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GUaRaCIaBa
Inscrições para concurso público seguem 
até 2 de agosto

A administração de Guara-
ciaba abriu na última semana 
as inscrições para concurso pú-
blico no município. Conforme 
o prefeito, Roque Luiz Mene-
ghini, o concurso público é ca-
dastro de reserva, para preen-
chimento de vagas no quadro 
de pessoal do poder público de 
Guaraciaba de servidores sob os 
regimes estatutário e celetista.

As vagas para o concurso 
são para os cargos de farmacêu-
tico, nutricionista, psicólogo, 
assistente social, fisioterapeu-
ta, médico de ESF, educador 
social, auxiliar de consultório 
odontológico, técnico em en-

As inscrições serão realizadas somente pela internet, no site da Ameosc

fermagem de ESF, técnico em 
enfermagem, assistente ad-
ministrativo, técnico em trei-
namento desportivo e agente 
comunitário de saúde com-
preendendo a microarea 10, 
atendendo as comunidades 

de Caravággio, São Domin-
gos, Encantado e Linha Sete.

As inscrições serão reali-
zadas somente pela internet, 
no site da Ameosc, no link de 
concursos públicos. As inscri-
ções vão até o dia 2 de agosto. 

Os candidatos que não dispu-
serem de acesso à internet po-
derão utilizar os computado-
res da Biblioteca Pública José 
de Alencar, no Centro de Múl-
tiplo Uso Armando Domin-
gos Montagna. Os boletos para 
efetuar a inscrição deverão ser 
pagos até o dia 3 de agosto.

A prova objetiva será apli-
cada no dia 2 de setembro, 
das 9h às 12h, nas dependên-
cias da Escola Municipal Pa-
dre Alfredo Kasper. Para mais 
informações os candidatos 
deverão acessar o site da pre-
feitura de Guaraciaba, no link 
de concursos nos editais.

Divulgação

aS DECISõES COMPOSTaS

Desconfio que eu esteja sendo chato ultimamente, de tan-
to que falo sobre “o que controlamos e o que não controlamos”. 
Mas tudo bem, é importante!

Pense na seguinte situação: você quer fechar um negócio 
muito grande. Você está aguardando a decisão do cliente. Essa 
decisão você não controla – você já fez sua parte, e agora ele 
pediu um tempo para refletir e decidir. Já que você não contro-
la, você deveria tirar isso da cabeça. Mas claro que é difícil, às 
vezes impossível segurar a expectativa, a ansiedade. Mas é um 
esforço necessário.

Não sei se o leitor vai concordar, mas ficar pensando no 
que não controlamos, muitas vezes, nos trava. E não fazemos 
aquilo que está sob nosso controle, aquilo que deveríamos es-
tar fazendo: praticando e evoluindo na nossa rotina, que nos 
trouxe até aqui, dia após dia. Ficamos aguardando a boa no-
tícia e falhamos no básico e rotineiro. Aguardar resultados de 
concursos, sentenças e exames talvez representem exemplo 
ainda melhor desse fenômeno.

A preocupação com aquilo que não controlamos não pode 
impedir que o dia a dia aconteça da melhor forma.

*
Além do treino, da prática, da rotina estruturada, existe ou-

tra coisa que controlamos: as nossas decisões.
E não me refiro apenas aos grandes momentos pessoais e 

profissionais. As mais críticas são as decisões pequenas, soma-
das, todos os dias, semanas e meses. Essas pequenas decisões 
são como juros compostos - para o bem e para o mal.

Estudos comparam pessoas que, por exemplo, reduziram 
100 calorias por dia, leram 20 páginas por dia, economizaram 
alguns trocados - todo santo dia. Depois de 6 meses, um ano, 
você nem vai notar a diferença entre essa pessoa disciplinada e 
outra que não mudou seus hábitos. Mas depois de 2, 3 anos, os 
“juros compostos” das pequenas e difíceis decisões diárias co-
meçam a aparecer com força. Insisto: para o bem e para o mal.

Para o mal é quando você pensa, ou ouve alguém dizer: 
“Como cheguei nesse ponto e nem percebi? Aonde foi que eu 
errei?” 

Em geral, vai ser sempre mérito ou culpa das pequenas de-
cisões, que no dia a dia passam despercebidas. Elas só são per-
cebidas no longo prazo: tanto para o disciplinado, quanto para 
o indiferente.

*
Criei o seminário do qual eu gostaria de ter sido aluno 

há 10 anos. Se você estiver perto de São Miguel do Oeste no 
próximo fim de semana e quiser fazer parte dessa experiência, 
acesse www.lucasmiguel.com.
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LIÇÕES DE VIDA
Aprenda a se amar do jeito que você é. 
Tanto por dentro, como por fora...

por WOLMIR HÜBNER

RAdAR
radar@jornalolider.com.br

BRASILIDADE
Em reunião realizada com representantes da prefeitura de São Miguel 
do Oeste, Exército, Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros, 
foi decidido restringir o desfile cívico somente para o Exército. O 
motivo alegado foi novamente a crise econômica. O poder público vai 
economizar, segundo fontes, algo em torno de 40 mil reais. Está correto? 
Respeitamos a decisão, mas o desfile de 7 de Setembro de São Miguel 
do Oeste sempre foi um diferencial.

OPORTUNIDADES NO EXÉRCITO
A 5ª Região Militar (5ª RM), Grande Comando do Exérci-

to Brasileiro responsável pela seleção e convocação de pessoal 
para incorporação nas organizações militares localizadas nos 
estados do Paraná e Santa Catarina, abriu processo seletivo para 
profissionais de nível superior, formados em Medicina, Odon-
tologia, Farmácia e Veterinária (MFDV). As inscrições ocorrem 
no período de 6 a 27 de julho e devem ser realizadas no ende-
reço eletrônico www.5rm.eb.mil.br, na aba Serviço Militar. 

PREJUíZOS MILIONáRIOS
A contratação de Cristiano Ronaldo pela juventus, da Itália, podem até 
ter empolgado os torcedores e feito as ações do clube saltarem 40%, 
mas nem tudo foi bom neste negócio. Na quarta-feira (11) os papéis da 
montadora Fiat-Chrysler caíram 4,5%, que poderia ser apenas um reflexo 
- como em todo o mercado - da guerra comercial entre EuA e China, 
mas na verdade, neste caso, a situação se deu também pelo anúncio 
sobre o melhor jogador do mundo. A contratação de Cristiano Ronaldo 
pela juventus faz a Fiat “perder” uS$ 1,5 bilhão em um dia. Isso porque 
funcionários da empresa de veículos ameaçam fazer uma greve como 
protesto à contratação. 

Até a próxima!

TRaNSMISSÃO

Verdadeiro show promovido pelo Departamento de Cultura de 
Maravilha na promoção de escolha da rainha do município. A Rá-
dio Líder fez a transmissão ao vivo na íntegra e os picos de audiên-
cia foram além das expectativas. Tivemos, por meio da transmis-
são via Facebook, mais de seis mil ouvintes simultâneos. Parabéns 
aos profissionais que oportunizaram, por meio de nossas transmis-
sões, acompanhar tudo como se presentes estivessem. Recebemos in-
clusive mensagens da Argentina de que estavam nos assistindo...

Carine Arenhardt/O Líder

FECIMAR
Fechamos parceria com o pre-

sidente da Fecimar, o prezado San-
dro Donati. O nosso grupo será um 
dos patrocinadores oficiais da fei-
ra. Faremos um grande trabalho, 
com transmissões ao vivo do lo-
cal, presentes com nossos profissio-
nais divulgando os trabalhos dos ex-
positores. Agradecemos o convite!

ANIVERSÁRIO DO 25 DE JULHO
O Centro Cultural 25 de julho de Maravilha completa 57 anos 
em 2018. O clube é um dos mais antigos do município e ainda 
preserva a cultura alemã. Tanto que neste mês, dia 25, vai servir 
jantar típico alemão a partir das 20h. Serão 250 fichas no valor de 
R$ 25. Conforme o presidente, Mário Fülber, o dinheiro arrecadado 
serve para ajudar a manter o clube. 

LUTO
Com profundo pesar e dor, 

na quinta-feira (12) fomos infor-
mados do falecimento do médico 
Hermes Fontoura de Godoy, tra-
dicional radiologista de São Mi-
guel do Oeste. Amigo nosso há 
décadas, estamos muito entriste-
cidos, assim como toda a comu-
nidade miguel-oestina. À família 
Godoy, o nosso pesar e carinho!

Um absurdo
A presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministra Lau-

rita Vaz, negou, de uma só vez, 143 habeas corpus protocolados por 
terceiros desde domingo (8), pedindo a liberdade do ex-presiden-
te Luiz Inácio Lula da Silva. Na decisão, Laurita criticou os pedidos, 
com redação padronizada com o subtítulo “Ato Popular 9 de julho 
de 2018 – Em defesa das garantias constitucionais”. As peças, segun-
do a ministra, não tinham “nenhum substrato jurídico adequado”. 
O que o PT está causando ao Poder Judiciário é algo estarrecedor...

LULA ATÉ CONSEGUE DAR INSEGURANÇA JURÍDICA
Com o episódio do último fim de semana, lula acrescenta à sua 
estante de fatos inéditos na história nacional o vaivém judicial de 
um processo que pela primeira vez condenou um ex-presidente 
da República por crime comum. O fato é similar apenas ao 
impasse jurídico que ele mesmo protagonizou quando agonizava 
o governo de Dilma Rousseff, em março de 2016. lula havia sido 
nomeado ministro da Casa Civil em meio ao vazamento de uma 
ligação de Dilma para ele, em que a ex-presidente o orientava a 
guardar um documento que atestaria sua posse. Na época, o 
petista temia ser preso pela Polícia Federal por cumprimento a 
alguma decisão da justiça Federal e a nomeação lhe daria foro 
privilegiado no STF. Após a justiça do Distrito Federal suspender 
a posse, uma série de recursos interpostos pelo PT e pela 
Advocacia-Geral da união mudou o troféu de mãos até que o STF 
se pronunciasse pela suspensão. A decisão de um plantonista 
reacendeu os ânimos dos apoiadores do ex-presidente. Nos 
arredores da Delegacia da Polícia Federal, no Bairro Santa 
Cândida, em Curitiba, militantes e integrantes dos partidos e 
movimentos sociais reforçaram o acampamento que pede a 
liberdade de lula. Na sede da PF, permanecia o impasse a cada 
nova medida judicial anunciada. Até que a justiça se fez presente 
com a decisão do presidente do TR4. Fique preso, lula, e cumpra 
a pena que deves à sociedade brasileira...

JUStIÇA FEItA
O Conselho de Ética da Câma-

ra decidiu na quarta-feira (11), por 
12 votos a zero, arquivar o proces-
so disciplinar que apurava a condu-
ta do deputado João Rodrigues (PS-
D-SC). Condenado a 5 anos e 3 meses 
de prisão por fraude e dispensa irre-
gular de licitação quando era prefei-
to de Pinhalzinho (SC), João Rodrigues 
chegou a ser preso pela Polícia Fede-
ral em fevereiro, após determinação 
do Supremo Tribunal Federal (STF). 
Em 7 de junho, o ministro Luís Ro-
berto Barroso, do STF, autorizou o de-
putado a trabalhar durante o dia na 
Câmara. João Rodrigues voltou a des-
pachar do gabinete em 11 de junho.

VISITA
A amiga e empre-

sária Poliana de Olivei-
ra nos visitou esta se-
mana e tratamos de 
diversos assuntos com 
a mesma. Valoriza-
mos suas empresas, 
pois são fundamen-
tais para a continuida-
de do crescimento do 
município. É agradável 
conversar e trocar 
ideias com pessoas do 
estilo da Poliana. Culta, 
sensata e extremamen-
te educada! Obrigado 
pela visita e parcerias!

A NOVELA DA BALANÇA
Em sentença assinada na segunda-feira (9), o juiz federal Marcio Jonas Engelmann determi-

na a reativação da balança de pesagem às margens da BR-282 nas proximidades da base opera-
cional da PRF, em Maravilha. Pela decisão, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Trans-
portes (Dnit) tem prazo de seis meses para colocar a estrutura em funcionamento. O juiz também 
condenou o governo federal a bancar as despesas imediatas da reativação, caso o Dnit não tenha 
recursos no momento. O Dnit pode recorrer da decisão. Se fosse cumprida, as nossas BRs seriam 
beneficiadas, pois o excesso de peso dos veículos de transportes é o que detona as rodovias...

HOSPItAL SÃO JOSÉ
O Hospital São José de Maravilha completou 62 anos na segunda-feira (9). Além 

de comemorar o trabalho de salvar vidas, a unidade inaugurou o Centro Obstétri-
co, uma ala exclusiva para atendimento de gestantes e acompanhamentos após o par-
to. A estrutura estava construída há anos e começa agora a receber pacientes. 

LUZ MAIS CARA
A conta de luz dos catarinen-

ses vai ficar mais cara a partir de 
22 de agosto, quando entra em 
vigor o reajuste anual da conta de 
luz da Celesc. Pelos números pre-
liminares que estão sendo anali-
sados pela Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel), respon-
sável pela definição do reajuste, a 
alta média deve ficar em dois dí-
gitos baixos, entre 10% e 13%, in-
forma o presidente da empre-
sa catarinense, Cleverson Siewer
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por CASSIANE WENdRAMIN

dIREITO E SAÚdE
cassi.wen@hotmail.com

NELCIR DALLAgNoL

O governo de Maravilha rea-
lizou, na noite do último dia 6, a 
inauguração de novos trechos de 
asfalto urbano, no salão comu-
nitário do Bairro Floresta. Os tre-
chos fazem parte do pacote de 

obras de pavimentação asfáltica 
para 10 ruas e avenidas de Mara-
vilha, lançado em 2017.

A prefeita, Rosimar Mal-
daner, destaca que este é o maior 
pacote de obras de pavimentação 
asfáltica já lançado no município, 
abrangendo 20 trechos de ruas e 

avenidas da cidade. Com investi-
mento de R$ 2.996.856,38, a área 
total de asfalto é superior a 50 mil 
metros quadrados, nos bairros 
Bela Vista, Novo Bairro e Floresta.

Participaram da inaugura-
ção os moradores dos bairros 
Floresta e Novo Bairro, onde fo-

ram executadas as pavimenta-
ções. Foram asfaltados trechos 
das avenidas Marginal, Presiden-
te Vargas e Entre Rios e das ruas 
João Zandoná, 8 e 9.

O serviço foi executado pela 
empresa Gaia Rodovias, vence-
dora do processo de licitação.  

INfRaESTRUTURa Foram asfaltados trechos da Avenida Marginal, Avenida 
Presidente Vargas, Avenida Entre Rios, Rua João Zandoná, Rua 8 e Rua 9

administração pública inaugura 
trechos de asfalto no Bairro floresta

Prefeita, Rosimar Maldaner, falou sobre o pacote de investimentos em pavimentações Agora população conta com melhores condições de deslocamento 

Nelcir Dall’Agnol/O Líder Ederson Abi/O Líder

ESCLaRECIMENTOS À MaTÉRIa SOBRE 
“ERRO MÉDICO” PUBLICaDa PELa 

REVISTa SUPERINTERESSaNTE

Colaboração de Karlessa Mantovani

A Revista Superinteressante, na edição de n. 391, publi-
cou matéria sobre “Erros médicos”, a qual foi objeto de cen-
sura pelo Conselho Federal de Medicina, que considerou a 
publicação alarmista e equivocada ao tratar do tema, cau-
sando impacto negativo nas relações médico-paciente.

Em análise à reportagem, denota-se que houve gene-
ralização ao considerar como “erro médico” quaisquer fa-
lhas do sistema de atendimento à saúde, bem como ques-
tões de fácil solução. Ao contrário do destacado pela revista, 
o erro médico não deve ser considerado qualquer resultado 
não esperado ou que ocorra fora da normalidade, posto que, 
embora devam ser reduzidos, diversas vezes são inevitáveis. 

Por se tratar de assunto delicado e haver a necessidade 
de informação da população a respeito da situação da as-
sistência médica no país, especialmente na rede pública, 
a questão deve ser abordada com cautela e seriedade, de 
modo a não culpabilizar toda uma categoria por erros que, 
geralmente, ocorrem devido à má gestão da saúde.   

Embora o erro médico pressuponha uma conduta inade-
quada do profissional, relacionada à inobservância da técni-
ca adequada ao caso, que resulte um dano à vida ou à saúde 
do paciente, inúmeras vezes o profissional sofre com o suca-
teamento e subfinanciamento do sistema público de saúde, 
más condições de trabalho, falta de profisionais, além do ex-
cesso de demanda. 

Para a Associação de Cirurgia Pediátrica do Estado do 
Rio de Janeiro (CIPERJ), a reportagem de capa da revista Su-
perinteressante foi injusta e desnecessária ao “representar a 
comunidade médica na capa da revista como víboras perigo-
sas, venenosas, prestes a dar o bote sobre alguma vítima ino-
cente”. 

A matéria foi considerada, notoriamente, injusta com 
milhões de médicos que desenvolvem suas atividades e bus-
cam o aprimoramento de sua capacidade profissional dia-
riamente, prezando pela qualidade do serviço e seguindo os 
princípios básicos do Codigo de Ética Médica, que preconi-
za a atenção do médico para a saúde do ser humano, com o 
máximo de zelo.

Kelvin Pasqualotto, aluno do 
2º ano do ensino médio da Es-
cola de Educação Básica Nossa 
Senhora da Salete, esteve entre 
os sete estudantes catarinen-
ses que viajaram a Brasília nes-
te mês, onde participaram do 
Programa Jovens Embaixado-
res 2018. Eles foram semifinalis-
tas e estiveram na capital federal 
para o programa de imersão em 
inglês English Immersion Pro-
gram. Da regional de Maravilha, 
um estudante de Modelo tam-
bém participou da programação. 

Os estudantes seleciona-
dos dividiram experiências com 
mais de 120 jovens entre 15 e 
18 anos. Os alunos participa-
ram de aulas de história, geogra-
fia, esportes, culinária e cultura 
norte-americana. Eles também 

ENGLISH IMMERSION PROGRaM 
Estudante de Maravilha participa do 
Programa Jovens Embaixadores em Brasília

colocaram em prática os conhe-
cimentos de inglês, já que todas 
as atividades foram realizadas 
nesse idioma a fim de desenvol-
ver suas habilidades e aprofun-
dar seus conhecimentos sobre 
a cultura dos Estados Unidos.

Para o aluno Kelvin Pas-
qualotto, a semana de experi-
ência vivenciada em Brasília 
rendeu muito conhecimen-
to e aprendizado. “Voltei com 

uma bagagem maior de conhe-
cimento e com uma sensação 
maravilhosa pelo aprendiza-
do adquirido, pela oportunida-
de e troca de experiências rea-
lizadas através do programa”. 

A professora Soeli Staub 
Zembruski, da disciplina de 
Inglês da escola, observa que 
o programa Jovem Embaixa-
dor é organizado e sério. “En-

quanto escola, estamos mui-
to felizes com a participação 
do nosso aluno no progra-
ma e acredito que os demais 
também podem participar, 
têm potencial, basta acredi-
tar e tentar que é possível”. 
As inscrições para a 17ª edi-
ção do Programa Jovens Em-
baixadores 2019 estão aber-
tas e vão até o dia 12 de agosto.

jovens catarinenses que estiveram em Brasília

Kelvin Pasqualotto estuda na EEB 
Nossa Senhora da Salete

Fotos: Divulgação

Os chefes Alexandre Sca-
riotto e Matheus Zardo, do Gru-
po Escoteiro Raízes de Maravi-
lha, participaram, no último fim 
de semana, do Curso Básico Es-
coteiro em Chapecó. A capaci-
tação foi realizada no campo do 
Grupo Escoteiro Xapecó e con-

tou com diversas atividades. 
De acordo com os inte-

grantes, é uma honra ter mais 
dois chefes com essa con-
quista. “É algo que benefi-
cia os jovens escoteiros, fazen-
do com que tornem o mundo 
um pouco melhor”, afirmam. 

aPRENDIZaDO
Chefes do Grupo Escoteiro Raízes participam de curso 

Escoteiros participaram de diversas atividades

Divulgação



,  14 DE julHO DE 2018 5

por LUIZ CLÁUdIO CARPES

dIRETO 
AO PONTO

Su
je

ito
 a

 co
ns

ul
ta

 ca
da

st
ra

l n
o 

m
om

en
to

 d
a 

co
nt

ra
ta

çã
o.

 C
on

su
lte

 a
 d

is
po

ni
bi

lid
ad

e 
co

m
 

se
u 

Ge
re

nt
e 

de
 R

el
ac

io
na

m
en

to
.

Sonhar é bom, mas realizar é melhor ainda!

CRÉDITO 
PRÉ-APROVADO UNICRED

CONTRATE PELO: UNICRED
MOBILE

INTERNET
BANKING

TERMINAIS
ATM

MaNDaTO Presidente, Marcelo Hickmann, terá um ano para fazer o 
trabalho, junto com os companheiros. Sucessora será Simone Dariva Raber 

Rotary Club Maravilha empossa 
nova diretoria PORQUE O BRaSIL PERDEU a COPa?

Resposta simples. Porque não acompanhamos a evolução ex-
perimentada pelo futebol europeu/mundial. Desde o ano 2002, 
quando os sul-americanos ganharam o último título mundial 
com o Brasil, o futebol europeu evoluiu e o futebol sul-america-
no, como um todo, regrediu. As eliminações se deram sistemati-
camente para equipes europeias, e com a exceção de 2014, quan-
do fomos eliminados nas semifinais pela Alemanha dos sete a um, 
nos outros anos saímos exatamente como foi neste ano, nas quar-
tas-de-final. Mas não é só isso. O Brasil (e nós, brasileiros) tem que 
deixar de lado aquela máxima que somos os melhores, que nossa 
seleção é a melhor. Pior ainda. O brasileiro, via de regra, treme em 
momentos de decisão. Quem não se lembra de Cristiano Ronaldo 
resolvendo ao seu jeito nos últimos minutos no jogo contra a Es-
panha, quando Portugal amargava a derrota por três a dois? Pois é. 
A grande maioria dos jogadores, em situação semelhante, iria tre-
mer da mesma forma que muitos tremeram quando a Copa che-
gou no seu momento sério, decisivo. Brasileiro não é incompeten-
te. Apenas treme na hora de decidir.

Já ESTaMOS EM ÉPOCa DE VEDaÇõES 
POR CONTa Da LEI ELEITORaL

A transferência voluntária de recursos da União para os es-
tados e municípios, bem como dos governos estaduais aos mu-
nicipais, está proibida desde sábado passado, dia 7 de julho. Ain-
da pode haver repasses de convênios já assinados, em algumas 
situações. Já estamos em época de vedação completa de propa-
ganda institucional e o que vier de governos federal, estaduais 
e municipais tem que ter caráter exclusivamente educativo. A 
Justiça Eleitoral ainda pode liberar algumas campanhas, como 
em áreas de saúde. Também ficam vedadas condutas como no-
mear, contratar, admitir, demitir sem justa causa, tirar vantagens 
funcionais, impedir o exercício profissional, transferir, remover 
ou exonerar servidor público até a posse dos eleitos. Como ex-
ceções: são permitidas nomeações e exonerações de cargos de 
confiança, nomeações para cargos do Poder Judiciário, do Mi-
nistério Público, dos tribunais ou conselhos de contas e dos ór-
gãos da Presidência da República, bem como de aprovados em 
concursos públicos homologados até o sábado, dia 7 de julho. 

faKE NEWS
Mesmo com todos estes cuidados e vedações já informadas, 

também há que se destacar o forte trabalho da Justiça Eleitoral para 
combater fake news. Até as redes sociais estão, digamos, engajadas 
neste combate. Afinal, redes sociais são terreno fértil para divulga-
ção e propagação de notícias falsas. E nos cabe, com certeza, ficar-
mos atentos. Afinal, publicar e compartilhar são considerados cri-
mes pelas atuais leis. Ou seja, população consciente pode ajudar a 
combater estas falácias. E por fim, claro, basta apenas votar certo. 
Talvez esta seja a parte mais complicada! 

A cerimônia de transição 
de cargos e posse foi na noite de 
quinta-feira (12), na Cantina Ita-
liana. O Rotary Club Maravilha 
deu posse ao novo presidente, 
Marcelo André Hickmann, e a di-
retoria 2018/2019. 

A programação iniciou co-
mandada pelo então presiden-
te, Jair Schossler, com entrega de 
prêmios em homenagem a in-
tegrantes do Rotary que se des-
tacaram em algumas atividades 
no último ano. Em seguida, o ce-
rimonial marcou a transmissão 
dos cargos. Para encerrar a pro-
gramação, houve jantar de con-
fraternização. 

Na noite teve o anúncio do 
retorno do casal Cláudio Antônio 
Ranzi e Noici Graeff Ranzi ao Ro-
tary de Maravilha. Novos mem-
bros foram aceitos e fizeram jura-

Fotos: Nelcir DallAgnol/O Líder

Clayton Bombiero Facco fez o juramento e é o mais novo integrante

Companheiros 100% foram homenageados pela dedicação

Ivaneo Folletto recebeu o título o título de Companheiro Rotariano

Marcus Vinícius Ferreira D’Agostini, Marcos Fernando Raber e Ilaci Antônio Zanella 
receberam o título Poul Harris

Paulo Elizeu Pissatto é o sócio honorário do Rotary Club Maravilha

Nova diretoria vai trabalhar no mandato 2018/2019

mento: Clayton Bombiero Facco 
e Francieli Baumgratz Facco. 

NOVa DIRETORIa 
Presidente: Marcelo André 

Hickman; vice-presidente: Si-
mone Dariva Raber; protocolo: 
Ivaneo Folleto; secretária: Elia-
ne Brandt Schossler; tesoureiro: 
Ângelo José Batisti; administra-
ção do clube: Darci Ranzi; desen-
volvimento do quadro associa-
tivo: Ademar Augustin; projetos 

humanitários: Sildinei Prass Au-
gustin; fundação rotária: Dércio 

Menegassi; e imagem pública do 
clube: Jair Schossler. 

DA REDAção
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A Secretaria de Saúde 
fez um alerta, nesta sema-
na, para a população que 
procura o atendimento de 
plantão durante a noite no 
Centro 1, unidade em fren-
te à prefeitura de Maravi-
lha. De acordo com a secre-
tária, Miriane Sartori, 85% 
dos casos registrados du-
rante a noite poderiam ser 
atendidos no período de 
dia, nos postos de saúde de 
cada bairro. Ela afirma que 
o plantão no local funcio-
na desde maio de 2013, mas 
para atender os casos de 

CONSCIENTIZaÇÃO 

Saúde diz que atendimento noturno é para 
casos mais graves

Miriane Sartori pede que pacientes 
procurem unidades de saúde 
durante o dia

maior gravidade. Assim, as 
pessoas precisam observar 

a situação de saúde e se re-
almente não há outra pos-
sibilidade de horário para 
a família durante o dia.

Miriane pede conscien-
tização, já que são 30 aten-
dimentos em média, mas o 
plantão chegou a registrar 
50 casos por noite, no aten-
dimento das 18h às 22h. 
Existem situações excepcio-
nais, como crianças, afir-
ma a secretária. Porém, pes-
soas com dores nas costas, 
por exemplo, que sofrem há 
dias, e acabam procuran-
do o atendimento duran-

te a noite. Isso lota o Pron-
to Atendimento, que é para 
casos de maior urgência. 
Conforme ela, quem tra-
balha durante o dia pre-
cisa organizar a agenda 
para a unidade do bairro.

A secretária explica 
que o objetivo do plantão 
na unidade básica de saú-
de é desafogar o atendi-
mento noturno no Hospi-
tal São José, que também 
registra grande movi-
mento de casos não gra-
ves, que podem ser atendi-
dos nos postos de saúde.

Arquivo/O Líder

aNIVERSáRIO E INaUGURaÇÃO Diretora lembra instalação da UTI em 2011 e mudança de cenário com alas específicas

Com 156 colaboradores e 62 anos de história, 
Hospital São José destaca investimentos

O Hospital São José de Ma-
ravilha completou 62 anos nes-
ta semana. Além de comemorar 
o trabalho de salvar vidas, a uni-
dade inaugurou o Centro Obs-
tétrico, uma ala exclusiva para 
atendimento de gestantes e 
acompanhamentos após o par-
to. A estrutura estava construída 
há anos e começou a receber pa-
cientes na segunda-feira (9), dia 
do aniversário.

De acordo com a diretora, 
Neiva Rossa Schaefer, um gran-
de avanço para o hospital ao lon-
go de sua história foi a instalação 
da Unidade de Terapia Intensi-
va (UTI) Ernani Appelt. A UTI 
está em atendimento desde o 
ano 2011. Pessoas de todo o Es-
tado que necessitam de UTI po-
dem ser transferidas para Mara-
vilha. A UTI está enquadrada no 
mesmo nível de complexidade 
de outras unidades do Estado, 
atendendo a Norma Reguladora 
RDC 50, com credenciamentos 
autorizados pelo Sistema Úni-
co de Saúde e convênios. Com o 
passar dos anos e a chegada da 
UTI no Hospital São José o nú-
mero de atendimentos e profis-
sionais especializados aumenta 
constantemente. 

Atualmente, o hospital pos-
sui área construída de 4.800 me-
tros quadrados, centro cirúrgico 
com quatro salas, central de ma-
teriais, salas de recuperação com 

três leitos, centro obstétrico, la-
vanderia, centro de imagem, he-
liponto, nutrição dietética com 
lactário, refeitório, duas salas de 
descanso para os colaboradores, 
farmácia e brinquedoteca. O hos-
pital possui 83 leitos, mais 10 lei-
tos de UTI, com a equipe de 156 
colaboradores.

O Hospital São José é uma 
entidade filantrópica sem fins 
lucrativos que presta serviços 
ao SUS para uma população de 
aproximadamente 42 mil habi-
tantes com referência em urgên-
cia/emergência para oito muni-
cípios, além de ter disponíveis 
leitos de UTI para o Estado de 
Santa Catarina.

Em 2018 foram realizadas 
1.878 internações, 82% foram 
SUS, 11.409 atendimentos pron-
to-socorro, 191 internações na 
UTI, representando 1.083 diárias, 
de pacientes de diversos municí-
pios de Santa Catarina. 

Nesses últimos anos o Hos-
pital São José está em constante 
renovação do patrimônio físico, 
assistencial e médico, crescendo 
com qualidade e condições que 
engrandeceram o hospital. O ob-
jetivo é sempre atender cada vez 
melhor, com investimentos em 
estrutura física e humana, ten-
do o paciente como foco princi-
pal. Para isso, conta com apoio 
de toda a diretoria, conselheiros, 

Arquivo/O líder

Hospital inaugurou o heliponto para melhor atendimento de pacientes 

corpo clínico, funcionários, par-
ceiros e colaboradores.

a HISTÓRIa
Fundado em 9 de julho de 1956, o hospital funcionou provisoriamente 
numa casa de madeira, antigo Hotel Zanotto. O trabalho no local foi 
realizado durante cinco anos, no período de 1957 a 1961. Em 1961 foi 
construído o novo hospital, em terreno próprio, onde está até hoje. Com o 
passar dos anos, foi sendo modernizado, passando por ampliações mais 
específicas e adequadas para o atendimento de qualidade.
De acordo com a administração, o hospital presta atendimento para 
convênios: Particular, unimed, SC Saúde, Agemed, Sistema Único de Saúde, 
Cassi, Caixa Econômica Federal, Cis Amerios e convênios com prefeituras.

Hospital São josé iniciou em uma casa de madeira e mudou para estrutura mais 
ampla com o passar dos anos

Diretoria, em uma das assembleias para aprovar as contas e debater trabalhos 
no hospital

Arquivo/Hospital São José

Arquivo/O Líder

DIrEtorIA 2016/2019
Presidente: Augusto jacobsen
Vice-presidente: Nilvo josé 
Dondoerfer
Tesoureiro: Pedrinho Galera
Primeira-secretária: Maria Auri 
Gerhartd
Segunda-secretária: Eneci Gruber
Conselho Fiscal: Gerson Kunzler, 
Elpidio Birck e Paulo josé 
Grunwaldt (titulares)
Suplentes: Elisio Birck, Cladir 
Cembranel, Adalberto Anagir 
Breda, Orlando Grelmann, Airton 
joão Heydt e Daniel Marcones 
Schmidt

Começa na terça-feira (17) 
a capacitação do Segundo En-
contro de Soluções, oferecida 
gratuitamente para as empre-
sas associadas à Câmara de Di-
rigentes Lojistas (CDL) de Ma-
ravilha. Serão quatro encontros 
voltados para a gestão de cré-
dito no sistema SPC. As ins-
crições para participar da tur-
ma encerraram ontem (13). 

Conforme a agente comer-
cial, Daiane Dassi, serão qua-
tro encontros de uma hora, sen-
do um por mês, começando na 
terça-feira. Ela destaca que obje-
tivo é fortalecer o conhecimen-
to dos profissionais, oferecen-

do informações sobre produtos 
e serviços do sistema SPC, con-
sultas SPC, registos com co-
brança, registros SPC, pro-
testos e controle de crédito. 

O curso será ministrado por 
Diana Segalin, da FCDL, enti-
dade que é parceira no ofere-
cimento da capacitação. O 1º 
Encontro de Soluções já foi re-
alizado, com avaliação positi-
va por parte das entidades e pro-
fissionais que participaram do 
curso. Daiane finaliza deixan-
do um lembrete a todos os asso-
ciados sobre o número de What-
sApp disponível para qualquer 
informação - (49) 98816 4059. 

SISTEMa SPC
Segundo Encontro de 
Soluções começa neste mês 
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LUIZ CARLOS
PRATES

De 23 a 27 de junho foi re-
alizada a 1ª Semana Interna de 
Prevenção de Acidentes no Tra-
balho (Sipat) em todos os pos-
tos de atendimento da Coo-
perativa de Crédito de Livre 
Admissão de Associados Au-
riverde, Sicoob Credial (SC).

Durante a semana ocorre-
ram diversas palestras voltadas à 
saúde do trabalhador, em parce-
ria com profissionais das secre-

tarias de saúde dos municípios 
de abrangência da cooperativa. 
Outro destaque foi a realização 
da ação interna de inspeção vei-
cular. Os itens inspecionados fo-
ram: documentação do veículo e 
carteira de habilitação, freios, fa-
róis, condição de pneus, uso de 
cinto de segurança, entre outros. 

Para o presidente, Hermes 
Barbieri, o objetivo destas ações 
realizadas pela cooperativa é in-

SIPaT 
Sicoob Credial realiza Semana Interna de 
Prevenção de acidentes no Trabalho

tegrar e conscientizar os colabo-
radores, valorizando o bem-es-

tar e priorizando a importância 
da segurança no trabalho.

Foco das palestras foi a saúde do trabalhador

Divulgação

GENTE SEM fUTURO
Eu estava com mais sono do que com vontade de ver televi-

são, mas... a tevê continuava ligada. Olhos semicerrados, mais 
para lá do que para cá, mas de repente entra um comercial de 
sorteios e o apresentador estava muito eufórico, tão eufórico 
que me acordou sem que eu estivesse dormindo...   

O apresentador estava um sorriso só e apresentava uma 
moça, a ganhadora do prêmio: R$ 10 mil. Até aí nada. O que me 
fez ficar irado foi com a estupidez que veio a seguir. O apresen-
tador, mais feliz que a ganhadora do prêmio, perguntou a ela o 
que ela ia fazer com aqueles R$ 10 mil que acabara de ganhar. 
E a moça respondeu que ia passear, viajar pelo Nordeste. Isso 
já me deixou fora dos sapatos. Mas em seguida, o apresentador 
disse a moça que ela podia continuar a concorrer aos prêmios 
do tal sorteio e que da próxima vez poderia ganhar R$ 100 mil, 
hein, que tal? – E aí, o que farias com esse dinheiro? – pergun-
tou. E a jovem me tirou definitivamente do sério. Disse que no 
caso de ganhar R$ 100 mil, ah, viajaria pelo mundo.

Ela devia estar brincando... Pobre como parecia ser, pega 
um dinheiro extra na mão e vai viajar? Será que ela já estudou 
o suficiente na vida? E o que é estudar o suficiente? Será que já 
tem casa própria, apartamento, um terreno, algo assim? Será 
que tem poupança, será que dispõe de recursos para uma vida 
mais calma financeiramente ou continua sem ter onde cair 
morta? Isso me irrita. Aliás, comentei dia destes para as emis-
soras de rádio onde tenho comentários que o Banco Mundial 
fez-nos saber, por estes dias, que só 11% dos brasileiros pen-
sam no futuro e fazem poupança para a velhice. 

Engraçado, dia destes num debate de rádio um sujeito 
disse que empresários responsáveis, pessoas comprometi-
das com seu  trabalho, gente séria, enfim, não vão à Copa do 
Mundo ou a eventos parecidos, quem costuma fazer isso são 
os funcionários, os empregados, os “sobreviventes, gente que 
não tem como se garantir diante de uma necessidade espe-
cial. E depois vão se queixar da Previdência ou da empresa. 
Irresponsáveis, isso é o que são. Não é mesmo, jovem leviana 
que vai gastar o dinheiro do prêmio em viagem inútil?

VIaGENS
Conheço muitas pessoas, conheço-as de perto, que vivem 

viajando, é uma viagem atrás da outra, viagens caras, mas... 
Voltam das viagens como foram: vazias. Não tiram das via-
gens os conteúdos que as fariam ter uma cabeça rica por bons 
conteúdos. Vão, tiram miríades de fotos, compram em outlets 
e voltam como se não tivessem ido. Mas não sossegam o fa-
cho, precisam fazer o que outros fazem. Que tempo e dinhei-
ro jogados fora.

CaÇaDORES
Notícia destes dias, estava no site jornalístico UOL. E a 

manchete: - “Caçadores são devorados por leões em reserva 
na África do Sul”. Os caçadores entraram ilegalmente na re-
serva. Quer dizer, os ordinários poderiam ter entrado “legal-
mente” para matar bichos indefesos, caso dos rinocerontes 
que eles foram abater. Agora, me pergunte se fiquei triste com 
a notícia, pergunte...

faLTa DIZER
66% das demissões no trabalho são provocadas sem jus-

ta causa. A causa, as mais comuns, são os modos inadequa-
dos dos funcionários. A velha história do – “Somos contratos 
pela competência e demitidos pelo comportamento”. E tudo 
começa na primeira infância, com a falta de educação dos pa-
pais e mamães. A falta de “rédeas” bem puxadas pelos pais na 
infância dos filhos vai danar com eles na vida adulta. Rigor 
disciplinar nunca faz mal. Novidade?

EXPLICaÇÃO Advogado da prefeitura afirma que há apenas 35 cargos 
desta natureza e situação questionada foi revogada em 2017

Município diz que MP errou e 
contesta informações sobre 
cargos comissionados

A Assessoria Jurídica da 
prefeitura de Maravilha se ma-
nifestou nesta semana após re-
percussão estadual sobre o tra-
balho do Ministério Público 
que questiona atribuições de 
mais de seis mil cargos comis-
sionados em vários municípios 
de Santa Catarina. Em reporta-
gem publicada na imprensa es-
tadual, o município de Maravilha 
aparece com 166 cargos, onde as 
atribuições são contestadas. Po-
rém, a assessoria da prefeitura 
afirma que o dado está errado. 
Em entrevista ao Jornal O Líder, o 
advogado Igor Damaren afirma 
que o Ministério Público errou 
ao digitar o número de cargos e 
todos os questionamentos legais 
já foram ajustados em 2017. 

Damaren explica que a equi-
pe da prefeitura ficou surpresa 
com os dados. “Não é discuti-

da a legalidade ou quantidade 
dos cargos”, afirma. O profissio-
nal comenta que o MP questio-
na as atribuições dos cargos, já 
que o trabalho de cada um não 
estaria detalhado no texto da 
lei, que foi criada no ano 2002, 
sofrendo alterações legais em 
2005 e 2009. Após a discussão 
do Ministério Público sobre as 

atribuições, o município revo-
gou os textos e alterou as leis de 
acordo com a legislação. A alte-
ração foi em 2017.

Sobre o número de 166 car-
gos comissionados, o advoga-
do afirma que o Ministério Pú-
blico errou ao digitar o número 
na tabela e vai encaminhar no-
tificação nos próximos dias. 

Advogado do município, Igor Damaren, afirma que tudo já foi resolvido e administração 
está questionando o Ministério Público sobre os dados

Ederson Abi/O Líder

Não houve aumento de cargos 
comissionados, já que o muni-
cípio possui apenas 35 pessoas 
nesta modalidade, mesmo nú-
mero de 2002. Assim, a quanti-
dade de cargos que o MP esta-
va questionando as atribuições 
era de 28 funções, mas Dama-
ren afirma que o Executivo já 
alterou o solicitado. 

O advogado observa que 
as atribuições foram contesta-
das para três cargos na Câma-
ra de Vereadores e o restante 
na prefeitura. No Legislativo, as 
funções questionadas eram de 
assessoria de comunicação, téc-
nico legislativo (cargos já pre-
enchidos por concurso público 
desde o fim de 2014), e assesso-
ria jurídica (permanece como 
cargo comissionado em 2018). 
Na prefeitura, foram questiona-
das as atribuições dos cargos de 
diretor, diretor geral e chefe de 
departamento.

SÃO MIGUEL DO OESTE 
Definidos novos cursos gratuitos para agricultores 

As secretarias municipais 
de Agricultura e de Desenvolvi-
mento Sustentável de São Mi-
guel do Oeste, juntamente com o 
Sindicato dos Produtores Rurais 
e o Senar (Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural), definiram 
quais serão os novos cursos ofe-
recidos para agricultores do mu-
nicípio em 2019. Até o fim deste 

ano, o cronograma foi defini-
do ainda em etapa anterior. Des-
de o início do ano passado, mais 
de 300 pessoas foram beneficia-
das com estas capacitações, em 
cerca de 10 diferentes temas.

De acordo com o secretá-
rio, Renato Romancini, ficou de-
finido que para as turmas que já 
participaram dos cursos de in-

clusão digital serão oferecidas 
formações em empreendedoris-
mo, com foco no incentivo ao tu-
rismo rural. A educação ambien-
tal também será abordada, além 
da manipulação de alimentos 
para aquelas pessoas que normal-
mente trabalham nas festas co-
munitárias. No total, cerca de 20 
temas serão disponibilizados.

Os interessados em formar 
novas turmas devem entrar em 
contato com a Secretaria de Agri-
cultura. Aos agricultores, os cur-
sos não têm custo. A Secretaria de 
Agricultura e Desenvolvimento 
Sustentável é responsável pela par-
te logística, o Sindicato dos Produ-
tores Rurais cede o material e o 
Senar disponibiliza instrutores.

EDERSoN ABI
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fORMaÇÃO CONTINUaDa MaRaVILHaSÃO MIGUEL DO OESTE
Gered organiza capacitação 
para professores 

apae Marisol organiza 
Bazar Solidário

Iniciada em fevereiro, obra 
de ampliação da apae deve 
ser concluída em 50 dias O recesso escolar da rede estadual de ensino começa na 

segunda-feira (16) e enquanto os estudantes entram em fé-
rias, a equipe pedagógica participa da formação continua-
da. O curso para todos os educadores da rede estadual será 
ministrado nos cinco dias de recesso escolar. Conforme o ge-
rente regional de educação, Clairton Bernardo, parte da pro-
gramação foi definida pela Secretaria Estadual de Educa-
ção e há também uma atividade sendo elaborada pela Gered 
de Maravilha, para escolas que pertencem a esta regional. 

Começa na quinta-feira (19) o Bazar Solidário da Apae 
Marisol de Maravilha. Serão comercializados peças de rou-
pas e calçados, novos e usados. A ação será realizada até o dia 
26 de julho, durante o horário de expediente na Escola Espe-
cial. O objetivo é despertar na sociedade em geral atos de so-
lidariedade e arrecadar recursos, que serão usados na manu-
tenção da escola e para adquirir materiais e equipamentos 
necessários para o desenvolvimento das atividades. To-
dos os itens do bazar serão vendidos por valores acessíveis.

O curso Juventude Rural, 
projeto que possui como prin-
cipal objetivo capacitar e incen-
tivar os jovens a permanecer 
em suas propriedades, reali-
zou o quarto módulo. O encon-
tro iniciou em Cunha Porã com 
a palestra Alimentação de Bo-
vinos e os Fatores de Consumo 
Associado, ministrada pelo en-
genheiro agrônomo Paulo Me-
nocini. Na oportunidade, os 
jovens também visitaram a pro-
priedade da família Pasqualot-
to em Iraceminha; a visita teve 
enfoque na atividade leiteira 
à base de pasto e as inovações 
aplicadas. 

O médico veterinário Jaime 
Prestes e o agrônomo Luis Dor-
neles instruíram os alunos por 
meio do método caminhada no 
pasto, quando discutiram for-
mas de manejo para maximizar 
o consumo de pasto, condições 
de bem-estar animal, sanida-
de do rebanho, raças e aptidões 

PaRa INCENTIVaR Qualificação atende 34 jovens e tem como finalidade 
estimular os alunos a permanecer em suas propriedades

Projeto Juventude Rural promove 
capacitação em campo

ao espaço disponível, consumo 
de alimento, resistência a doen-
ças, parto, problemas genéticos 
e conceitos de saúde.

Conforme o coordenador 
do curso, Richard William Jun-
glaus, o evento teve a participa-
ção de 34 jovens. “A juventude 
tem apresentado uma adesão 
significativa ao tema. O proje-
to aborda orientações técnicas 
tendo como tema principal a 
bovinocultura de leite à base de 
pastagens perenes”, explica. 

O curso Juventude Rural 
é promovido pela Epagri, em 
parceria com a Secretaria Esta-

dual da Agricultura, e tem oito 
módulos. O próximo encontro 
deverá ser realizado neste mês. 

jovens visitaram a propriedade da família Pasqualotto em Iraceminha

Quarto módulo do curso também teve palestra

Fotos: Divulgação

Iniciadas em feverei-
ro, as obras de ampliação da 
Apae de São Miguel do Oes-
te já estão praticamente con-
cluídas. O diretor financeiro, 
Ademir Pinto, destaca que a 
expectativa é que a obra fos-
se concluída entre os me-
ses de outubro e novembro, 
para ser inaugurada junta-
mente com as comemora-
ções dos 40 anos da Apae. 

No entanto, o cronograma 
andou de forma ágil e a obra 

ficará pronta antes do prazo. 
“Estamos satisfeitos, o tempo 
colaborou nos meses de abril 
e maio. A construtora infor-
mou que já estaria 80% con-
cluída, está na reta final”, diz.

A estimativa é quem em 
50 dias os trabalhos sejam fi-
nalizados. A obra foi possível 
com os recursos do show be-
neficente da dupla Victor & 
Léo em São Miguel do Oes-
te, emendas de parlamenta-
res e economias da Apae.

EDITAL DE CoNVoCAção ASSEMBLÉIA 
gERAL EXTRAoRDINARIA

O Presidente da CoACIg AgRoINDUSTRIAL CooPE-
RATIVA, situada na Linha Indiozinho, interior no município 
de Guaraciaba, Estado de Santa Catarina, inscrita no CNPJ: 
18.398.064/0001-58, Inscrição Estadual nº. 257.089.004, re-
gistrado na Jucesc 42400023894 em 26/06/2013, no uso de 
suas atribuições que lhe confere o Artigo 41º do Estatuto So-
cial, convoca os 627  cooperados com direito a voto, para se 
reunirem em Assembleia Geral Extraordinária  a ser reali-
zada no dia 25 de Julho de 2018, na sede da Cooperativa, 
na linha Indiozinho, interior, na cidade de Guaraciaba/SC, 
em primeira convocação às 18:00 horas, com dois terços dos 
cooperados  presentes, em segunda convocação às 19:00 
horas com a metade mais um, e em terceira e última convo-
cação às 20:00 horas com o mínimo dez cooperados presen-
tes, para deliberarem sobre a seguinte:

ORDEM DO DIA
1º) – Autorização para o secretário assinar documentos, 

na ausência do Presidente.

Guaraciaba/SC, 14 de Julho de 2018

SERGIO SCALCO
Presidente

SICREDI
Líder Jovem realiza módulo 
de Empreendedorismo 
Sustentável

O 6º módulo do Progra-
ma Líder Jovem do Sicre-
di Alto Uruguai RS/SC teve 
como temática Empreen-
dedorismo Sustentável e foi 
ministrado pela professo-
ra Nathalia Werlang, da Uce-
ff de Itapiranga. A finalidade 
foi proporcionar competên-
cias e habilidades para iden-
tificar oportunidades de ne-
gócios, pois é necessário 
inovar e empreender combi-

nando a geração de riquezas 
com o desenvolvimento so-
cial e ambiental responsável.

O módulo reuniu mais 
de 100 participantes em três 
diferentes momentos, com 
atividades teóricas e prá-
ticas. Como atividade ex-
tra, os jovens têm o desafio 
de conversar com lideran-
ças para apresentar o pro-
jeto de empreendedoris-
mo criado neste módulo.

EDUCaÇÃO
Ceja e IfSC fecham parceria e Maravilha terá 
curso de eletricista

O Centro de Educação de 
Jovens e Adultos (Ceja) de Ma-
ravilha e o Instituto Federal 
de Santa Catarina (IFSC) fe-
charam parceria para ofere-
cer o curso profissionalizan-
te de eletricista. Conforme a 
diretora do Ceja, Jucilei Gia-
comin, o curso será ofereci-
do aos alunos da escola e deve 
começar no fim de agosto. 

A parceria foi firmada na 

quinta-feira (5), em Maravilha, 
e o curso é destinado aos alu-
nos do Ceja. O prazo para a ins-
crição abre em 23 de julho e 
segue até 13 de agosto. As ma-
trículas iniciam em 17 de agos-
to até 21 de agosto. No total, são 
oferecidas 20 vagas, sem cus-
tos aos alunos. Serão dois en-
contros presenciais por sema-
na, sendo que quatro ou cinco 
aulas os alunos irão a São Mi-

Ceja, IFSC e ADR de Maravilha firmaram parceria na quinta-feira (5)

guel do Oeste no IFSC. O des-
locamento será feito pela ADR 

de Maravilha. O curso deve ter-
minar em dezembro deste ano. 



,  14 DE julHO DE 2018 9

“A adversidade desperta em nós 
capacidades que, em circunstâncias 
favoráveis, teriam ficado adormecidas” 

Horácio
por RAqUEL BASSO HÜBNER

ECONOMIA E NEGÓCIOS
raquel@jornalolider.com.br

Em nota, a empresa informou que a medida pode durar até cin-
co meses, entrará em vigor a partir do dia 29 de agosto e vai englobar 
aproximadamente 1,4 mil colaboradores da linha de abate e processa-
mento de frangos e áreas ligadas ao processo. A decisão foi tomada em 
conjunto com a entidade sindical e os colaboradores e visa ajustar os es-
toques, diz a companhia. Durante o lay-off, os trabalhadores receberão 
uma bolsa-auxílio correspondente a 80% do seu salário paga pelo Fun-
do de Amparo ao Trabalhador (FAT). Alguns dos benefícios mantidos 
são vale-alimentação, ajuda de custo no valor de R$ 40 e vale-transporte.

BRf CONfIRMa SUSPENSÃO TEMPORáRIa DE 
CONTRaTOS DE TRaBaLHO EM CHaPECÓ (SC)

Micros e pequenas empresas 
devem ingressar no 
eSocial em novembro

O prazo para os micros e pequenos 
empresários aderirem aos e-social, que 
acabaria na segunda-feira (16), foi adiado 
para novembro. Ganharam mais tempo 
as empresas com faturamento anual de 
até 4,8 milhões e microempreendedores 
individuais com funcionários (MEIs sem 
funcionário não precisam aderir ao sis-
tema). O eSocial unifica as informações 
fiscais, previdenciárias e trabalhistas dos 
empreendedores em um banco de da-
dos administrado pelo governo federal.

As vendas de cimento no mer-
cado interno totalizaram 5 milhões 
de toneladas em junho, um volu-
me 13,2% maior que no mesmo mês 
de 2017, de acordo com dados divul-
gados na quarta-feira (11) pelo Sin-
dicato Nacional da Indústria do Ci-
mento (Snic). Os números mostram 
uma recuperação frente a maio, 
quando as vendas somaram 3,6 mi-
lhões de toneladas, o equivalente 
a uma baixa de 20,3% na compara-
ção anual, afetadas pela paralisação 
de caminhoneiros em todo o país.

Vendas de cimento sobem 13,2% em 
junho no mercado interno

Senado aprova medida que cria tabela de
preço mínimo do frete

Em votação simbólica que durou apenas oito segundos, o plenário 
do Senado aprovou a medida provisória (MP) que estabelece uma 
tabela de preço mínimo do frete. Horas antes, a MP 832 havia 
sido aprovada no plenário da Câmara dos Deputados. Agora, o 
texto vai à sanção presidencial. Entre os pontos previstos no texto 
aprovado está o que prevê que o legislado deve prevalecer sobre 
o que é acordado. Ou seja, será proibido celebrar qualquer acordo 
ou convenção, individual ou coletivamente, para adotar valores 
de fretes inferiores aos pisos mínimos. O texto aprovado não 
menciona valores a serem cobrados pelo frete rodoviário. A MP 
determina que os preços serão calculados pela Agência Nacional 
de Transportes Terrestres (ANTT) levando em conta o tipo da 
carga, a distância, o preço do diesel e os custos de pedágio.

Mais de 26,4 mil 
catarinenses perderam 
benefício após pente-
fino do INSS 

A revisão faz parte de 
um pente-fino do Institu-
to Nacional do Seguro Social 
(INSS) na situação de saúde 
dos trabalhadores que obti-
veram o direito via processo 
judicial e que não passavam 
por perícia há mais de dois 
anos em todo país. O balan-
ço do Ministério de Desen-
volvimento Social é referente 
a agosto de 2016 até 30 de ju-
nho deste ano. A expectativa 
é que até o fim do ano sejam 
revisados, no total, 30.456 
auxílios-doença e 66.637 de 
aposentadorias por invali-
dez no Programa de Revisão 
de Benefícios por Incapaci-
dade. No país já foram fei-
tas 764 mil perícias em auxí-
lios-doença e aposentadorias 
por invalidez, resultando em 
economia de R$ 9,6 bilhões.

Financiamentos de 
veículos novos recuam 
5,9% em junho ante maio

O impacto negativo da gre-
ve dos caminhoneiros sobre os 
financiamentos, verificado em 
maio, persistiu em junho e pode 
ter pesado sobre a quantidade 
de veículos financiados, mos-
tram dados de emplacamento 
da Federação Nacional da Dis-
tribuição de Veículos Automo-
tores (Fenabrave). O volume de 
veículos emplacados nos dois 
últimos meses ficou pratica-
mente estável (201,9 mil em ju-
nho; 201,8 mil em maio), ain-
da muito abaixo das 217,3 mil 
unidades registradas em abril, 
último mês cheio sem influ-
ência da paralisação nas estra-
das. Em maio foram financia-
das 157,8 mil unidades, contra 
167,6 mil em maio, represen-
tando um recuo de 5,9%. Em 
maio havia sido registrada que-
da de 3,8% ante abril. Já na com-
paração do resultado de junho 
com igual mês do ano passado, 
foi apurada uma alta de 5,2%.
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por dR. dENy dONAtO ALFANO 

PSIqUE & AMOR
Psicoterapeuta e antropólogo (49) 98895 5231

O título Novos Horizon-
tes não mente. Há quase 10 anos 
o Centro de Atenção Psicosso-
cial (Caps) estende a mão para 
aqueles que precisam de aju-
da profissional e oferece uma 
oportunidade por meio de acom-
panhamento clínico, reinserção 
social dos usuários pelo acesso ao 
trabalho, lazer, exercícios dos di-
reitos civis e fortalecimento dos 
laços familiares e comunitários. 

Desde outubro de 2008 em 
Maravilha, a unidade realiza os 
trabalhos cinco dias por sema-
na, das 7h30 às 17h, com cer-
ca de 320 pacientes. Mas alcan-
çar metas e atingir números está 
longe de ser o objetivo do Cen-
tro. A finalidade do Caps é ofere-
cer tratamento e auxiliar na vida 
de pessoas que possuem doença 
ou transtorno mental e usuários 
de álcool ou drogas.

O município conta com o 
Centro de Atenção Psicosso-
cial de modalidade I que aten-
de a todas as faixas etárias, para 
transtornos mentais graves e per-
sistentes, inclusive pelo uso de 
substâncias psicoativas, ofereci-
do a cidades com pelo menos 20 
mil habitantes. Em cidades com 
mais de 70 mil habitantes as uni-

NOVOS HORIZONTES Centro de Atenção Psicossocial de Maravilha 
oferece tratamento para mais de 320 pacientes

Caps, uma mão amiga para 
aqueles que precisam

dades são divididas conforme a 
idade dos pacientes e as necessi-
dades dos mesmos.

Conforme a coordenado-
ra, Solange Balestreri, o paciente 
chega ao Centro por meio de en-
caminhamento médico, por isso 
as redes de saúde devem estar in-
terligadas com o serviço integral 
prestado pelo Caps, para que o 
mesmo possa dar o tratamento 
e acompanhamento necessário 
a cada caso. “O paciente que real-
mente precisa de nós vem de in-
dicação médica de hospital, uni-
dade de saúde ou de outro Caps. 
Então referenciamos o tratamento 
das pessoas que sofrem transtor-
nos mentais, para atendimento clí-
nico em regime de atenção diária, 
evitando assim as internações em 
hospitais psiquiátricos”, explica. 

PaRa DESENVOLVER: TERaPIa
A atenção é realizada por 

uma equipe multidisciplinar que 
acolhe, avalia e propõe um pro-
jeto terapêutico de cuidados. A 
proposta do Caps é contemplar 
atendimentos individuais, em 
grupos, familiares, oficinas tera-
pêuticas, além de visitas domici-
liares. Na unidade de Maravilha, 
de acordo com Solange, existem 
diversos tipos de tratamentos 
que desenvolvem os pacientes:

- Grupo de dependência 
química

- Grupo de saúde mental
- Grupo de educação física
- Grupo de artesanato
- Grupo de enfermagem
- Grupo da família
- Grupo de medidas socioe-

ducativas qualitativas

- Consultas Psiquiátricas
- Atendimento psicológico 

individual

aPOIO É MaIS QUE 
fUNDaMENTaL 

A equipe de nove profissio-
nais trabalha de forma intensiva 
com os pacientes. Alguns até al-
moçam no local para que a equi-
pe dê o total apoio e cuidado aos 
integrantes. Com o objetivo de 
estabilizar e reinserir ao invés de 
afastá-los da sociedade, os pro-
fissionais pensam no paciente 
e em sua saúde física e mental. 
“As internações em clínicas não 
são para todos os casos. Nós que-
remos integrar essa pessoa que 
precisa na comunidade e não 
isolar ela. O apoio da família é 
mais que fundamental para aju-
dar no tratamento”, afirma a psi-
cóloga do Caps, Kamila Ribeiro.

Além das atividades se-
manais, a equipe não dei-
xa datas comemorativas em 
branco. Quinta-feira (12) os pa-
cientes participaram de festa ju-
lina, com direito a comidas tí-
picas e decoração feita por eles. 
“Deixamos livre para os inte-
grantes que desejam vir, mas é 
importante, uma forma de inte-
gração”, finaliza Solange. 

Tarde foi de apresentações

Festa julina foi realizada na quinta-feira (12)

Equipe de profissionais e convidados 

SÃO MIGUEL DO OESTE 
Polícia Militar promove curso de lideranças comunitárias

A Polícia Militar vai pro-
mover neste mês, em São 
Miguel do Oeste, curso de 
extensão de lideranças co-
munitárias. As aulas serão 
realizadas de 24 a 31 de ju-
lho. O tenente-coronel da 
PM, Jailson Franzen, expli-
ca que o curso foi programa-
do pela Secretaria de Esta-

do da Segurança Pública e o 
objetivo é capacitar pesso-
as da comunidade para atu-
ar junto com as instituições e 
prover a própria segurança. 

“Esse tipo de mobilização 
já é feito há algum tempo no 
Estado e a ideia é fazer com 
que as pessoas entendam 
essa dinâmica de prevenção 

aos crimes para que elas pos-
sam auxiliar a si mesmas e à 
própria polícia na resolução 
de problemas de segurança 
na comunidade”, menciona. 
Conforme Franzen, uma série 
de disciplinas serão aplicadas 
durante o curso, a exemplo 
de Polícia Comunitária, Pre-
venção ao Crime, Mobiliza-

ção Social e a parte de Legis-
lação de Polícia Comunitária. 

O curso é aberto à comu-
nidade que reside em São Mi-
guel do Oeste e municípios vi-
zinhos e a carga horária será 
de 20horas/aula, com certi-
ficação. A capacitação é gra-
tuita e será realizada na Uno-
esc. São 30 vagas disponíveis.

Divulgação

Fotos: Diana Heinz/O Líder

PERDER O aMOR E O SEU LUTO

Lidar com as perdas é com certeza um dos trabalhos psico-
lógicos mais duros, mais dramáticos e, ao mesmo tempo, mais 
humano, com o qual nos deparamos ao decorrer de nossas vi-
das. Algo de cíclico e natural, até mais vezes nela. 

A perda, não necessariamente tem que ser uma morte. 
Pode ser qualquer coisa que termine: algo de simbólico, uma 
fase, um sonho, um trabalho, um ciclo, uma relação e, obvia-
mente, um amor.

Eu vejo que na cultura dessa região, aqui, mas acredito 
também em todo o Brasil, as relações e as relações de amor são 
mais frágeis, pelo menos comparadas às europeias. Por quê?

Porque são mais materialistas. Tem uma constituinte de 
materialidade muito forte dentro deste dispositivo de relação. 
Em que sentido materialidade e materialismo?

De um lado as relações, aqui, vêm buscadas, significadas e 
se configuram muito como dispositivo social: o ter uma relação 
ou o não tê-la, a maneira como o que se apresenta, configura e 
posiciona diante da sociedade, é algo para que tem que se dar 
conta aos outros, primariamente as próprias famílias; mas tam-
bém diante de uma ideia generalizada e abstraída de “outros”. 
Esta é já uma característica profundamente diferente de como 
se entendem e vivem as relações na Europa, por exemplo, onde 
a relação, o sentimento e a forma dela é algo exclusivamente ín-
timo e intocável. 

De outro lado, têm valores culturais e estruturas básicas e 
primárias de identidade que caracterizam as pessoas, quais a ca-
rência e o hedonismo, que são constituintes fortes que marcam 
e definem a identidade cultural dessa região, levam a buscar, en-
tender e viver as relações apenas como algo para preencher os 
vazios e compartilhar bons momentos. MOMENTOS. BONS. 

As relações vêm reduzidas assim a algo de útil e fácil. Têm 
que ser úteis e fáceis, ou se não fossem, não valeriam o esfor-
ço pessoal e não teriam sentido diante os outros. Parece que as 
relações têm sentido enquanto somatória de momentos bons. 
Bons momentos. 

Dessa forma, as relações não têm sentido quando têm des-
conforto: desconforto que vem quando as coisas não fluem de 
maneira automática, sem esforço, de maneira simples e simpló-
ria, conforme uma maneira individual de entender, comunicar, 
desejar, ou seja, de funcionar: de ser você mesmo. 

Portanto numa lógica materialista, onde o comodismo ou 
orgulho do individualismo não permitem o sentimento de su-
peração das dificuldades, dos impasses e do comprometimen-
to em ir além de si mesmos, e com busca primária da satisfação, 
do prazer, as relações são inevitavelmente mais frágeis. 

O que quero também destacar nesse meu texto é que cada 
um, cada perda, precisa do seu tempo de elaboração do luto. As 
pessoas têm que permitir-se e têm que serem permitidas, sem 
culpa ou julgamento, fases como a negação, a raiva, a necessi-
dade de compromissos e negociações para um possível diálogo, 
até a depressão reativa, que é natural. Isto tem que poder ser vi-
vido sem repressões. Não às repressões, nem por conta do nos-
so juiz interior, nem por conta dos queridos amados aos redo-
res; que muitas vezes, por não aguentar a sua própria dor diante 
a dor do outro, do perdedor (digamos assim), ou pelo medo que 
vem da projeção de uma possível perda com eles, acabam su-
focando o processo de luto com pressões de soluções, resolu-
ções ou saídas daquele estado. Isto não deixa de ser uma for-
ma de egoísmo. 

Resumindo, cada coisa tem o seu tempo. E este tempo tem 
que ser permitido. E a elaboração do luto é um tempo de triste-
za e fases estruturadas. Tem direito a serem vividas. E se vo-
cês não aguentam, a terapia permite que esse tempo de su-
peração seja acelerado, não anulado.

DIANA hEINz
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por dR. GEOvANI dELEvAtI

MEdICINA E SAÚdE

CONSEQUêNCIaS 
DO aUMENTO BENIGNO Da PRÓSTaTa

O aumento benigno da 
próstata (HBP) é uma con-
dição muito frequente na 
população masculina. Sa-
be-se que fatores hormo-
nais e genéticos estão re-
lacionados à ocorrência 
do aumento da prós-
tata ao longo da vida 
do homem. Estima-se 
que 40% dos indivídu-
os na faixa etária entre 
60 e 70 anos irão apre-
sentar sintomas uriná-
rios em decorrência desse 
aumento. Isso ocorre por-
que o canal da urina (ure-
tra) passa através da prós-
tata, levando a urina da 
bexiga até o meio externo.

O aumento do volu-
me da parte mais interna 
da próstata pode dificultar 
a passagem da urina e o es-
vaziamento da bexiga, cau-
sando obstrução ao fluxo 
urinário. Os sintomas mais 
comumente relatados pe-
las pessoas que sofrem com 
essa situação incluem:

- jato urinário fraco
- jato interrompido ou 
dividido
- sensação de 
esvaziamento incompleto 
da bexiga
- necessidade de ir muitas 
vezes ao banheiro durante 
o dia ou à noite
- gotejamento de urina ao 
final da micção
Esses sintomas 
podem causar prejuízo 
significativo na qualidade 
de vida.

Felizmente, há diver-
sos medicamentos disponí-
veis para o tratamento dos 
sintomas urinários gera-
dos pelo aumento da prós-
tata. Esses medicamentos 
podem propiciar melho-
ra do fluxo urinário, facili-
tar o esvaziamento da be-
xiga e até mesmo reduzir 
o volume da próstata.

O médico urologista é o 
profissional habilitado para 
avaliar qual o melhor trata-
mento para cada caso. Essa 
escolha depende basica-
mente do tamanho da prós-

tata, da gravidade dos 
sintomas e do risco de 

complicações associadas 
ao aumento benigno. Quan-

do os medicamentos não são 
efetivos na melhora dos sin-
tomas urinários (ou quan-
do o paciente opta por não 
usar medicamentos), exis-
te também a possibilida-
de de considerar tratamen-
to cirúrgico. Existem várias 
técnicas minimamente in-
vasivas que podem ser indi-
cadas neste contexto. Essas 
técnicas promovem a remo-
ção da parte mais interna da 
próstata, facilitando o esva-

ziamento da bexiga no pós
-operatório, com período 
mínimo de internação hos-
pitalar na maioria dos casos.

Tendo em vista que os 
sintomas urinários são pro-

gressivos (isto é, pioram 
ao longo dos anos), os 
homens costumam se 
adaptar a essa situação 
através de idas mais fre-

quentes ao banheiro e 
com restrição da ingesta 

de líquidos, evitando, as-
sim, procurar auxílio médi-
co. Essa é uma conduta de-
saconselhável, pois existe 
um risco de prejuízo à fun-
ção da bexiga ao longo do 
curso da doença. A chamada 
“bexiga fraca” é uma compli-
cação de difícil tratamento, 
que pode ser consequência 
da obstrução crônica gera-
da pelo aumento benigno da 
próstata e também pode es-
tar relacionada ao processo 
de envelhecimento da bexi-
ga. Dependendo do grau de 
comprometimento da bexi-
ga, mesmo após tratamen-
to cirúrgico, o jato uriná-
rio pode permanecer fraco.

Desta forma, ressalta-
se a importância da avalia-
ção urológica precoce para 
definir a melhor estratégia 
de tratamento e para pre-
venir complicações rela-
cionadas ao aumento be-
nigno da próstata. Prevenir 
é melhor do que remediar. 
Procure o seu urologista!

Fonte: Sociedade 
Brasileira de Urologia
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SOBERaNaS Evento também marcou a escolha da primeira-princesa Vanessa Cigognin, e 
segunda-princesa, Sara Stranfeld

Poliana de Vargas é eleita rainha de Maravilha
DA REDAção

Uma noite de muitas emo-
ções, aplausos e torcida. A esco-
lha das soberanas de Maravilha 
foi realizada no sábado (7), no 
Salão Paroquial Católico, com 
participação de expressivo pú-
blico. O evento, promovido pela 
administração municipal, com 
apoio da Rede Feminina de 
Combate ao Câncer de Maravi-
lha, marcou a escolha das novas 
soberanas do município.

Nove candidatas disputa-
ram a coroa. A apresentação co-
meçou com desfile coletivo e in-
dividual de maiô e em seguida, 
as candidatas subiram na passa-
rela com vestidos de gala. Os sete 
jurados avaliaram quesitos como 
beleza, simpatia e comunicação. 

Poliana de Vargas foi eleita 
rainha e vai representar o muni-
cípio junto com a primeira-prin-

cesa, Vanessa Cigognini, e a se-
gunda-princesa, Sara Stranfeld. 

As escolhidas representarão Ma-
ravilha até 2020.

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder

Rainha, Poliana de Vargas; primeira-princesa, Vanessa Cigognini; e segunda-princesa, Sara Stranfeld

Apresentação musical abriu o evento Nove candidatas participaram do concurso

Sete jurados avaliaram as pretendentes

Desfile iniciou com candidatas vestindo maiô

Prefeita, Rosimar Maldaner, com as soberanas

Soberanas eleitas em 2016 entregaram as faixas e receberam ramalhete de flores Rádio líder FM transmitiu desfile ao vivo e entrevistou as escolhidas
Mariqueli Bugs, responsável pelos ensaios, recebeu flores da diretora de Cultura, Rosi 
Reichert Heineck

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

DIaNTE DE UMa DETERMINaÇÃO JUSTa, 
NaDa É IMPOSSíVEL

  
Uma vez que tiver determinado “Isto é 
bom, é preciso ser feito”, passe para a prá-
tica, com coragem, convicto de que essa é 
a sentença final de Deus que Se aloja den-
tro de você. Habitue-se a colocar em práti-
ca o que determinou, considerando que se 
deixar de fazê-lo prolongar-se-á o tempo de sofrimen-
to nesta vida. Diante de uma firme determinação, todos 
os obstáculos desaparecem e o caminho se torna plano.
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Que o peso está diretamente ligado à nossa 
saúde, isso já não se discute. Conforme a 
nutricionista Cristiane, estudos mostram 
que o aumento dos índices de sobrepeso 
e obesidade vem acompanhado de suas 
consequências, como o crescimento dos 
diagnósticos de colesterol elevado, arterial, 
diabetes mellitus, infarto, entre outros 
problemas de saúde. 
“Países em desenvolvimento, entre eles 
o Brasil, levaram grande parte de sua 
população ao acesso à compra de comida 
e um estilo de vida “moderno”, recaindo 
em escolhas de comidas industrializadas, 
artificiais, repletas de ingredientes 
prejudiciais à saúde. Passando 
inclusive a um estilo de vida sedentário. 
Precisamos que as pessoas reassumam 
a responsabilidade por sua saúde e pela 
sua família, mudando hábitos, aprendendo 
e colocando em prática uma alimentação 
mais natural, orgânica, fresca, equilibrada e 
adequada”, finaliza. 

Números da Secretaria de 
Saúde apontam também alto 
índice no público infantil

CARINE ARENhARDT

 Uma pesquisa divulgada 
neste ano pelo Ministério da 
Saúde e pela Agência Nacio-
nal de Saúde Suplementar 
(ANS) apontou o crescimen-
to no número de brasileiros 
com excesso de peso e obe-
sidade. Os dados foram cole-
tados com entrevistas a mais 
de 53 mil pessoas em todo 
Brasil e mostram que a pro-
porção dos adultos benefi-
ciários de planos de saúde 
com obesidade aumentou 
41,6% entre os anos 2008 e 
2016.

Em Maravilha o cenário 
também preocupa. Confor-
me dados divulgados pela 

Carine Arenhardt/O Líder

Secretária de Saúde, Miriane Sartori, diz 
que os números são preocupantes

Secretaria Municipal de Saú-
de, mais de 60% da popu-
lação adulta está acima do 
peso. Deste percentual total, 
30% é encaixada nos índices 
de obesidade e 33,6% sobre-

peso. O levantamento médio 
foi feito depois de uma ava-
liação de mais de 1.500 pes-
soas que residem no municí-
pio. Os números são de 2017 
e mostram também que 1,3% 
da população está abaixo do 
peso e aproximadamente 
34% eutrófica (bem nutrida). 

Quanto ao público infan-
til, os números são menores, 
mas também preocupantes. 
Os dados foram coletados 
em três escolas, em março 
deste ano, com alunos do pré
-escolar ao 9º ano, somando 
um total de quase mil crian-
ças e adolescentes. A avalia-
ção mostra que 17,66% estão 
com obesidade e 13,7% com 
sobrepeso. O mesmo levan-

tamento mostrou que 3,65% 
estariam abaixo do peso e 
64,97% bem nutridos. 

A secretária Miriane Sar-
tori avalia os números de 
obesidade e sobrepeso como 
expressivos e afirma que o ín-
dice cresceu muito nos últi-
mos anos. “É um público que 
vem crescendo, por alguns 
motivos. Um é a falta de ati-
vidades físicas, hábitos sau-
dáveis de vida. A gente ainda 
percebe que as pessoas, devi-
do à correria do dia a dia, aca-
bam ficando sem tempo de 
ter hábitos saudáveis. E outra 
situação é a má alimentação, 
a falta de cuidados, exagero 
em gordura e produtos indus-
trializados”, afirma. 

CUIDaDOS 
Na aLIMENTaÇÃO ESCOLaR

SaÚDE 

 
EXCESSO 
DE PESO

O índice de massa corporal das 
crianças que frequentam as escolas 
de Maravilha é feito pela nutricionis-
ta do município, Cristiane Tremea, 
que também é responsável pelo car-
dápio da alimentação escolar e por 
orientar os pais quando necessário. 
Quanto ao cardápio servido nas esco-
las, Cristiane destaca que o mesmo é 
adequado de acordo com a idade das 
crianças, seguindo sempre uma ali-
mentação balanceada com diversi-
dade e qualidade, visando um cres-
cimento saudável e o cultivo de bons 
hábitos alimentares. 

“Aspectos técnicos, como a com-
posição química dos alimentos, a 
compatibilidade entre os ingredien-

tes, procurando atender às exigências 
nutricionais e apresentando refeições 
saborosas e agradáveis ao paladar dos 
alunos, também é levado em conside-
ração. O aspecto do prato, a combina-
ção das cores, a consistência dos ali-
mentos, tudo isso tem influência na 
aceitação”, explica. 

Mas não basta uma boa alimen-
tação na escola. Os pais precisam dar 
continuidade a este trabalho em casa, 
incorporando na alimentação de seus 
filhos produtos saudáveis, como fru-
tas e hortaliças. A nutricionista afirma 
que estimular hábitos saudáveis na 
infância é fundamental, já que é nes-
ta fase que se definem as práticas ali-
mentares depois do crescimento. 

Alimentação escolar leva em conta qualidade e diversidade

Arquivo O Líder
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As propostas para reforma 
da nova sede da Câmara de Ve-
readores de Guaraciaba foram 
abertas na segunda-feira (9), às 
14h. O Poder Legislativo reali-
zou o Processo Licitatório, por 
meio de edital de tomada de 
preço, para contratação de em-
presa para execução de obra de 
reforma da nova sede da Câma-
ra de Vereadores de Guaracia-
ba, localizada na Rua Treze de 
Maio, esquina com a Rua Ade-
mar de Barros, com fornecimen-
to de materiais e mão de obra.

A empresa vencedora do 
processo licitatório foi a JWC 

Construtora Ltda., de Paraí-
so, pelo valor de R$ 275.983,27. 
Pelo projeto de reforma, a obra 
foi orçada em R$ 368.067,92. As-
sim sendo, a economia foi de 
R$ 92.084,65, isso represen-
ta 25,02% do total previsto. Con-
forme o presidente da Câma-
ra de Vereadores de Guaraciaba, 
Irineu Antônio Arndt, oito em-
presas da região haviam se ha-
bilitado no edital da tomada de 
preço. Dessas, cinco aparece-
ram na abertura das propostas. 
A empreiteira vencedora do pro-
cesso tem 120 dias para a con-
clusão da reforma do prédio. 

Inácio Rohden / WH Comunicações 

GUaRaCIaBa

DOaÇÃO DE CaBELO

Empresa de Paraíso vence 
processo de reforma da 
Câmara de Vereadores 

Crescem as doações 
para a Rede feminina

A Rede Feminina de 
Combate ao Câncer de Ma-
ravilha contabilizou mais de 
30 doações de cabelos nos 
últimos oito meses.  O ato 
de solidariedade vem ga-
nhando força e possibilitan-
do a confecção de perucas 
para mulheres que enfren-
tam o tratamento de câncer 
em todo o Estado. Confor-
me a presidente da Rede Fe-
minina, Cecília Heydt, o nú-
mero é muito positivo e as 
doções não são feitas ape-
nas por adultos, mas tam-
bém por jovens e crianças.

Todo material coletado é 

encaminhado gratuitamen-
te para a confecção de peru-
cas. A doação pode ser fei-
ta por qualquer pessoa que 
tenha comprimento míni-
mo de 40 centímetros do ca-
belo. O corte pode ser feito 
em qualquer salão de beleza 
e o cabelo deve ser entregue 
na sede da Rede Feminina. 

Na quinta-feira (12) a 
Rede Feminina de Maravilha 
recebeu a visita da voluntária 
Mara, de Joaçaba. Mara este-
ve no município para fazer a 
entrega de perucas e também 
para levar os cabelos doados 
pela população de Maravilha.

Perucas confeccionadas com cabelo doado 

Divulgação

 

        
 Informa abertura de processo seletivo 

Área/ Requisito Cidade Inscrições e informações 

INSTRUTOR DE ATIVIDADES – TMF, MUSCULAÇÃO e 
GINÁSTICAS: Nível superior completo em Educação Física 
(Bacharel) e Inscrição no CREF. Experiência com TMF, 

MUSCULAÇÃO e GINÁSTICAS (Ritmos, Jump). Carga 
horária: 30 horas/semanais. 

 
SÃO MIGUEL DO 

OESTE 
 

 
Por meio do site até dia 

20/07/2018 
 

Acompanhe os processos seletivos do SESC/SC através do site www.sesc-sc.com.br- ícone Trabalhe Conosco 
Todas as vagas estão disponíveis para pessoas com deficiência. 

 
 

O juiz federal Marcio Jo-
nas Engelmann determinou 
a reativação da balança de 
pesagem às margens da BR-
282 nas proximidades da base 
operacional da PRF em Mara-
vilha. Pela decisão, divulgada 
na segunda-feira (9), o Depar-
tamento Nacional de Infraes-
trutura de Transportes (Dnit) 
tem prazo de seis meses para 
colocar a estrutura em fun-
cionamento. O juiz também 
condenou o governo federal 
a bancar as despesas imedia-
tas da reativação, caso o Dnit 
não tenha recursos no mo-

INfRaESTRUTURa Decisão foi anunciada por juiz após ação do 
Ministério Público Federal

Justiça estabelece seis meses para 
Dnit reativar balança na BR-282

Ederson Abi/O Líder

Estrutura está abandonada há anos às margens da BR-282 em Maravilha

mento. O Dnit pode recorrer 
da decisão. 

Na sentença, o juiz fixou 
multa no valor de R$ 1 mil por 
dia de atraso, a ser contabili-
zada para quem causar o des-
cumprimento da medida. 

De acordo com o proces-
so, uma ação civil pública foi 
movida pelo Ministério Pú-
blico Federal contra o Dnit e 
o governo federal. Na ação, o 
Ministério Público informa 
que “recebeu representação 

anônima em agosto de 2014 
dando conta de que aquele 
posto de pesagem de veícu-
los havia paralisado suas ati-
vidades”. 

O órgão questionou a situ-
ação e o departamento infor-
mou que “os trabalhos foram 
suspensos em decorrência 
da ação civil pública, movi-
da pelo Ministério Público do 
Trabalho (MPT), na qual foi 
considerada ilegal a terceiri-
zação dessa atividade”. Assim, 
o Dnit teria rescindido os con-
tratos do edital, inviabilizan-
do o funcionamento de todos 
os postos de pesagem de veí-
culos do país.

Audiência pública, que 
buscou discutir sobre a violên-
cia contra as crianças e adoles-
centes, foi realizada pela Câma-
ra de Vereadores de São Miguel 
do Oeste na noite de quinta-fei-
ra (12). O encontro foi promo-
vido por sugestão do vereador 
Everaldo Di Bérti. Além dos in-
tegrantes do Poder Legislativo, 
a audiência contou com a pre-
sença de representantes dos 
poderes Executivo e Judiciá-
rio, Ministério Público, órgãos 
de segurança, conselheiros tu-
telares, psicólogas, lideran-
ças, representantes de entida-
des e a comunidade em geral. 

A audiência chamou a 
atenção da sociedade para o 
crescente número de crimes 

aUDIêNCIa PÚBLICa
Violência contra crianças e adolescentes 
é debatida na Câmara de Vereadores 

Responsáveis de cada setor propuseram soluções para melhorar o atendimento às vítimas 

Inácio Rohden/WH Comunicações

que tem ocorrido em São Mi-
guel do Oeste e região. O encon-
tro ouviu opiniões dos represen-
tantes dos órgãos municipais 
e poderes públicos, que apre-
sentaram dados dos últimos 
anos e providências que são to-
madas para amenizar ou resol-

ver a situação. Os responsáveis 
nestes setores propuseram so-
luções para melhorar o atendi-
mento às vítimas, com o devido 
acolhimento ou encaminha-
mento institucional. Além dis-
so, foi discutida a ampliação 
da política de prevenção para 

que não ocorram novos casos 
de crimes contra os menores. 

Na sexta-feira (13) o Estatu-
to da Criança e do Adolescen-
te (ECA) completou mais um 
ano de fundação. A promulga-
ção do ECA (lei 8.069/90) ocor-
reu em 13 de julho de 1990.

EDERSoN ABI
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Vitrine

São aqueles que nunca ouvi-
ram falar em saídas de emergên-
cia: fincam o pé, compram briga e 
não deixam barato. Alguém aí fa-
lou em complexo de perseguição? 
Justamente. O mundo versus eles.

Eu entro muito pela outra por-
ta, e às vezes saio por ela tam-
bém. É incômodo, tem um freio 
de mão no meio do caminho, 
mas é um problema solúvel. E 
como esse, a maioria dos nos-

sos problemões podem ser re-
solvidos assim, rapidinho.

Basta um telefonema, um 
e-mail, um pedido de desculpas, 
um deixar barato. Eu ando deixan-
do de graça, pra ser sincero, vin-
te e quatro horas têm sido pouco 
pra tudo o que eu tenho que fazer, 
então não vou perder ainda mais 
tempo ficando mal-humorado.

Se eu procurar, vou encontrar 
dezenas de situações irritantes e 

gente idem; pilhas de pessoas que 
vão atrasar meu dia. Então eu uso 
a “porta do lado” e vou tratar do 
que é importante de fato. Eis a cha-
ve do mistério, a fórmula da felici-
dade, o elixir do bom-humor, a ra-
zão por que parece que tão pouca 
coisa na vida dos outros dá errado.

Quando os desacertos da vida 
ameaçarem o seu bom humor, não 
estrague o seu dia, use a porta do 
lado e mantenha a sua harmonia.

Lembre-se, o humor é con-
tagiante – para o bem e para o 
mal – portanto, sorria e conta-
gie todos ao seu redor com a 
sua alegria. A “porta do lado” 
pode ser uma boa entrada ou 
uma boa saída… Experimente!

UM SÁBIO CONSELHO 
dE dRÁUZIO vARELLA...

Excelente fim de semana a todos!

por SIMONE HÜBNER

TOqUE dE REqUINTE

do lado

uSE
A portA

Tem um nível de 
exigência absurdo 
em relação à 

vida, que queremos que 
absolutamente tudo dê 
certo, e que, às vezes, por 
aborrecimentos mínimos, 
somos capazes de passar 
um dia inteiro de cara 
amarrada. um exemplo 

trivial, que acontece todo 
dia na vida da gente, 
é quando um vizinho 
estaciona o carro muito 
encostado ao seu na 
garagem (ou pode ser na 
vaga do estacionamento 
do shopping). Em vez 
de simplesmente entrar 
pela outra porta, sair com 

o carro e tratar da sua 
vida, você bufa, pragueja, 
esperneia e estraga o 
que resta do seu dia.
Eu acho que esta 
história de dois carros 
alinhados, impedindo 
a abertura da porta do 
motorista, é um bom 
exemplo do que torna 

a vida de algumas 
pessoas melhor, e de 
outras, pior. Tem gente 
que tem a vida muito 
parecida com a de 
seus amigos, mas não 
entende por que eles 
parecem ser tão mais 
felizes.
Será que nada dá 

errado pra eles? Dá aos 
montes. Só que, para 
eles, entrar pela porta 
do lado, uma vez ou 
outra, não faz a menor 
diferença. O que não 
falta neste mundo é 
gente que se acha 
o último biscoito do 
pacote.

QUE “aUDáCIa” CONTRaRIá-LOS!
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por SUSANE ZANIN
MOdA & ESTILO

Vitrine

aGENDa DE EVENTOS

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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BANCO 42

Soma dos 
componen-
tes de um
conjunto

Seu, em
espanhol

Componen-
te da pasta
de dente
(símbolo)

Antigo
aparelho
eletrônico 
de recados

Matéria
dura do
corpo

humano

O do cario-
ca é mar-
cado pelo
S chiado

Teste (?),
exame pa-
ra diagnos-
ticar HIV

Capacete
ou luva,
para o
ciclista

Demônio
da Mitolo-
gia cana-
nita (Bíb.)

Piso de a-
cademias
de judô

Quociente
de Inteli-
gência
(sigla)

Oxigênio
Dissolvido

(abrev.)

(?) de
regra: ge-
ralmente

1.100, em 
algarismos
romanos

"Comis-
são", em

siglas

Abrevia-
tura co-
mum em
e-mails

Interjei-
ção de 
chama-
mento

Tudo, em
francês
Ás, em
inglês

Perfume
Tracem

(plano de
ação)

Proposta que inclui,
entre outras medidas,

a adoção de voto
distrital misto (BR)

Autor argentino do
romance "Sobre

Heróis e Tumbas"
Panorama (fig.)

Máquina 
do alfaiate

Ano da
derrota

histórica
do Brasil
para a

Alemanha
na Copa

do Mundo

Mono-
grama de

"Vítor"

Sem (?)
nem

beira: na
miséria

Levantar
voo subi-
tamente
Época de
regressão
política ou
artística
(Hist.)

Partícula elementar
presente em todos 
os átomos (Fís.)

Tenso;
ansioso
Extintas
aves não
voadoras 
nativas
da Nova
Zelândia 

Árdua;
penosa

DER
OVERLOQUE
IINSUF

ESTRESSADO
MOASODOR
ITTTRM
LABORIOSA
ELISAOP

EQUIPAMENTO
ADBELIAL
TATAMEQI
ODTTOUT
REVOAREI
ZICOMC

DECADENCIA

2/su. 3/ace. 4/moas — tout. 5/elisa. 6/belial. 13/ernesto sabato.

ESPaÇO GOURMET

Ingredientes
1 colher (sopa) de manteiga
1 lata de leite condensado
4 colheres (sopa) de leite em pó
150g de biscoito de leite
leite em pó para finalizar

MoDo DE PREPARo
Numa panela, adicione a 

manteiga, o leite condensado e 
o leite em pó, mexendo sempre 

PaLHa ITaLIaNa DE LEITE EM PÓ

em fogo baixo, até formar 
uma mistura homogênea. 
Quando levantar fervura, 
continue mexendo e cozi-
nhando o doce até que ele 
chegue ao ponto de bri-
gadeiro — aproximada-
mente 5 minutos ou até 
que, ao passar a colher, seja pos-
sível ver o fundo da panela. Que-
bre os biscoitos e misture-os ao 
conteúdo da panela. Espalhe a 
mistura em uma travessa forrada 

com plástico-filme e reserve até 
esfriar completamente. Corte o 
doce em cubos do tamanho que 
preferir e passe-os em leite em pó 
para finalizar.

São Miguel do oeSte 
14/7 - Encontro de Áreas – 8h30 - Centro Espírita Seara 
da Fé
- 14º - Café Colonial – 18h - Igreja Matriz São Miguel 
Arcanjo 
- Show com Eduardo Gustavo – 23h – Rud´s Pub

16/7 - Troca solidária – 11h - Container Óleo e Hupets
- Oficina de Sensibilização Audiovisual - 8h30 - Sesc

17/7 - Oficina Expressão Corporal e Vocal – 8h30 – Sesc 

18/7 - Workshop Vivência em dança Circular – 19h - Sesc

21/7 - Inauguração San Juan Lounge Bar – 22h – San juan 
lounge Bar

28/7 - Rock n’ Roll High School - 22h30 - Setessete 
Bar&Bilhar

4/8 - Festival da Cerveja de São Miguel do Oeste – 14h – 
Setessete Bar&Bilhar

Maravilha 
14/7 - Encontro de Corais – 14h – Centro Sociocultural 
- Festa Candy Shop – 23h55 – Green Club 

15/7 - Costelão – 10h – Salão Santa Terezinha Bairro união 
- Festa dos Idosos 10h – lar de Convivência

20/7 - Show com Lucas Lucco – 23h59 – Play Club

22/7 - Festa dos idosos – 10h – linha Arabutã

26/7 - Show com day&Lara – 19h30 – Espaço Criança Sorriso 

27/7 - Festa da Colônia, Feira do Artesanato e Exposição de Orquídeas 
– 9h – Espaço Criança Sorriso
- Show com Camerata Florianópolis – 17h30 – Espaço Criança Sorriso

3/8 - Show com Banda djavú – 23h - Hangra

CaMISa 
floral masculina

Mas se você não costuma ter medo de ousar, 
aproveite para escolher flores diferentes, maiores 
e mais coloridas. 
uma das coisas mais legais da moda é a 
possibilidade de mudar, diferenciar-se das outras 
pessoas e até mesmo de si mesmo a cada novo 
dia e novo look. As estampas florais masculinas 
são uma dessas formas de diferenciação mais 
atuais e estilosas.  

Esta semana comemoramos o Dia do Homem, 
então não poderia faltar uma matéria especial 
para eles! E hoje venho pedir que vocês, homens, 
abram seu coração para os florais! Essas 
estampas são uma das maiores polêmicas no 
universo de moda masculina aqui no Brasil, mas 
os homens de vários outros países já aderiram e 
provam que homem pode, sim, e fica muito lindo 
com uma estampa floral. 
Elas apareceram de diversas formas, mas 
principalmente como camisas e camisetas. 
E, ao contrário do que se pensa, os florais não 
precisam ser usados apenas nas estações mais 
quentes. Basta você escolher um floral não 
tão colorido e combiná-lo com as peças mais 
pesadas do inverno. O melhor de tudo é quebrar a 
seriedade do inverno com as estampas florais. 
Por outro lado, se você quer aderir à tendência 
sem abrir mão da seriedade, escolha bem as 
outras peças do look. Prefira calças mais escuras 
ou clássicas, sapatos e cintos mais rock’n’roll ou 
mais clássicos, conforme o seu tipo de estilo.
Você também deve estar atento ao tipo e 
tamanho das flores, de acordo com o estilo que 
mais combina com você. Se você é mais discreto, 
prefira as flores menores e mais tradicionais. 
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Vitrine

por EStELA SERPA
ÁREA VIP
vip@jornalolider.com.br 

Feliz 2 aninhos para o pequeno Davi!!!

Debora, parabéns pelo 
aniversário na última quarta-

feira (11)! Que você possa 
ter muitos anos de vida, 

abençoados e felizes, e que 
estes dias futuros sejam todos 

de harmonia, paz e desejos 
realizados.

 Simone, que você 
celebre essa data 
por muitos anos e 

que nunca lhe falte 
paz no coração, 

amor na vida, 
sorrisos no rosto 

e companhias 
maravilhosas. E 

que cada novo dia 
seja o renovar de 
uma esperança e 

um entusiasmo 
infinitos. Parabéns 

pelo aniversário 
comemorado 

quinta (12). 

Quem comemora mais um aniversário 
na próxima quarta (17) é jardel. 
Parabéns, muitas felicidades, saúde, 
paz, amor e sucesso!

jair, ao comemorar mais um 
aniversário (12), com ele vem mais 
sabedoria, experiências diversas, 
risos, lágrimas, amor recebido e dado, 
amizade dividida. Felicidades sempre!!

O amor está no ar! 
Parabéns ao casal Elias 
e Danieli. Que esta nova 
fase seja apenas o início de 
toda a felicidade que vocês 
merecem!! 

A pequena Manuela em clima de festa na sua primeira Copa
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por LAIS ORO e ANdREA COStA PELISSARI
dESIGN EM PAUTA

Vitrine

por LUCIANE MOZER

VIdA E
ESPIRITUALIdAdE

Na SUa ESTaNTE

QUaL O TaMaNHO Da SUa fÉ? 

A coluna de hoje foi motivada por um lindo filme que assis-
ti. O título – Cavalo de Guerra. Pelo nome parece um filme pe-
sado, mas na verdade é um filme emocionante e nos faz refletir 
sobre amizade, força, fé. Para quem assistiu sabe o que estou fa-
lando, para que ainda não assistiu, eu vou explicar. 

O filme conta a história de uma grande amizade entre o ca-
valo Joey e o jovem Albert. Joey foi adquirido em um leilão, só 
que o pai de Albert procurava um cavalo para arar a terra, Joey 
era um puro-sangue, não tinha estrutura física para isso. 

Albert tinha fé no amigo e com muita coragem e confian-
ça Joey conseguiu puxar o arado, com muita dificuldade, mas o 
serviço foi realizado. Porém sem conseguir dinheiro para man-
ter os custos da fazenda, o pai de Albert resolve vender Joey para 
o exército. Joey acaba indo para o combate durante a primeira 
guerra mundial. Este cavalo milagroso, como era chamado, ser-
viu as forças armadas do Reino Unido e da Alemanha (que esta-
vam em lados opostos), ele enfrenta o fogo inimigo, morte, do-
enças, tanto de pessoas, como de outros cavalos. Sua trajetória 
foi uma odisseia, até que parou sozinho na terra de ninguém.

Mas quando Joey foi levado, Albert fez uma promessa: onde 
você estiver, eu vou te buscar e vou te trazer para casa. Albert ti-
nha fé que iria reencontrar seu companheiro. Mas a fé dele era 
enorme e inabalável. Porém, ele não ficou parado, foi em busca 
do seu parceiro, enfrentou inúmeras dificuldades até que o feliz 
encontro ocorreu. 

E aí eu pergunto, de que tamanho é a sua fé? Até onde você 
vai com ela? A sua fé suporta as dificuldades da vida?  Quem de 
nós está isento de dificuldades, problemas e dores ao longo da 
vida? Quem consegue atravessar uma existência toda sem mo-
mentos de tristeza, processos dolorosos, perdas, angústias ou 
sofrimentos?

Isso se dá porque as dificuldades e dores, as aflições e tor-
mentos da existência têm uma razão de ser. Se assim não fosse, 
Deus, sendo bom e justo, Pai amoroso e ciente de tudo o que nos 
ocorre, não ofereceria as dores e aflições para o nosso cotidiano.

Entendemos que as dificuldades morais ou físicas, presen-
tes em nossas vidas, fazem parte do processo evolutivo em que 
nos encontramos. Ciente disso é que Jesus nos alertou, de ma-
neira clara, que no mundo teríamos aflições. Porém, não esque-
ceu de nos recomendar bom ânimo para que, como Ele, pudés-
semos vencer o mundo.  

Assim, as aflições do mundo são oportunidades de resga-
te e aprendizado. O que hoje se nos mostra como imensa dor, a 
ponto de pensarmos que enlouqueceremos, amanhã veremos 
que foi momento de amadurecimento, de mudança de valores, 
de conquistas de virtudes. Por isso, o conselho de Jesus: “Tende 
bom ânimo, tenha fé”! DInhEIro É EmocIonAL 

As pessoas imaginam que o seu dinheiro está ligado 
à economia do país, ao emprego atual, ao talento para 
os negócios ou às oportunidades da vida. Apesar de 
concordar que, indiretamente, todos estes fatores 
influenciam sua vida financeira, Tiago Brunet mostra 
que o ponto crucial são as emoções. Elas são o fator 
determinante do que significa dinheiro para você e de como 
você o usa. Se dinheiro é emocional, primeiro precisamos 
estar convictos de que somos saudáveis emocionalmente, 

para depois pensar em ganhar e administrar recursos. Em Dinheiro é emocional, 
Tiago apresenta como sua experiência como coach e mentor de dezenas de líderes 
empresariais, políticos e religiosos o levou a entender sobre como o que controla 
nossas emoções também governa o nosso destino financeiro. Dinheiro no bolso 
sem propósito, é dinheiro perdido. Tiago conduz você, leitor, através desta obra, 
a um avançado estágio de saúde emocional e financeira, para que você conheça 
e desfrute do verdadeiro sentido da prosperidade. Afinal: “Prosperidade não é ter 
dinheiro, e sim tudo o que você precisa para cumprir o seu destino nesta terra”
Se suas emoções não estão saudáveis, seus recursos jamais irão satisfazê-los. Se 
seu emocional não está saciado, o dinheiro nunca cumprirá este papel.

pArAíSo pErDIDo
Há 350 anos, o conflito entre Deus 
e Satã narrado em Paraíso Perdido, 
obra-prima de john Milton, virou 
um marco na literatura. Seus dez 
mil versos sobre a criação do 
mundo, a tentação e o desejo por 
redenção receberam reconhecimento 
instantâneo e serviram de inspiração 
para peças de teatro, músicas, 
pinturas e livros, ecoando na obra 

de mestres como Mary Shelley, C.S. lewis, Philip Pullman e Neil 
Gaiman. 
Agora, a obra colossal foi reimaginada pelo premiado ilustrador 
espanhol Pablo Auladell. Com seu traço sombrio, quase desolado, 
o tributo captura o lirismo de Milton para quem ainda não teve o 
prazer de ler os cantos originais. Ao mesmo tempo, complementa 
a experiência do leitor, dando ainda mais vida ao texto. 
A graphic novel inspirada na grande obra de Milton chega para 
fazer parte da linha DarkSide® Graphic Novel numa edição que 
deixaria Adão em apuros, com capa dura, bordas douradas 
e todo aquele cuidado que os fãs já esperam — e merecem. 
Chegou a hora da redenção.

Com o inverno, a chegada 
das temperaturas mais baixas 
convida os brasileiros a ado-
tar novos hábitos e passar mais 
tempo em casa. E para rece-
ber a temporada de inverno e 
aproveitar os bons momentos 
cercado da família e dos ami-
gos, algumas dicas simples 
para transformar os espaços 
da sua casa.

 1. Priorize o tato: 
Durante o período do in-

verno ficamos mais em casa e 
nossa relação com os móveis é 
mais intensa, principalmente 
com os sofás. Por isso, opte por 
mantas para os estofados em 
tecidos com toque mais macio, 
como suede, veludo, camurça 
ou pele sintética, que também 
são ideais para almofadas. Já 
para os móveis sem estofa-
mento, vale a dica de escolher 
madeiras que não tenham far-
pas ou veios grosseiros.

2. O calor da iluminação: 
Crie um ambiente acolhe-

dor a partir da iluminação. Os 
spots com luz amarelada são os 
indicados, alternando a inten-
sidade dos acendimentos para 
criar uma luminosidade mais 
confortável nestes dias onde a 
luz do sol tem menor duração. 
Os focos mais aconchegantes 
são os obtidos com lâmpadas 

CINCO IDEIaS PaRa PREPaRaR a CaSa PaRa O INVERNO

AR ou dicroica. Mas lembre-se, 
tenha cuidado para não posicio-
nar estas lâmpadas acima dos 
assentos, evitando o descon-
forto, já que elas emitem muito 
calor. Abajures e luminárias de 
chão em mesas ou pontos estra-
tégicos também podem ser uma 
boa solução. 

3. Proteja seus pés: 
Em dias frios, a temperatu-

ra fica mais baixa inclusive nos 
pisos. A dica para evitar o chão 
frio é cobrir alguns espaços da 
casa com tapetes, como a sala e 
a beirada da cama. Embora os 
tapetes com fios mais longos se-
jam os mais confortáveis para 
estes dias, a espessura deve ser 

utilizada priorizando a saúde 
dos moradores, uma vez que os 
mais espessos podem acumular 
mais ácaros – mesmo os mode-
los mais sintéticos. Contudo, ao 
usar o tapete na decoração, te-
nha o cuidado de colocar parte 
dele embaixo dos móveis para 
evitar escorregões. 

4. Revestimento especial 
nas superfícies: 

Aqueça as superfícies com 
revestimentos especiais, pois as 
paredes também podem con-
tribuir para um ambiente mais 
quente. O mercado oferece inú-
meras opções de revestimen-
tos para forrar as paredes, des-
de tecidos, madeiras certificadas 

e papéis de parede com dife-
rentes texturas. Para todas estas 
opções, vale a dica do confor-
to tátil na hora de escolher o re-
vestimento. Materiais mais gros-
seiros ao tato apenas em áreas 
onde o uso não será constan-
te, como sacadas ou varandas. 
Caso não tenha como revestir 
suas paredes com materiais di-
ferentes, vale a pintura total ou 
parcial com cores mais escuras, 
que preservam melhor a tem-
peratura interna e favorecem os 
efeitos de iluminação. 

5. Espaço do café para reu-
nir a família: 

Crie um cantinho especial 
para degustar um gostoso café 
é uma excelente dica para aque-
cer a casa e a família e amigos 
neste inverno. Se por um lado a 
estação mais fria do ano desper-
ta a preguiça, ela aguça a gula. 
Para a sua casa ficar ainda mais 
gostosa, traga a cafeteira e o pote 
com biscoitos para uma mesa 
lateral ou um aparador e crie o 
canto do café na sala de estar. 
Aproveite a ocasião e compre 
um bonito jogo de xícaras com 
estampas diferentes, ou resgate 
louças antigas para impressio-
nar os convidados. Nestes dias 
em que as reuniões internas são 
mais gostosas certamente as 
lembranças de família serão as-
sunto para várias horas. 



,  14 DE julHO DE 2018 19

Pela primeira vez a Comu-
nidade Santa Terezinha do Bair-
ro União irá promover coste-
lão. O evento, que faz parte da 
programação alusiva ao ani-
versário de 60 anos de Mara-
vilha, será realizado amanhã 
(15), a partir das 10h, no sa-
lão Santa Terezinha, no Bair-
ro União. Conforme o coor-
denador da entidade, Vilmar 
Franz, a expectativa para a pre-
sença é de mais de 500 pesso-
as e o lucro deve ser utilizado 
em reformas na igreja e no sa-

lão, que irão atender as normas 
municipais de acessibilidade. 
Após a refeição, haverá mati-
nê a partir das 14h com a ban-
da Marca do Fole. Os ingres-
sos custam R$ 25 para adultos 
e crianças até 12 anos pagam 
R$ 15. É necessário levar pra-
tos e talheres. “Convidamos 
a todos para o nosso evento, 
um dia de integração. Have-
rá carne de qualidade, que será 
muito bem preparada, além 
de muitos acompanhamen-
tos”, convida o coordenador. 

aMaNHÃ
Comunidade Santa 
Terezinha do Bairro 
União fará o 1º Costelão

A Justiça Federal conce-
deu liminar em ação civil pú-
blica do Ministério Público 
Federal (MPF) em São Mi-
guel do Oeste (SC) proibin-
do as agências do Institu-
to Nacional do Seguro Social 
(INSS) de agendarem perí-
cias médicas em outra cida-
de, ressalvados os casos em 
que a perícia seja marcada 
em agência mais próxima ao 
domicílio do segurado.

Devido à falta de peri-
tos médicos nas agências do 
INSS de São Miguel do Oes-
te e de Dionísio Cerqueira, a 
primeira com apenas um pe-
rito de carreira em ativida-
de e a segunda sem nenhum 

médico, foi adotada pela uni-
dade a prática de agenda-
mento de perícias em outras 
sedes do INSS. No entendi-
mento do MPF, assim agin-
do, o órgão transfere ao segu-
rado, muitas vezes carente de 
recursos, o ônus que deve-
ria ser da administração, que 
sequer reembolsa o cidadão 
pelas despesas de viagem. A 
ação do MPF também requer 
a realização de concurso pú-
blico para preencher as va-
gas de peritos médicos nas 
agências da Previdência So-
cial em São Miguel do Oeste 
e de Dionísio Cerqueira.

A decisão da Justiça vale 
para as agências localizadas 

na área da subseção judiciá-
ria de São Miguel do Oeste: 
Anchieta, Bandeirante, Barra 
Bonita, Belmonte, Bom Jesus 
do Oeste, Caibi, Campo Erê, 
Cunha Porã, Cunhataí, Des-
canso, Dionísio Cerquei-
ra, Flor do Sertão, Guara-
ciaba, Guarujá do Sul, Iporã 
do Oeste, Iraceminha, Itapi-
ranga, Maravilha, Mondaí, 
Palma Sola, Paraíso, Prin-
cesa, Riqueza, Romelân-
dia, Saltinho, Santa Helena, 
Santa Terezinha do Progres-
so, São Bernardino, São João 
do Oeste, São José do Cedro, 
São Miguel da Boa Vista, São 
Miguel do Oeste, Tigrinhos e 
Tunápolis.

A liminar foi concedida 
em janeiro deste ano, desde 
então houve a notícia de ao 
menos três casos de descum-
primento da decisão judicial, 
o que sugere que, apesar da 
proibição, a prática perma-
nece sendo adotada. Caso al-
gum segurado tenha perícia 
agendada em agência diver-
sa de sua residência, pode 
procurar o Ministério Pú-
blico Federal em São Miguel 
do Oeste (Rua Santos Du-
mont, 55, Centro), com có-
pia do documento em que 
consta o endereço do local 
da realização da perícia mé-
dica, bem como comprovan-
te de endereço.

REGIÃO MPF também requereu o credenciamento de peritos para 
as agências de São Miguel do Oeste e Dionísio Cerqueira

Justiça proíbe agências do INSS de 
agendarem perícia em outra cidade

O desfile de 7 de Setem-
bro em São Miguel do Oes-
te será somente militar em 
2018. A decisão foi tomada 
em reunião realizada na se-
mana passada, momento em 
que a administração munici-
pal, Exército, Polícia Militar, 
Polícia Civil e Corpo de Bom-
beiros entraram num consen-
so. Os principais motivos são 
o atual momento econômico 
e as dificuldades financeiras. 

A secretária de Educa-
ção, Rosani Pelissari, e o se-
cretário-adjunto de Cultura 
e Turismo, Carlos Chaves, re-
latam que a manutenção ape-
nas da parte militar do desfi-
le vai resultar em economia 
superior a R$ 40 mil aos co-
fres públicos municipais, va-
lor este que poderá ser in-
vestido em outros serviços 

de primeira necessidade.
Conforme Rosane, se-

riam gastos pelo menos R$ 
600 pela participação de cada 
uma das 23 escolas do mu-
nicípio, incluindo transpor-
te escolar e outras demandas 
do desfile. Já Chaves desta-
cou que com a manutenção 
apenas do desfile militar não 
será necessária a sonoriza-
ção das ruas, o gradeamen-
to, a contratação de banhei-
ros químicos e a impressão 
de folders, o que resultará em 
uma economia considerável.

O hasteamento e arria-
mento diário das bandeiras 
na semana que antecede o 7 
de Setembro estão mantidos. 
O desfile deste ano deve ser 
rápido e vai começar mais tar-
de. A expectativa é que grande 
público acompanhe o evento.

SÃO MIGUEL DO OESTE
Organização opta por 
manter apenas desfile 
militar em 7 de Setembro

SHOW NaCIONaL
Dupla Henrique & Juliano fará show 
em São Miguel do Oeste

Os irmãos Henrique e 
Juliano desembarcam em 
São Miguel do Oeste no 
dia 24 de agosto. O Par-
que Rineu Gransotto será 
palco de uma das atra-
ções que mais arrasta mul-
tidões em todo o Brasil. A 
data do show foi confirma-
da no fim da tarde de se-
gunda-feira (9) pelos orga-
nizadores. O evento é uma 
realização da B Show Pro-
duções, com o patrocínio 
da Swell Óptica e Joalhe-
ria e Posto Volta Grande.

No palco, a dupla deve 
apresentar alguns dos su-
cessos como “Cuida bem 

dela”, “Como é que a gen-
te fica”, “Na hora da raiva”, 
“Até você voltar”, “Mudando 
de assunto”, “Gordinho sa-
liente”, “Recaídas” e “Não tô 
valendo nada”. Mas o reper-
tório da apresentação pro-
mete mesmo ser pontuado 
pelas canções do DVD “O 
céu explica tudo”. Henrique 
& Juliano, que começaram 
a carreira em 2012, torna-
ram-se importantes expo-
entes da música sertaneja e 
são referências expressivas 
no atual cenário musical.

Um dos termôme-
tros do sucesso da dupla, 
o canal do YouTube con-

ta com mais de sete mi-
lhões de inscritos e está 
prestes a atingir três bi-
lhões de visualizações. 

Nos shows os irmãos tam-
bém atraem multidões, cla-
ro, com uma média de pú-
blico de 40 mil pessoas.

Show da dupla será no dia 24 de agosto, no Parque Rineu Gransotto

Divulgação
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Extremo Oeste
Catarinense

Dados do Ministério da 
Saúde mostram que a apli-
cação de todas as vacinas 
do calendário adulto está 
abaixo da meta no Brasil – 
incluindo a dose que pro-
tege contra o sarampo, do-
ença que registra surtos em 
pelo menos três estados. A 
tendência de queda nas co-
berturas vacinais, segun-
do a pasta, começou a apa-
recer em 2016 e vem se 

acentuando desde então. 
Em São Miguel do Oes-

te, a Secretaria de Saúde 
está realizando intensifi-
cação para vacinar adul-
tos e crianças contra o sa-
rampo. A responsável pela 
sala de vacinas, Débora Ca-
sagrande, explica que toda 
a população precisa fa-
zer a vacina da tríplice vi-
ral, tendo em vista que a 
imunização faz parte do ca-

lendário vacinal das crian-
ças, como dos adultos. 

“As crianças recebem a 
primeira dose com um ano, 
com um ano e três meses re-
cebem a tetraviral, que con-
tém o sarampo, caxumba, 
rubéola e varicela. Até os 29 
anos essas duas doses de-
vem ser realizadas, após os 
29 anos os adultos devem 
ter mais uma dose até os 49 
anos. Esse é o último pra-

zo para receber a dose, após 
essa idade ela não será mais 
aplicada”, explica. A vaci-
na tríplice viral é aplica-
da em São Miguel do Oeste 
nas quartas e quintas-fei-
ras para evitar desperdí-
cio de doses. A Secretaria 
de Saúde deve programar 
uma campanha nos próxi-
mos dias e a população será 
informada em caso de mu-
dança nos dias de aplicação.

SÃO MIGUEL DO OESTE

Saúde intensifica vacinação contra o sarampo

CULTURa Etnias alemã, italiana e gauchesca representadas por meio da 
dança no Parque de Exposições Carlos Alberto Begrow

festa da Integração é realizada 
em Maravilha
NELCIR DALLAgNoL

O grupo de danças do 
Centro Cultural 25 de Julho, 
Volkstazgruppe Wunderbar, 
realizou no domingo (8) a Fes-
ta da Integração. O objetivo do 
evento foi integrar outros mu-
nicípios por meio dos aman-
tes das danças típicas alemã, 
italiana e gauchesca.

A festa foi realizada no 
Parque de Exposições Carlos 
Alberto Begrow, com apresen-
tações de 21 grupos de dan-

Fotos: Nelcir DallAgnol/O Líder

Dança coletiva abriu o evento do domingo

ças. De Maravilha se apresen-
taram o grupo Ki Maravilha, 
do Lar de Convivência, Dança 
Sênior e o de Dança Coreográ-

fica. Segundo a coordenadora 
do evento, Ordete Selig, foram 
mais de 35 apresentações e 
mais de 600 pessoas participa-

ram. “Neste ano conseguimos 
realmente fazer uma festa da 
integração como esperado, 
pois havia grupos de danças 
alemãs, italianas e gauches-
cas”, destaca Ordete. 

De acordo com ela, a 
cada ano a festa fica maior e 
já estão se preocupando com 
os preparativos da próxima 
edição. 

Após a programação do 
almoço e das apresentações 
teve matinê com a Banda 
Prisma. 

Mais de 20 grupos de dança se apresentaram Maravilha recepcionou grupos de outros municípios

Estacionado em São Miguel 
do Oeste desde a segunda-fei-
ra (9), o caminhão da sorte da 
Caixa sorteou na noite de quar-
ta-feira (11) as dezenas do con-
curso 2.058 da Mega-Sena, com 
prêmio de R$ 31 milhões. O sor-
teio foi realizado na área co-
berta da Praça Walnir Bottaro 
Daniel, às 20h. As dezenas sorte-
adas foram: 04-19-23-29-56-59.

Segundo a Caixa Econômi-
ca Federal, o prêmio da Mega-
Sena acumulou pela quinta vez, 
após nenhum apostador cravar 
as seis dezenas reveladas pela lo-
teria. Com isso, a Caixa prome-
te pagar R$ 34 milhões hoje (14). 
Apesar de ninguém ter fatura-

do o prêmio principal, o concur-
so premiou 81 apostas que acer-
taram a quina e têm o direito de 
receber R$ 30.543,83 cada. Ou-
tros 5.435 apostadores cravaram 
quatro dos números sorteados 
e podem sacar R$ 650,29 cada.

Para concorrer ao prêmio 
de R$ 34 milhões, basta ir a uma 
casa lotérica e marcar de 6 a 15 
números do volante, poden-
do deixar que o sistema esco-
lha os números para você (Sur-
presinha) e/ou concorrer com 
a mesma aposta por 2, 4 ou 8 
concursos consecutivos (Tei-
mosinha). Outra opção é o Bo-
lão Caixa, que permite ao apos-
tador fazer apostas em grupo. 

LOTERIa 

CaPaCITaÇÃO

Mega-Sena sorteada em São 
Miguel do Oeste acumula e 
pode pagar R$ 34 mi hoje 

CDL de Maravilha promove 
workshop sobre vendas 

Sorteio de hoje está marcado para as 20h (horário de Brasília) 

Camila Pompeo / WH Comunicações

A Câmara de Diri-
gentes Lojistas de Mara-
vilha (CDL) irá realizar 
workshop sobre vendas 
no dia 24 de julho, às 19h, 
no auditório da entida-
de. Com o tema “Ven-
der mais e melhor”, a ca-
pacitação será ministrada 
pelo gerente de produ-
tos e serviços da Federa-
ção das Câmaras de Diri-

gentes Lojistas (FCDL/SC), 
Valdemir Manoel da Silva.

Na oportunidade, serão 
feitas orientações sobre 
como vender com qualida-
de, perfil do cliente e como 
abordá-lo, entre outras. 
A inscrição deve ser fei-
ta até o dia 23 pelo telefo-
ne 3664 0414, com a agen-
te comercial Daiane Dassi. 
O investimento é de R$ 10. 
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Dia 17 de julho de 1991 
o Grupo de Idosos Lar de 
Convivência inaugura-
va a sede própria. Com 27 
anos de existência, os inte-
grantes comemoram a data 
amanhã (15), com festa que 
deve receber 19 grupos da 
melhor idade de Maravi-
lha. A programação come-
ça às 10h com recepção dos 
participantes, ao meio-dia 
será servido churrasco e à 
tarde tem matinê com Rube 
& Banda. Conforme a pre-
sidente da entidade, Eneci 
Gruber, o evento deve rece-
ber cerca de 500 pessoas e é 
uma confraternização para 
agradecer a história. “Nós, 
nesses 27 anos, tivemos 

muito aprendizado e ami-
zades. Estamos felizes em 
poder continuar promoven-
do nossas festas. O nosso 
sentimento é de gratidão”, 
explica. A comemoração 
faz parte do cronograma de 
aniversário de Maravilha. 

O próximo evento será 
a 3ª edição do Baile das De-
butantes da 3ª Idade, uma 
festa que não era realizada 
desde 1996 e neste ano vol-
ta a ser organizada. O bai-
le será promovido no dia 
8 de setembro, no Lar de 
Convivência, e as interes-
sadas em debutar podem 
preencher a ficha de ins-
crição com Eneci, por meio 
do telefone 3664 0365. 

DESDE 1991 

REGIÃO

Grupo de Idosos 
Lar de Convivência 
comemora 27 anos de 
fundação com festa

Justiça federal destina R$ 187,5 mil 
a 19 instituições

A 1ª Vara Federal de São 
Miguel do Oeste destinou a 19 
instituições da região R$ 187,5 
mil originários de penas e me-
didas alternativas aplicadas 
em processos criminais. Os re-
cursos serão utilizados para 
aquisição de bens, como mó-
veis, eletrodomésticos e equi-
pamentos hospitalares, e re-
alização de serviços, como 
reforma de instalações. O ato 
de entrega foi coordenado 
pelo juiz Márcio Jonas Engel-
mann e teve a presença de re-
presentantes das instituições.

Instituições que não foram 
favorecidas podem apresen-
tar projetos novamente para 
o próximo edital, que deve ser 
publicado entre setembro e ou-
tubro. Segundo a vara federal, 
as instituições que não recebe-
ram recursos terão preferên-
cia. Entre as instituições con-
templadas estão os hospital 
de Descanso, Maravilha, Ins-
tituto Terezinha Gaio Basso, 
Apae de São Miguel do Oes-
te, ONG Amigo Bicho, ONG 
Amigos da Deisy, e Associa-
ção Comunitária de Bombei-
ros de São Miguel do Oeste. 

Divulgação

Ato de entrega foi no fim do mês de junho e coordenado pelo juiz Márcio jonas 
Engelmann

SÃO MIGUEL DO OESTE Setor também busca retorno das coletas de 
sangue no município

Saúde organiza ônibus para 
levar doadores até o Hemosc 

A Secretaria de Saúde 
de São Miguel do Oeste or-
ganiza um ônibus para le-
var doadores de sangue do 
município até o Hemosc 
de Chapecó. A viagem está 
programada para o dia 6 de 
agosto, com saída às 6h, em 
frente ao Posto de Saúde 
Central. Estão disponíveis 
40 vagas e as inscrições po-
dem ser realizadas no pré-
dio da Secretaria de Saú-
de. Documentos como RG 
e Cartão SUS são indispen-
sáveis.

A diretora de controle e 
avaliação da Secretaria de 
Saúde, Daiana Cirtolli, ex-
plica que para fazer a doa-
ção, não é necessário já ser 
um doador. “Há um tempo 
sim, era feito um pré-exame, 

para depois fazer a doação. 
Hoje é feita uma triagem, a 
coleta e em caso de algum 
problema, você recebe os 
exames orientando que pro-
cure um médico e esse san-
gue é descartado. Caso ocor-
ra tudo bem, você recebe a 
carteirinha de doador e aí o 
sangue é utilizado”, explica.

Daiana salienta que, no 
inverno, o estoque de do-
ações sempre baixa e as 
unidades do Hemosc en-
frentam problemas de abas-
tecimento e de atendimen-
to das solicitações. Por isso 
a importância dos doadores 
participarem da ação. Em 
São Miguel do Oeste, o setor 
da Saúde busca a retomada 
pelo Hemosc das coletas de 
sangue no município. 

Prefeitura de SMOeste

Doação de sangue está marcada para o dia 6 de agosto

A Apae Marisol de Maravi-
lha recebeu recursos das mul-
tas pecuniárias e adquiriu uma 
mesa digital para auxílio peda-
gógico com técnicas lúdicas. 
De acordo com a assistente so-
cial, Nívea Campana, a esco-
la foi contemplada após con-
feccionar projeto e solicitar o 

recurso. A mesa chegará em 
aproximadamente 20 dias e 
será utilizada pelos professo-
res para diversas atividades com 
os alunos. Conforme ela, é algo 
novo, que não existe nas ins-
tituições da região. O objetivo 
será desenvolver as partes inte-
lectual e sensorial dos alunos. 

aPaE aDQUIRE MESa DIGITaL DE R$ 7 MIL

Mesa é preparada para atender necessidades de crianças com algum tipo de deficiência

Divulgação



,  14 DE julHO DE 201822

fLOR DO SERTÃO

REfORMa

Setor agropecuário 
lidera movimentação 
econômica

Parque recebe melhorias 

ENCONTRO Festividade faz parte da programação de aniversário do município

Bom Jesus do Oeste promove 
Confraternização de Carros 
antigos e Motociclistas

No último fim de semana 
Bom Jesus do Oeste promo-
veu a 2ª Confraternização de 
Carros Antigos e Motociclis-
tas, com a presença de públi-
co expressivo. O prefeito, Ro-
naldo Luiz Senger, prestigiou 
o encontro, assim como o vi-
ce-prefeito, Ivonir José Santo-
lin, secretários e demais lide-
ranças. 

O evento faz parte da 
programação de aniversário 
do município e contou com 
a participação de diversos 
grupos da região. “O muni-

cípio de Bom Jesus do Oeste 
é formado por pessoas em-
preendedoras, acolhedoras e 
determinadas, isso nos deixa 

orgulhosos e felizes. O even-
to superou todas as expecta-
tivas e a maior satisfação foi 
ver as pessoas elogiando a 

nossa cidade”, afirma Senger. 

EVENTOS
A sessão solene em ho-

menagem aos ex-prefei-
tos foi realizada ontem (13), 
na Câmara de Vereadores, 
e hoje (14) será promovi-
do Baile de Casais, no Pavi-
lhão Católico. As comemo-
rações continuam no dia 19 
de julho, feriado municipal, 
com mateada na praça, sor-
teio da campanha Movimen-
ta Bom Jesus e apresentações 
culturais. 

Fotos: Divulgação/Ascom Prefeitura

Prefeito e as soberanas prestigiaram o evento Público acompanhou o trabalho da lillo’s Barbearia

Encontro contou com a participação de diversos grupos da região

O Dia Internacional do 
Cooperativismo reuniu pú-
blico expressivo na Praça da 
Bandeira, em Cunha Porã. 
O evento foi realizado por 
meio do Movimento de Inter-
cooperação, organizado pe-
las cooperativas Sicoob, Au-
riverde, Sicredi e Ceraçá.

A comunidade contou 
com diversos serviços gra-
tuitos, apresentações cultu-
rais, atividades e jogos. Os 
participantes também conta-
ram com orientações em re-
lação à prevenção de aciden-
tes com os profissionais do 
Corpo de Bombeiros, além 
de atividades do Proerd.

Para as crianças fo-
ram disponibilizados diver-
sos atrativos, como brinque-
dos, pintura facial, cineminha 
da cooperação, apresenta-
ções, pipoca e algodão-do-
ce. A comunidade que pres-

CUNHa PORÃ

Dia Internacional do Cooperativismo 
é comemorado

Profissionais realizaram evento na Praça da Bandeira 

Divulgação
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O setor agropecuário 
continua sendo o respon-
sável por mais de 50% da 
movimentação econômi-
ca de Flor do Sertão, com 
base nos dados fornecidos 
pela Secretaria de Agricul-
tura do município. De acor-
do com o responsável pelo 
setor de blocos da prefeitu-
ra, Eduardo Valer, em 2017 
a movimentação econômi-
ca do setor agropecuário foi 
de R$ 29 milhões, contra R$ 
27 milhões da Indústria e 
Comércio.

A maior movimentação 
foi com a venda de frangos. 
Com 18 produtores e mais 
de quatro toneladas co-
mercializadas, o rendimen-
to ficou em R$ 10 milhões. 
Os dados são obtidos com 
base nas notas emitidas e 
Valer destaca a importân-
cia de fazer a retirada das 
mesmas.

O prefeito, Sidnei 
Willinghöfer, também lem-
bra a necessidade do pro-
dutor rural tirar nota dos 
produtos comercializados. 
“Quando o produtor tira a 
nota, está fazendo um be-
nefício a ele próprio, por-
que quanto maior o volume 
de recursos girados no mu-

rAnKInG
1º Aves: R$: 
10.244.110,54
2º leite: R$ 4.997.926,61
3º Suínos: R$ 
3.623.106,17
4º Ovos: R$ 3.572.833,03
5º Bovinos: R$ 2.334.380 
milhões
6º Soja: R$ 1.169.681,88
7º Milho: R$ 798.354,89
8º Fumo: R$ 447.207,63
9º lenha: R$ 384.934,28
10º Trigo: R$ 149.999,70

nicípio, maior o retorno das 
receitas. Consequentemen-
te também é maior o poder 
de investimento da prefei-
tura para poder prestar os 
serviços necessários à co-
munidade”, explica.

Responsável pelo setor de blocos da 
prefeitura, Eduardo Valer

tigiou a ação também contou 
com mateada com a erva-ma-
te Materva e venda de be-
bidas e lanches, por meio 
do Lions e Leo Clube.

DOaÇõES 
A Fundação Hospitalar 

de Cunha Porã foi beneficia-
da com a ação das coopera-

tivas através da arrecadação 
de alimentos não perecí-
veis. Outro destaque é para 
a mobilização da CDL/ACI-
SA-CP, por meio do Núcleo 
do Jovem Empreendedor e 
parceria do DEL/CP, com o 
recolhimento de lixo eletrô-
nico para descarte correto.

Para o presidente do Si-

coob Credial, Hermes Bar-
bieri, o Dia Internacional do 
Cooperativismo foi comemo-
rado de forma positiva, atin-
gindo o objetivo de promo-
ver a intercooperação entre 
as cooperativas e a comuni-
dade, proporcionando um 
dia de lazer, bem-estar, saúde 
e aprendizado à população.

A administração de Flor 
do Sertão promoveu con-
sertos e melhorias no va-
lor de R$ 7,8 mil no par-
que da praça municipal, 
que havia sido danificado. 
Além das crianças que brin-
cam no local, o parque é fre-

quentado também pelos alu-
nos da pré-escola. Com o 
objetivo de garantir a se-
gurança das crianças e do 
patrimônio público, a pre-
feitura estuda a possibilida-
de de instalar mais câme-
ras de vigilância na praça. 

local havia sido danificado e passou por reformas

 Divulgação
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Carlo 
BeNettoN
Carlo 
Benetton, o 

mais novo dos 
irmãos fundadores do 

famoso grupo de moda italiano 
que leva seu nome, morreu 
aos 74 anos em Treviso, Norte 
da Itália. O empresário morreu 
em sua residência em função 
de uma doença descoberta 
há seis meses. junto com 
seus irmãos, luciano, Gilberto 
e Giuliana, participou da 
fundação da companhia 
em 1965, na localidade de 
Ponzano Veneto, nordeste 
da península, fabricando 
e comercializando tecidos 
e suéteres. O império de 
Benetton cresceu nos anos 
1980 graças às inovadoras 
camisas de lã de cores fortes, 
expandindo-se em todo mundo 
com lojas em cem países e 
abrindo fábricas em países 
de mão de obra muito barata. 
A marca “united Colors of 
Benetton” foi protagonista 
também na década de 1990 
de verdadeiros escândalos 
pelas chocantes campanhas 
publicitárias idealizadas pelo 
fotógrafo Oliviero Toscani 
a favor da integração racial 
e dos direitos humanos. Os 
irmãos Benetton decidiram se 
aposentar em 2003 e deixar a 
administração de sua fortuna 
nas mãos de executivos. O 
grupo fechou o ano 2017 com 
uma perda de 180 milhões de 
euros, a maior de sua história, 
e por isso luciano, de 82 
anos, decidiu voltar à frente 
da companhia e mudar de 
estratégia para reconquistar 
clientes em todo o mundo.

FeliCiaNo do 
aMaral
O cantor 
evangélico 

Feliciano do 
Amaral, de 97 

anos, morreu na manhã de 
sábado (7) em Porto Velho, 

após falência múltipla dos 
órgãos. O pastor estava 
internado em um hospital 
particular da capital desde 
o dia 20 de junho. Ele era 
conhecido como Rouxinol do 
Sertão. Em 2013, Feliciano 
foi reconhecido pelo Guinness 
Book, como o cantor mais 
velho no mundo ainda em 
atividade. O pastor nasceu em 
Minas Gerais, em 1920, e era 
famoso internacionalmente no 
meio evangélico. 

Steve ditKo
É Stan lee 
quem aparece 
em quase 

todos os filmes 
da Marvel Comics, sempre 
como um agrado aos fãs que 
reconhecem o icônico criador 
de personagens importantes 
das HQs. Mas lee quase 
nunca esteve sozinho 
nessa empreitada. Alguns 
ilustradores e desenhistas não 
queriam os holofotes. Foi o 
caso do grande Steve Ditko, o 
co-inventor do Homem-Aranha 
que teve a morte confirmada 
na sexta-feira (6) aos 90 anos. 
Pouquíssimo midiático, Ditko 
era uma incógnita. A verdade, 
inclusive, é que não se sabe 
se ele sequer foi casado – ou 
se tinha herdeiros. Sua morte 
também é misteriosa. O 
site TMZ, conhecido por ter 
fontes em todos os cantos 
(principalmente entre policiais 
e corpo de bombeiros), afirma 
que Ditko morreu ainda em 
29 de junho. Seu corpo, 
contudo, foi encontrado por 
um assistente social que, ao 
perceber o sumiço do artista, 
foi até seu apartamento, em 
Nova Iorque, para encontrá-lo. 
Ainda de acordo com o site 
TMZ, o médico legista que 
examinou o corpo do artista 
identificou a causa da morte 
como um ataque cardíaco 
causado pelo entupimento 
das artérias. Discreto na vida 
midiática, Ditko era o mestre 

da extravagância das cores, 
principalmente quando o 
assunto era sua segunda mais 
famosa criação, novamente 
ao lado do gênio Stan lee, o 
Doutor Estranho, personagem 
que ganhou carne e osso 
nos cinemas recentemente, 
interpretado pelo britânico 
Benedict Cumberbatch. 

SaMaN 
KuNaN
Ex-sargento 
da reserva 

da Marinha 
Tailandesa, 

Saman Kunan, de 38 
anos, morreu após perder a 
consciência por falta de ar, 
pouco depois de ter levado 
oxigênio e suprimentos aos 
12 meninos e o treinador 
presos no interior de uma 
caverna na Tailândia. A 
morte do mergulhador 
ocorreu por volta das 2h 
de sexta-feira (6/7) (17h 
de quinta-feira no Brasil). 
O ex-integrante do grupo 
de elite da Marinha ficou 
sem oxigênio no retorno 
à entrada da caverna 
Tham luang. A morte dele, 
segundo uma fonte do 
gabinete do governador 
da província de Chiang 
Rai, expõe a dificuldade 
dos trabalhos de resgate. 
No entanto, assim como 
é o pensamento de todos 
os militares, mergulhadores 
e voluntários no local, os 
trabalhos não devem parar, 
inclusive para que a morte 
dele não seja em vão, como 
afirmaram autoridades 
tailandesas. 

lorilei de MedeiroS
Faleceu no dia 5 de julho, 
no Hospital Regional de São 
Miguel do Oeste, aos 37 
anos. Seu corpo foi velado 
na Igreja Católica de linha 
Sete de Setembro, São Miguel 
do Oeste, e sepultado no 
cemitério da comunidade.

arliNdo PederSSeti
Faleceu no dia 7 de julho, 
no Hospital Regional de São 
Miguel do Oeste, aos 74 
anos. Seu corpo foi velado 
na Igreja Católica de linha 
Getúlio Vargas, Bandeirante, 
e sepultado no cemitério da 
comunidade.

reiNaldo KoCheMBorger
Faleceu no dia 8 de julho, 
no Hospital Regional de 
São Miguel do Oeste, aos 
78 anos. Seu corpo foi 
velado na Igreja Evangélica 
luterana de linha São jorge, 
Romelândia, e sepultado no 
cemitério da comunidade.

ClaudioMiro ButtiNi
Faleceu no dia 11 de julho, 
em São Miguel do Oeste, 
aos 48 anos. Seu corpo foi 
velado na Casa Mortuária de 
Guaraciaba e sepultado no 
cemitério municipal de São 
Miguel do oeste.

Maria da luZ 
Faleceu no dia 11 de julho, 
no Hospital de Santo 
Antônio do Sudoeste/PR, 
aos 96 anos. Seu corpo 
foi velado na Capela da 
Ressurreição da Igreja 
Matriz de São josé do Cedro 
e sepultado no cemitério 
católico de Guaraciaba.

tereZiNha BeNaChio 
toNÉlo
Faleceu no dia 12 de julho, 
no Hospital São lucas de 
Guaraciaba, aos 79 anos. 
Seu corpo foi velado na Casa 
Mortuária de Guaraciaba 
e sepultado no cemitério 
católico de Guaraciaba.

SilviNo de BarBa
Faleceu na segunda-
feira (9), aos 88 anos, 
em sua residência. Seu 
corpo foi velado no centro 
comunitário de linha Moroé 
e sepultado no cemitério da 
comunidade.

obItuÁrIo

O sexto painel da tempo-
rada “SC que dá Certo” foi re-
alizado na segunda-feira (9), 
às 19h, no Clube Comercial 
em São Miguel do Oeste. A três 
palestras trouxeram histórias 
de sucesso de empresas ins-
taladas no Extremo-Oeste. Os 
empresários da região conta-
ram como fizeram para vencer 
a crise e como estão fazendo 
para continuar crescendo.

Os “painelistas” do even-
to foram o diretor da Torfres-
ma de São Miguel do Oeste, 
Claudimar Bortolin; o diretor 
da CEO da Sollos de Princesa, 
Cláudio Frank; e o proprietá-
rio da Dipães de Paraíso, Vol-
mir Antônio Meotti. A media-
ção foi feita pelo apresentador 
do NSC Notícias, Fabian Lon-

dero. A iniciativa foi da NSC TV, 
com apoio do Crea-SC, Fecoa-
gro, Fiesc e Sesc.

Para o vice-presidente do 
Extremo-Oeste de Santa Cata-
rina da Federação das Indús-
trias do Estado de Santa Catari-
na (Fiesc), Astor Kist, o objetivo 
foi mostrar alguns cases de su-
cesso instalados na região. “Es-
tamos falando de Santa Catari-
na que dá certo. Eu acho muito 
interessante essa oportunida-
de de conhecer casos de suces-
so, já que estamos tão acostu-
mados a falarmos e ouvirmos 
de corrupção, de crimes, de 
insegurança, enfim, de tantos 
problemas existentes, quando 
nós temos também muita coi-
sa boa, que foi mostrada nesta 
ocasião”, enfatizou.

REGIÃO
São Miguel do Oeste sedia 
sexto painel da temporada 
“SC que dá Certo”

Fotos: Inácio Rohden/WH Comunicações

Empresários Claudimar Bortolin, Cláudio Frank e Volmir Antônio Meotti

Iniciativa foi da NSC TV, com apoio do Crea-SC, Fecoagro, Fiesc e Sesc

LUTO
Morre em São Miguel do Oeste o médico 
radiologista Hermes de Godoy

O médico radiologista, es-
pecializado em diagnóstico 
por imagem, Hermes Fontou-
ra de Godoy, de 75 anos, fale-
ceu na tarde de quinta-feira (12), 
em São Miguel do Oeste. O Cor-
po de Bombeiros e o Samu fo-
ram acionados para atender ao 
médico, que foi vítima de in-
farto em sua residência, po-
rém não resistiu e veio a óbito. 

Godoy é um dos mais co-

nhecidos profissionais médicos 
de São Miguel do Oeste, residin-
do e trabalhando no municí-
pio há mais de 30 anos. O profis-
sional era sócio-proprietário da 
CDI Vision e da Clínica Radioló-
gica na Policlínica Osvaldo Cruz. 
O corpo foi velado na sexta-feira 
(13), na Cripta da Igreja Matriz, 
e após seguiu para cremação.

Hermes Fontoura de Godoy

Reprodução / Internet
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cotIDIAno

por LAERtE BIEGER
TRÂNSITO E VOCÊ
Major PM comandante da 7ª Companhia de 
Polícia Militar Rodoviária

SEGURO DPVaT
Muitos proprietários de veículo automotor quitam o débito do 

seguro DPVAT todos os anos, mas não sabem que têm direito à 
indenização em caso de acidentes de trânsito com vítima.

É preciso explicar aos leitores que o DPVAT (Danos Pesso-
ais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre) é um 
seguro que indeniza vítimas de acidentes causados por veículos 
que têm motor próprio e circulam por terra ou por asfalto (vias 
terrestres). Portanto, não são abrangidos os trens, barcos, bici-
cletas e aeronaves. 

Outro ponto a destacar é que o seguro em questão cobre da-
nos pessoais, o que significa que não há cobertura para danos ma-
teriais, como roubo, colisão, incêndio ou outros danos que por ven-
tura ocorram no veículo. Trata-se de um seguro obrigatório porque 
foi criado por lei, sendo que o seu não pagamento implica na im-
possibilidade de expedição do Certificado de Licenciamento Anu-
al, o qual é documento de porte obrigatório.

Os valores de indenização do Seguro Dpvat são definidos pelo 
Conselho Nacional de Seguros Privados, órgão vinculado ao Minis-
tério da Fazenda. No caso de morte e invalidez permanente, o valor 
da indenização é de R$ 13.500,00. Para as despesas médicas e hos-
pitalares, o valor é de R$ 2.700,00. Não importa quantas vítimas o 
acidente provoque, sendo certo que o Seguro DPVAT deverá inde-
nizar todas.

Qualquer vítima de acidente envolvendo um veículo automo-
tor de via terrestre ou seu beneficiário pode requerer a indeniza-
ção do seguro. O procedimento para recebimento deste benefício 
é simples, não sendo necessário recorrer à ajuda de terceiros. Bas-
ta que o interessado contate uma das seguradoras que formam os 
consórcios e apresente a documentação necessária. 

Por fim, é importante que o leitor saiba que o DPVAT disponi-
biliza o Serviço de atendimento ao Consumidor, através do telefone 
0800-0221204, que atende gratuitamente ligações de todo o Brasil. 

O empresário Claudiomi-
ro Buttini, proprietário da But-
tini Motores, foi encontrado 
morto na manhã de quarta-
feira (11). Segundo informa-
ções, ele chegou na empresa 
por volta das 4h30 e foi encon-
trado por volta das 8h15 por 

um funcionário na empresa lo-
calizada na Avenida Willy Bar-
th, em São Miguel do Oeste. 
Os Bombeiros foram aciona-
dos e encontram o empresá-
rio sem os sinais vitais. O IML 
e o IGP estiveram no local 
para a realização da perícia.

LUTO

SÃO MIGUEL DO OESTE

DESCaMINHO

Empresário de São Miguel do 
Oeste é encontrado morto

Veículo desgovernado anda por 100 
metros e colide em outros carros  

Mercadorias estrangeiras são apreendidas na BR-163 
em Guaraciaba

A 3ª Companhia da Polícia 
Militar de Maravilha lançou, nes-
ta semana, a Rede Catarina de 
Proteção à Mulher. O evento foi 
realizado durante reunião e con-
tou com a presença dos órgãos 
públicos diretamente envolvi-
dos na proteção e na prevenção 
da violência doméstica e familiar 
contra a mulher.

De acordo com o capitão 
Altair Lisot, comandante da 3ª 
Companhia, o programa obje-
tiva direcionar esforços por par-
te da corporação no combate e 
prevenção especializada e qua-
lificada contra a violência do-
méstica e familiar da mulher. 
O programa será realizado em 
Maravilha, em primeiro mo-
mento, e será ampliado, mais 
tarde, para todos os municípios 
da região. “A Rede Catarina de 

MaRaVILHa Com Patrulha Lei Maria da Penha, policiais farão 
trabalho especial de prevenção contra violência doméstica

Polícia Militar lança programa Rede 
Catarina de Proteção à Mulher

Ação foi lançada com a presença de lideranças e será ampliada para outros 
municípios da região

 Polícia Militar

Proteção à Mulher está estrutu-
rada em três eixos: ações de pro-
teção, policiamento direcionado 
ao problema e solução tecnoló-
gica”, afirma o capitão.

Para tanto, foi instituída uma 
guarnição especializada deno-
minada Patrulha Maria da Pe-

nha, que realizará o atendimento 
qualificado às mulheres vítimas 
de violência doméstica e familiar. 
A Patrulha Maria da Penha será 
composta por dois policiais mi-
litares, sendo um deles uma po-
licial militar feminina.

A guarnição policial mili-

tar denominada Patrulha Ma-
ria da Penha realizará a fiscali-
zação de medidas protetivas de 
urgência, comunicando ao Judi-
ciário possível descumprimen-
to, assim como realizará, perio-
dicamente, visitas preventivas 
domésticas, quando os poli-
ciais militares terão a oportuni-
dade de assessorar e orientar as 
mulheres vítimas sobre dúvidas 
da rede de proteção e os direi-
tos em face da legislação vigen-
te, comunicar ao judiciário da 
necessidade de medidas prote-
tivas de urgência, sempre que 
necessário, encaminhar situa-
ções para atendimentos por ou-
tros órgãos da Rede de Apoio e 
de Proteção à mulher dos muni-
cípios, entre outras medidas de 
proteção que se mostrarem ne-
cessárias. 

Na noite de quarta-fei-
ra (11), na BR-163 em Gua-
raciaba, policiais rodoviá-
rios federais apreenderam 
576 unidades de produtos 
de higiene estrangeiros que 
entraram no Brasil sem o 
devido desembaraço adua-
neiro. A mercadoria foi en-
contrada em um Toyota/
Corolla, placas de Chape-
có. Segundo os ocupantes, 
a mercadoria foi compra-
da na Argentina para ser 
revendida na região Oes-
te de Santa Catarina. 

Os produtos foram en-
caminhados à Receita Fede-
ral de Dionísio Cerqueira. 
Os responsáveis vão respon-
der por descaminho, previs-
to no art. 334 do Código Pe-
nal. Conforme a polícia, o 
crime representa uma con-
corrência desleal com os 
comerciantes regularmen-
te instalados e diminui os 
empregos com Carteira de 
Trabalho assinada no país.

Um acidente inusitado foi atendido pela Polícia Militar na 
tarde de quarta-feira (11), em São Miguel do Oeste. O fato en-
volveu três veículos, porém sem nenhum condutor presen-
te no momento do acidente. O GM/Vectra que causou o aciden-
te, segundo o proprietário, estava com problema na bateria.

Diante do fato, o condutor deixou o carro ligado enquanto foi 
a um estabelecimento bancário. Ao retornar não visualizou mais o 
veículo, que já havia andado por cerca de 100 metros e colidido em 
outros dois veículos que estavam estacionados. Ninguém se feriu.

Apreensão foi realizada pela 
Polícia Rodoviária Federal

PRF

Motorista deixou o carro ligado e entrou em uma 
agência bancária quando houve o acidente

Divulgação
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A equipe da Assespp/Mara-
vilha Secretaria de Esportes, Ju-
ventude e Lazer participou, en-
tre os dias 4 e 7, da 6ª edição dos 
Parajesc, em Florianópolis. Fo-
ram 14 medalhas conquistadas 
de um total de 18 possíveis, resul-
tado que deve ser comemorado 
com alegria, segundo o professor 
Douglas Lago.

Gabriel Ebertz conquistou 
três ouros, pela categoria sub-16, 
nas provas de 75 e 250 metros ra-
sos e salto em distância. Guilher-
me Ebertz foi ouro nos 1000 me-
tros rasos, arremesso de peso e 

MEDaLHaS Foram 14 medalhas conquistadas de um total de 18 possíveis

atletismo de Maravilha faz 
sucesso nos Parajesc

Divulgação

Pelo quarto ano consecutivo, professor Douglas lago é convocado para a seleção catarinense

lançamento de dardo. Ambos 
representam a Escola de Educa-
ção Básica João XXIII. Gustavo 
Castanha, aluno do Centro Edu-
cacional Mundo Infantil (Caic), 
foi ouro na sub-14, nos 60 e 150 

metros rasos e lançamento de 
pelota. William Seifert ganhou 
ouro nos 1500 e 400 metros ra-
sos e prata no salto em distân-
cia e Maicon Dietretch foi ouro 
no salto em distância, categoria 

sub-16, ambos representando 
o Centro Educacional Vereador 
Raymundo Veit. Geovane Pa-
checo foi prata no arremesso de 
peso, categoria sub-14, e repre-
sentou a Escola de Ensino Fun-
damental Juscelino Kubitschek 
de Oliveira.

Gabriel Ebertz e William 
Seifert estão convocados para a 
seleção catarinense de atletismo 
e Guilherme Ebertz competirá 
na modalidade goal ball. Dou-
glas Lago, pelo quarto ano con-
secutivo, será técnico da seleção 
catarinense de atletismo.

DE PaI PRa fILHa 
Pai e filha de Iraceminha 
se destacam em 
competições de veloterra

No último fim de semana, 
Hayane Hendges da Lus par-
ticipou da Copa Dirt Rancing 
de Veloterra na cidade de Pi-
nhal de São Bento (PR). A me-
nina, de apenas oito anos, co-
meçou a praticar o esporte neste 
ano. Mesmo com o pouco tem-
po de prática, ela já se destaca, 
pois conquistou vários troféus 
na categoria 50 cilindradas; e no 
último fim de semana conse-
guiu conquistar o topo do pódio. 

Hayane segue os passos 

do pai, José Almir da Lus, que 
há anos é piloto da modalida-
de. Pai e filha são de Iracemi-
nha e representam o muni-
cípio onde competem. Ele se 
destacou no fim de semana e 
conseguiu o terceiro lugar na 
categoria VX3 nacional e pri-
meiro lugar na VX3 especial.

Pai e filha competem 
também pela Copa Oesti-
na de Velocross e na Copa 
Nacional que é realiza-
da no Estado do Paraná.

Menina de oito anos já colhe frutos da paixão pela motovelocidade

Família posa orgulhosa para a foto no local da prova

Fotos: Divulgação

Na noite da terça-feira (10), 
em Chapecó, foi realizada a pri-
meira reunião para organizar o 
Campeonato Regional de Fute-
bol de Base nas categorias sub-
15 e sub-17. Representou Ma-
ravilha o professor e técnico 
do CRM/Secretaria de Espor-
tes, Juventude e Lazer, Odair 
Batistello. A equipe maravi-
lhense vai disputar na catego-

ria sub-17. O campeonato está 
previsto para começar no dia 4.  

Batistello convida to-
dos os meninos nascidos em 
2001 e 2002 que tiverem in-
teresse em fazer teste, para 
que se apresentem nas ter-
ças e quintas-feiras, às 18h, 
no Estádio Osvaldo Werner. 

fUTEBOL DE BaSE 

LIGa CaTaRINENSE DE fUTSaL

SÃO MIGUEL DO OESTE  

fUTSaL

CRM/Secretaria de Esportes se organiza para o 
Campeonato Regional 

apaf de Guaraciaba encaminha classificação no sub-10 

final do Veterano será amanhã em Linha Caxias  

Copa Integração tem 
rodada em Maravilha

Na quinta-feira (12) Mara-
vilha sediou mais uma etapa 
da Copa Integração de Futsal. 
O município compete no cer-
tame com as equipes do Pro-
jeto Iniciação ao Futsal. Os 
jogos foram contra a represen-
tação de Tigrinhos. Na cate-
goria sub-7 Maravilha 5 x 2 Ti-
grinhos, sub-9 Maravilha 5 x 1 
Tigrinhos, sub-11 Maravilha 1 

x 4 Tigrinhos, sub-13 Maravi-
lha 4 x 2 Tigrinhos, sub-15 Ma-
ravilha 2 x 0 Tigrinhos e na ca-
tegoria sub-17 Maravilha 1 x 4 
Tigrinhos. As equipes são co-
mandadas pelos professores 
Douglas Filipin e Rafael Silva. 

As disputas pelas sub-
13 e sub17 no naipe femi-
nino foram transferidas 
para a próxima semana. 

Nelcir DallAgnol/O Líder

Meninos podem se apresentar para 
testes no Madalozzo 

A rodada final do Cam-
peonato Municipal de Fute-
bol Veterano de São Miguel do 
Oeste está marcada para ama-
nhã (15), na comunidade de 
Linha Caxias. Às 8h30, valen-
do o 3º lugar, enfrentam-se 
Serrano de Linha São Pedro e 

Internacional de Linha Fáti-
ma. E às 10h, valendo o títu-
lo, estarão em campo Cultural 
Caxiense e Pérola. Quem ven-
cer fica com o troféu de cam-
peão, uma vez que houve em-
pate na partida de ida em 0 a 0. 
Novo empate neste domingo 

leva a disputa para os pênaltis.
O Municipal de Futebol 

Máster de São Miguel do Oes-
te terá a rodada de encerra-
mento no dia 22 de julho, em 
Linha São Pedro. Na data, às 
8h30, pela disputa do 3º lu-
gar, o Grêmio Gaúcho enfren-

ta o Jardim Peperi/João Cas-
sol. E pelo título, às 10h, o 
time da casa, o Serrano, en-
cara o Jardim Peperi/Anil-
do Cardoso. No confronto de 
ida, no domingo (8), no Bair-
ro Jardim Peperi, as duas equi-
pes empataram em 1 gol. 

A equipe da categoria sub-
10 da Apaf/Guaraciaba jogou 
em casa no último fim de sema-
na pelo returno da Liga Catari-
nense de Futsal Sub-10. No Gi-
násio Municipal de Esportes 
Genésio Pasinato, o time treina-
do por João Chitó e Fernando 
Cavali venceu os três jogos que 
disputou, encaminhando as-
sim a vaga para as quartas-de-fi-
nal. Os meninos guaraciabenses 

Apaf/Divulgação

derrotaram o Marista de Chape-
có por 8 a 5; Aproex de Xanxerê 

por 8 a 2; e o Bugre do Oeste de 
São Miguel do Oeste por 6 a 0.

A Apaf lidera a Chave M 
com 9 pontos, seguida do Maris-
ta com 6, Bugre do Oeste com 3 
e Xanxerê que não somou pon-
tos em Guaraciaba. Conforme o 
Departamento Municipal de Es-
portes, as equipes esperam a de-
finição da data para o returno, 
que será em São Miguel do Oes-
te, onde a Apaf/Guaraciaba pre-
cisa apenas de um empate para 
avançar para as quartas-de-final.
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 ONEIdE BEHLING

CRM E GUaRaNI Equipes fazem campanhas parecidas até o momento

CRM perde e Guarani ganha 
a primeira no Estadual

No domingo (8) foi realizada 
a terceira rodada do Campeona-
to Estadual de Futebol Amador – 
fase Oeste. Para os times de Ma-
ravilha, Guarani da Linha Sanga 
Silva e Clube Recreativo Mara-
vilha (CRM), foi a segunda par-
ticipação no certame. Nas duas 
vezes os resultados foram contrá-
rios entre as equipes. Na primei-
ra rodada o Guarani, fora de casa, 
perdeu; e o CRM, em casa, ga-

nhou. No domingo (8) o Guara-
ni, jogando em casa, ganhou, e 
o CRM jogou fora e perdeu. 

O time da Linha Sanga Sil-
va, comandado pelo técnico 
Rafael Tapioca, ganhou do Grê-
mio Tunense pelo placar de 1 x 
0. O CRM, do técnico Luiz Car-
los Capeli, jogando em Águas 
Frias contra o Ipiranga, perdeu 
por 2 x 1. 

O Guarani jogou com Natan, 

Joelson, Jones, Everton e Evan-
dro; Djerson, Marcos, Buiu, Hen-
rique; Enéas e Ronaldo (Japa, 
depois Rogerinho). Já o CRM 
jogou contra o Ipiranga com a 
seguinte escalação: Fabio, Feli-
pe, Wilson, Zanin, Marcelo, Fer-
nando, Tiago, Paulo, Fabio To-
zzi, Renatinho e Deny. Saíram 
Renatinho, Deny e Wilson e en-
traram Alemão, Michel e Mar-
quinhos. 

Agora o Guarani vai a São 
Miguel do Oeste enfrentar o 
Guarani, amanhã (15), e o CRM 
joga em casa contra São Lou-
renço do Oeste. Os jogos come-
çam às 15h. 

Os demais jogos da roda-
da são DMA F.C./DME Prince-
sa x União Cedrense; Belvedere 
E.C. Pitt Bebidas x Ajap; Metro-
pol/AFA x Grêmio União; e Dio-
nísio x E.C. Cometa.  

Fotos: Jornal O Líder

Guarani de linha Sanga Silva ganhou pelo placar de 1 x 0 do Grêmio Tunense CRM foi a Águas Frias e voltou com derrota de 2 x 1 para o Ipiranga

O município de Maravilha, 
por meio da Secretaria de Espor-
tes, Juventude e Lazer, organiza o 
Circuito Oeste de Corrida de Rua 
para o domingo (22). A largada 

será às 8h30. No total, serão cin-
co quilômetros percorridos pe-
las ruas da cidade na modalida-
de adulto. Já para as crianças o 
trajeto varia de 100 a 800 metros, 

de acordo com a idade de 6 a 15 
anos. Os interessados devem ga-
rantir a inscrição somente via 
e-mail mltfk@icloud.com. O pa-
gamento pode ser realizado no 

dia da competição, já a inscrição, 
não. Qualquer dúvida, os interes-
sados podem ligar para o profes-
sor Douglas Lago no (49) 98867 
6771. As crianças não pagam.

RESISTêNCIa 

GUaRaCIaBa 

Maravilha terá corrida de rua para adultos e crianças

abertura do Campeonato Municipal tem 61 gols 
marcados na rodada 

“SÓ BaTE QUEM ERRa”
Um dos pontos marcantes antes do jogo entre Guarani 1 X 0 Tu-

nápolis foi a disputa de pênaltis em Tigrinhos. Mesmo com as con-
dições climáticas adversas: Bresco superou Renato Bauermann. 
Samir derrotou Natalino Prante. Gutt venceu o Dicão. Lenoir de Oli-
veira triunfou sobre o representante de Miguel Simon. Altair Silva 
abateu Celso Maldaner e Guacho ultrapassou Primon. Os perdedo-
res querem revanche, alegando que a forte neblina atrapalhou o de-
sempenho. Outra desculpa dada foi a seguinte: “só bate quem erra”.

PÓS-COPa 
Esta parada dos clubes para a Copa do Mundo não prejudica nin-

guém. Esse pessoal do futebol profissional passa o ano se queixando do 
grande número de jogos e que não há tempo para recuperação. Esta pau-
sa deu tempo para fazer uma preparação de meio de temporada. Alguns 
clubes venderam e compraram jogadores, trocaram de treinadores. Então, 
caros leitores da coluna, com o fim da Copa, não aceito desculpas. A bola 
vai voltar a rolar pelo Brasileirão Série A, Copa do Brasil e Libertadores.

aGENDa 
O ano está apenas na metade e já temos motivos para conside-

rar 2018 um marco negativo no futebol brasileiro, devido à elimi-
nação da Seleção. Para esquecer a Rússia, nada melhor que voltar a 
olhar com carinho a tabela do Brasileirão. Próxima quarta-feira (18), 
às 21h45, na Arena em Porto Alegre, tem Grêmio X Atlético/MG. Já 
na quarta-feira (19), às 19h30, Arena Condá, Chapecoense X Bahia. 
Mais tarde, 21h, a Arena da Baixada é palco para Atlético/PR X In-
ternacional. E assim vamos levando, bola em jogo, alegria do povo!

GUaRaNI X GUaRaNI 
Pelo mundo é possível encontrar uma porção de “xarás” de clu-

bes. Neste domingo, às 15h30, pelo Estadual de Amadores, os ho-
mônimos estarão frente a frente. Somente os nomes são iguais! De 
fato os times são diferentes, basta ver os uniformes, por exemplo: 
Guarani de São Miguel do Oeste joga de vermelho, preto e bran-
co, enquanto Guarani Maravilha atua de verde e branco. Na tabe-
la, ambos têm 3 pontos, o Bugre do Oeste tem um saldo de gols me-
lhor que o Leão do Vale! Acredito que será o jogo da rodada.

CRM X SÃO LOURENÇO 
Clube Recreativo Maravilha não conseguiu ter um bom 

desempenho fora de casa. Perdeu por 2 a 1 para Águas 
Frias. Em um jogo marcado pelo gramado pesado por cau-
sa das chuvas e muitos erros por parte de Maravilha.

Neste domingo, às 15h, o CRM terá nova chance de melho-
rar o desempenho jogando em casa. É preciso que o grupo do 
CRM entenda que: “vencer é preciso, jogar bem não é preciso”! A 
adaptação de uma das melhores frases do poeta Fernando Pes-
soa é a melhor forma de resumir o que o nosso querido CRM pre-
cisa fazer contra a atrevida equipe de São Lourenço do Oeste.

 O Campeonato Municipal de Fute-
bol de Guaraciaba teve início no último 
fim de semana, com média de 3,81 gols 
por partida. Em 16 jogos realizados, as 
redes balançaram 61 vezes. Primeira di-
visão, categoria principal: Itapagé 1 x 2 
Ouro Verde Caravággio; Universal 2 x 1 
Juventude; Tupy 1 x 4 Floresta; São Tia-
go 1 x 1 São José. Aspirante: Itapagé 1 x 0 
Ouro Verde Caravággio; Universal 2 x 1 
Juventude; Tupy 0 x 0 Floresta; São Tia-

go 1 x 2 São José. Segunda divisão, cate-
goria principal: Palmeiras 4 x 3 Oriental; 
Cruzeiro 6 x 2 Ipiranga; Cruzeiro do Sul 6 x 
2 Solano; Treze de Maio 1 x 4 Flor da Serra. 
Aspirante: Palmeiras 1 x 0 Oriental; Cru-
zeiro 0 x 2 Ipiranga; Cruzeiro do Sul 2 x 1 
Solano; Treze de Maio 2 x 5 Flor da Serra. 

Neste fim de semana será 
realizada a segunda rodada, com os 
jogos dos aspirantes iniciando às 
13h45 e dos principais às 15h30. 

hojE
Primeira divisão: Floresta x São Tiago; 
Ouro Verde x Flamengo; juventude x Tupy. 
Segunda divisão: Ipiranga x Beira-Rio; Flor 
da Serra x Cruzeiro; Solano x Treze de Maio.  

AmAnhã
Primeira divisão: São josé x Itapagé. 
Segunda divisão: Oriental x Cruzeiro do Sul.  
Folgam: universal (1ª) e Palmeiras (2ª) 
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CaMPEONaTO As finais estão marcadas para os dias 4 e 11 de agosto

fase semifinal da Taça Líder farma 
começa em Maravilha

No sábado (7), no Estádio 
Doutor José Leal Filho, foram 
realizadas as primeiras par-
tidas das semifinais da Taça 
Líder Farma. Jogaram Cana-
rinho da Água Parada x SER 
Vasco da Gama pela catego-
rial aspirante e pela principal, 
Canarinho Primavera Alta x 

Esportivo Bela Vista. Nenhu-
ma equipe marcou gols.

Hoje (14), no mesmo lo-
cal, tem SER 4S Amizade x Ca-
narinho da Primavera Alta, na 
categoria aspirante; na prin-
cipal jogam SER 4S Amizade x 
SER Vasco da Gama.

No sábado (21) tem, no 

CRM, categoria aspirante, Ca-
narinho da Linha Água Para-
da x SER Vasco da Gama; e 
pela categoria principal, Ca-
narinho da Linha Primavera 
Alta x Esportivo Bela Vista. No 
dia 28 fecham as semifinais 
com os jogos entre Canarinho 
da Primavera Alta x 4S Ami-

zade, pela aspirante; e pela 
principal, SER Vasco da Gama 
x 4S Amizade. 

As finais estão marcadas 
para os dias 4 e 11 de agosto. 
Os jogos começam às 13h45 
pela categoria aspirante e a 
categoria principal joga em 
seguida.

O maravilhense Luís 
Felipe Piltz faz suces-
so nas provas das compe-
tições de veloterra. O me-
nino de apenas 10 anos 
já é destaque. Ele com-
pete desde os oito anos 
pela categoria 65 cilindra-
das. Em 2017 ficou em ter-
ceiro lugar da Copa Nacio-
nal de Velocross no Paraná. 

No último fim de sema-

na, pela Copa Dirf Racing, 
foi o primeiro colocado em 
sua categoria, em Pinhal de 
São Bento (PR). O menino 
participa também da Copa 
Oestina de Veloterra. Nesta 
competição, a próxima pro-
va é em agosto, ainda sem 
data e local confirmados. 

luis Felipe faz disputas acirradas 
contra adversários

MOTO
Menino de 10 anos mostra talento em duas rodas 

Fotos: Divulgação 

Divulgação 

fUTEBOL 
as redes balançaram na última rodada dos 50tões 

As equipes dos 50tões de 
Maravilha folgaram no úl-
timo fim de semana pelo 
Campeonato Regional da ca-
tegoria. Mesmo com os re-
presentantes do municí-
pio sem jogar, o campeonato 
teve rodada normal. Os jo-

gos ocorreram em Palmitos, 
Cunha Porã e Iraceminha. 
Em Palmitos, o Palmitos B 
perdeu para Riqueza por 4 x 
0, já o Palmitos A ganhou de 
Mondaí por 3 x 2. Em Cunha 
Porã, Cunha Porã B perdeu 
para Caibi B pelo placar de 1 

x 0; e Cunha Porã A ganhou 
de Caibi A por 3 x 2. Em Ira-
ceminha, na Linha Nova Iba-
rama, Palmitos C empa-
tou com São Carlos em um 
gol; e Iraceminha perdeu 
para São Carlos A por 2 x 1. 

Na tabela de classifica-

ção o CRM50tões tem nove 
pontos e o Maravilha50tões 
tem sete, cada time em seu 
grupo. Os 50tões de Mara-
vilha voltam a campo no 
dia 29, em São Carlos; e dia 
19 de agosto voltam a jo-
gar em casa, contra Caibi.

Hoje (14) os maravilhenses Josiane Bordin, Everson Bor-
din e Edina Serpa participam do 1º Pedal Cedro. O evento 
será na cidade de São José do Cedro e comemora o dia do mu-
nicípio. A inscrição, que já encerrou, era de um litro de lei-
te. O alimento será doado para o Hospital de São José do Ce-
dro. Os trajetos são de 15 e 35 quilômetros. De acordo com 
Josiane, o trajeto de 35 quilômetros vai possibilitar a aprecia-
ção da beleza natural da região, pois a trilha passa ao lado dos 
cânions de São Vendelino. O trajeto tem três pontos de apoio. 
A saída é da Praça Central de São José do Cedro, às 14h.  

DOaÇÃO E aVENTURa
Ciclistas participam de 
evento beneficente 

VICTOR MÓVEIS

PaRaJESC

Maravilha joga em casa e 
conquista bons resultados

Maravilhense acompanhou 
alunos da Escola de Educação 
Básica Silvio Romero 

No sábado (7) Maravilha 
recebeu Saltinho pela Copa 
Victor Móveis de futsal. Mara-
vilha classificou para a próxi-
ma fase todas as categorias em 
disputa. Os resultados da últi-

ma rodada foram: sub-8, 4 x 2; 
sub-10, 3 x 1; sub-12, 5 x 2; sub-
14, 4 x 4; e sub 16, 3 x 3. Ago-
ra as equipes da Cidade das 
Crianças jogam pelas quar-
tas-de-final da competição. 

Equipes estão todas classificadas para as quartas-de-final

 Nelcir DallAgnol/O Líder

Durante os dias 4 e 7 de 
julho foi realizada em Floria-
nópolis mais uma edição dos 
Jogos Escolares Paradespor-
tivos de Santa Catarina (Pa-
rajesc). A Escola de Educação 
Básica Prof. Silvio Romero 
de Bom Jesus do Oeste este-
ve presente com um grupo de 
seis atletas e dois professores. 

Os alunos Anderson Se-
vero da Silva, Vitor Zanini, 

Guilherme Verissimo, Da-
niel Ferrarini e Fabiéli Prie-
be disputaram a competição 
nas modalidades de atletis-
mo e tênis de mesa. Os pro-
fessores Tiego Drumm e 
Rosimeri Bortoncello acom-
panharam os alunos. A de-
legação microrregional con-
tou com a participação de 
atletas e professores de Ma-
ravilha e Romelândia.

Seis alunos de escola de Bom jesus do Oeste participaram dos Parajesc

VOLEIBOL
aD Guaraciaba fatura título do festival de 
Vôlei em florianópolis

A equipe Infantil da AD 
Guaraciaba esteve em Flo-
rianópolis no último fim de 
semana para a disputa do 
Festival de Vôlei, um even-
to promovido pela BRA - As-
sessoria Acadêmica e Es-
portiva, e contou com a 
presença da capitã da Se-
leção Brasileira de Volei-
bol Feminino, Natália Zilio.

Os resultados para 
a equipe guaraciaben-
se não poderiam ser me-
lhores. A equipe venceu 
todos os jogos que dispu-

tou por três sets a zero.
Na caminhada para o tro-

féu de 1º lugar, as coman-

dadas do técnico Evelton 
Bóllico deixaram para trás 
equipes tradicionais como o 

Flamengo do Rio de Janeiro, 
Elase de Florianópolis, São 
João Batista de Santa Cata-
rina e também o Minas Tê-
nis Clube de Minas Gerais. 
Além do título do Torneio, 
a atleta Eduarda Grasel le-
vou o troféu de Jogadora 
Mais Valiosa da Competição. 
Este é o troféu de núme-
ro 62 que a ADG conquis-
ta nos últimos cinco anos, 
o que a consagra como a 
equipe de categoria de base 
que mais venceu competi-
ções no Brasil no período. 

ADG/Divulgação
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