude e Lazer de Maravilha/Asespp. Agora o atleta está pré-convocado
para a fase nacional em Natal,
no Rio Grande do Norte.

BOM DESEMPENHO

Jiu-jítsu faz bonito em competição internacional
Divulgação

A equipe de jiu-jítsu da
Premium Academia participou do Terceiro Oeste Internacional de Jiu-Jítsu, circuito Open, em Joaçaba. O atleta
Charles Scheffer, faixa azul,
conquistou o segundo lugar na
categoria meio pesado adulto. Nardel Buffon, faixa branca, conquistou medalha de
ouro na categoria pesado adul-

to. Anderson Di Domenico, faixa branca, ficou em terceiro
lugar na categoria pesado máster. Ele representou a Academia Alex Tchaka, filial Maravilha da Academia Premium.
O professor Rochson Borghetti lembra que a premiação
é fruto dos treinos e do trabalho realizado ao longo do ano.
“Estamos alegres e ao mesmo

Mesmo sem apoio financeiro, atletas conquistam medalhas

tempo colhendo os bons frutos plantados neste ano com a

participação dos nossos atletas na competição”, ressalta.

pódium

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

Honda CBR 1000RR

A nova Honda CBR 1000RR perdeu peso, ganhou potência
e incorporou inéditos controles eletrônicos. Com as novidades,
a nona geração do modelo volta a disputar o segmento em pé
de igualdade com outras superesportivas. A nova Fireblade será
vendida em duas versões: ABS para uso diário e a mais sofisticada SP, pronta para as pistas. Ambas compartilham o visual renovado, o motor de quatro cilindros, com 999.8 cm³ e 191,7 cavalos, além de quadro e rodas. A tecnologia embarcada, que inclui
cinco modos de pilotagem, outros cinco mapas de entrega de
potência controle de tração em nove níveis e modos de atuação do freio motor, é ainda mais completa na SP, que traz suspensões semiativas. A CBR 1000RR SP será vendida apenas na
roupagem tricolor – vermelho, branco e azul – característica da
HRC e com assento monoposto. A versão ABS terá somente a
cor vermelha com grafismos em preto e branco.

SÃO MIGUEL DO OESTE

Começa a decisão do Municipal de Veterano
O Campeonato Municipal de Futebol Veterano de São
Miguel do Oeste terá amanhã
(1º) o primeiro jogo da final.
Na comunidade de Linha Pérola, o Pérola enfrenta o Cultural Caxiense de Linha Caxias.
O jogo da volta e decisivo será
no dia 15 de julho, em Linha
Caxias. No mesmo dia e local, às 8h30, em partida única, Serrano de São Pedro e In-

ternacional de Linha Fátima
disputarão o 3º lugar. O Pérola, para chegar à final, eliminou o Serrano na fase semifinal, com um empate em
1 gol e uma vitória por 3 a 1
no segundo jogo. Já o Cultural Caxiense, equipe de melhor campanha na competição, passou pelo Internacional
com duas vitórias: 2 a 1 e 3 a 2.
No dia 8 de julho, no Bair-

ro Jardim Peperi, haverá o primeiro jogo da decisão do Máster. Estarão em campo: Jardim
Peperi/Anildo Cardoso e Serrano. O segundo confronto será na comunidade de Linha São Pedro em 22 de julho.
Naquela data, Grêmio Gaúcho de Linha Canela Gaúcha
e Jardim Peperi/João Cassol
irão se enfrentar pelo 3º lugar. A classificação para a fi-

nal foi conquistada no último
fim de semana. O Serrano empatou com o Grêmio Gaúcho
sem gols, mas tinha a vantagem da vitória por 1 a 0 na rodada de ida das semifinais. Já
o Jardim Peperi/Anildo Cardoso bateu o Jardim Peperi/
João Cassol por 4 a 1 no tempo normal e 3 a 2 nos pênaltis.
Na rodada de ida, o João Cassol havia vencido por 2 a 1.

MOTO

Meca é Líder em competição brasileira de enduro
No último fim de semana o
maravilhense Valdir Breitembach (Meca) competiu em Braço
do Norte, em prova válida pelo
Campeonato Brasileiro, Sul-Brasileiro e Catarinense de Enduro
de Regularidade. Pelo Sul-Brasileiro e Brasileiro, no sábado (23),
o piloto completou a prova de
160 quilômetros em sete horas.
O piloto ficou em segundo,
no pódio da prova válida pelo
Campeonato Brasileiro. Com o
resultado, Meca continua líder

do brasileiro da categoria over45 e pela mesma categoria, mas
no sul-brasileiro, é vice-líder.
No domingo (24) ele disputou a prova pelo Catarinense, fez a prova de 140 quilômetros em cinco horas e meia.
Nos dias 21 e 22 de julho,
em Viana (ES), Meca disputa a última etapa do Campeonato Brasileiro de enduro.
Próxima prova é no Estado do Espírito
Santo, cidade de Viana

Divulgação

Outro detalhe que as diferencia são as rodas. Com o mesmo desenho e mesmo material, na SP são pintadas na cor dourada, com pneus homologados também para a pista, os Pirelli
Diablo Supercorsa, nas medidas 120/70 ZR17 (diant.) e 190/50
ZR17 (tras.), os mesmos utilizados em campeonatos nacionais
de Superbike. Além dos pneus, o freio dianteiro tem especificação superior, com a utilização das pinças monobloco Brembo. As suspensões da SP usam o sistema Smart EC da Öhlins,
que são semiativas e contam com ajuste eletrônico. Para compensar o peso extra do conjunto de suspensão, a versão SP tem
tanque de combustível feito em titânio (capacidade para 16,1
litros) e bateria de íons de lítio, ambos com menor peso. Com
isso, o peso seco é 1 kg menor do que no modelo ABS: 177 kg.
Outro item exclusivo da SP é o sistema “quickshift”, que permite subir ou reduzir as marchas sem o uso da embreagem.
É possível até ajustar o nível de carga no pedal de câmbio em
três níveis. O painel tem a mesma tela LCD de alta definição,
mas com a adição do ajuste automático da suspensão. O sistema Smart EC da Öhlins oferece seis modos: três automáticos e
três manuais. Os automáticos variam de acordo com o modo
de pilotagem escolhido e funcionam como uma suspensão semiativa, que altera os parâmetros em milissegundos. Já os modos manuais permitem alterar compressão e retorno eletronicamente – a regulagem da pré-carga das molas, tanto no garfo
invertido dianteiro, como no traseiro, é feita manualmente
com o auxílio de ferramentas.
Portanto, se você é daqueles que adora se divertir numa
pista no fim de semana com os amigos, sua moto é a SP. Mas
se o seu objetivo é possuir uma supermáquina para rodar pelas ruas e estradas, vá com a versão ABS.
Fonte: UOL carros

