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O ObstáculO e a aÇãO

Eu iria de avião de Floripa para Chapecó na sexta-feira. 
E voltaria na terça.

Na sexta o voo foi cancelado em função de um problema 
em São Paulo, que acabou afetando o país todo. A maioria 
dos voos atrasou – o meu foi o único cancelado. Fui de ôni-
bus, 13 horas de viagem (até São Miguel).

Na volta, terça, voo também cancelado, agora em função 
da recorrente neblina de Chapecó.

Faço essa breve introdução para ilustrar o seguinte: te-
mos a expectativa de como vai ser o dia, o fim de semana (e 
a vida!). Coerentemente planejamos e estruturamos nos-
sos horários e nossas ações. Mas nada disso é a realidade – 
é só uma expectativa. É algo que você construiu na sua ca-
beça – por mais que a passagem esteja comprada há meses.

E aí volto ao meu tema preferido – não controlamos o 
que acontece, mas podemos, pelo menos, tentar contro-
lar como reagimos ao que acontece.

Voltei para Floripa de carro. Meia hora de viagem e o 
tempo começou a abrir. E eu, de modo automático, come-
cei a reclamar mentalmente: “Por que aparecer só ago-
ra, Sol? Que azar de novo! Por que a Avianca não esperou 
mais um pouco antes de cancelar?”. E então eu percebi o 
que estava fazendo. Ri de mim mesmo. E segui viagem.

Essa parte é crucial: ninguém chega num ponto em 
que controla totalmente suas reações. Sempre vai existir 
um impulso instintivo de reclamação, raiva, indignação. 
Por isso, controlar nossas reações não é uma filosofia – 
é um exercício. Cada vez que você percebe que está rea-
gindo de forma equivocada ao que acontece, você para, 
percebe, e retoma a calma. E pensa mais claramente no 
que fazer, como agir, como ver o lado positivo da situa-
ção. É como um músculo: quanto mais você pratica esse 
autocontrole, mais ele se fortalece. Mais rápido você vol-
ta para o seu modo racional. E mais rápido você contor-
na a situação.

Ou seja: o objetivo não pode ser “ter o controle da re-
ação”. O objetivo é praticar, o tempo todo, esse controle.

No aeroporto vi pessoas chorando, praguejando, 
ofendendo e ameaçando. Enquanto a realidade continuava 
acontecendo, aleatória e indiferente.

*
“O que impede a ação também incentiva a ação. E o obs-

táculo se torna o caminho.” Quem escreveu isso foi o impe-
rador romano Marco Aurélio. Ele era o homem mais pode-
roso da Terra. E ao mesmo tempo anotava recomendações 
para si mesmo sobre como ser uma pessoa melhor.

VacinaÇãO

campanha contra o sarampo e a 
poliomielite começa dia 6 

A onda de baixas cober-
turas em todo o país impul-
sionou uma campanha de 
imunização contra o saram-
po e a poliomielite. O crono-
grama nacional começa na 
segunda-feira (6) e encerra 
no dia 31 de agosto. Em Ma-
ravilha as datas serão as mes-
mas e as doses serão ofereci-
das para crianças de um a até 
quatro anos, 11 meses e 29 
dias. Conforme a coordena-
dora da Sala de Vacinas, So-
lange Hoffstater, a campanha 
será realizada na Sala de Va-
cinação e outros locais ain-

da não foram confirmados. 
“Tivemos uma alta na procu-
ra pelas doses, vinda de adul-

tos. Muitas pessoas estão vin-
do para conferir a carteira e 
pedimos para que a motiva-

ção continue, pois é muito 
importante”, explica. 

Já o Dia D será realiza-
do em 18 de agosto, quan-
do a Sala de Vacinação esta-
rá aberta das 8h às 17h. Em 
Santa Catarina, o último caso 
de sarampo registrado foi em 
2013, importado de São Pau-
lo. Neste ano, segundo a Di-
ve-SC, não há nenhum caso 
suspeito ou em investigação 
da doença. Mas segundo o 
Ministério da Saúde, o país 
enfrenta pelo menos dois 
surtos de sarampo: em Rorai-
ma e no Amazonas. 

Dia D será realizado em 18 de agosto

Arquivo/O Líder
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LIÇÕES DE VIDA
Olhe seus fantasmas de frente, bem nos olhos. 
Eles acabarão se estrangulando... Sozinhos...por WOLMIR HÜBNER

RAdAR
radar@jornalolider.com.br

Lula vai ser candidato?
Preso há mais de 100 dias e condenado em primeira e 

segunda instâncias por corrupção e lavagem de dinheiro, 
Lula não abre mão de concorrer pela sexta vez, a despeito 
do enquadramento na Lei da Ficha Limpa. Especialistas 
consultados consideram praticamente impossível o pe-
tista ter o rosto estampado nas urnas eletrônicas em 7 de 
outubro, data do primeiro turno. O PT já adiantou que irá 
apresentar o pedido de registro ao Tribunal Superior Elei-
toral (TSE) em 15 de agosto, data limite para a inscrição 
dos candidatos. Mesmo estando inelegível, o petista po-
derá fazer campanha enquanto o TSE não analisar o mé-
rito das impugnações. Pela legislação, todos os pedidos 
de candidatura devem ser julgados no máximo até 17 de 
setembro. No caso de Lula, a decisão deve ocorrer antes. 

LULA
Lula tem demonstrado irritação 

com as pressões e apelos para que 
indique logo um candidato a presi-
dente, desistindo de concorrer. Ele 
tem relatado a interlocutores diálo-
go que diz ter tido com integrantes 
do PCdoB. Eles teriam dito que a de-
mora poderia fazer a situação ficar 
pior. “Pior para quem, gente?”, teria 
respondido o ex-presidente, que está 
preso há cem dias. “Querem que eu 
legitime o processo eleitoral sem a 
minha presença?”, seguiu. “Lula não 
quer sair de cena. Para ele é muito 
difícil, moralmente e politicamente”, 
diz um aliado que apoia a decisão.

A campanha de valorização da nos-
sa cidade pela Líder FM, com depoimen-
tos gravados por tradicionais moradores de 
Maravilha, tem sido alvo de inúmeras mani-
festações de carinho à emissora e pela feliz 
iniciativa de valorizar a nossa terra. Agrade-
cemos o reconhecimento do nosso traba-
lho. Estamos aqui para continuarmos sendo 
os porta-vozes dos anseios da comunidade!

TURISMO
Uma sugestão aos nossos leitores: Men-

doza, na Argentina, é um excelente lu-
gar para se visitar. Visitamos, durante bre-
ve período de férias, as vinícolas, a cidade 
e seus pontos turísticos, e podemos suge-
rir aos amigos que se tiverem oportunidade, 
não deixem de visitar essa bela cidade. A sua 
culinária, a cultura e suas belezas naturais 
são fantásticas. Além do câmbio barato, é um 
turismo que vai agradar com toda certeza e 
seus hotéis são de primeiríssima qualidade!

FAMÍLIA BENVENUTTI
Desejamos sucesso ao prezado Regis Benvenutti, farmacêutico e bioquímico, filho 

da amiga Dilva, que está se estabelecendo na cidade com uma moderna farmácia, para 
atender a comunidade maravilhense. Família querida por todos nós, certamente será 
um grande aliado na saúde de nossa gente! A nova farmácia estará, a partir da quinta-fei-
ra (2), atendendo na Avenida Araucária, 369, bem no Centro da cidade. Sucesso, amigo!

BELA INICIATIVA
A Rede Feminina de Combate ao Câncer de Maravilha 

recebeu R$ 7.227 mil repassados pela empresa T.O.S., res-
ponsável pela coleta seletiva na cidade, e pela prefeita, Ro-
simar Maldaner. Os recursos são da comercialização dos 
materiais recicláveis. O repasse para a Rede foi uma propos-
ta da prefeitura de Maravilha. O valor é referente a mais de 
72 toneladas de recicláveis coletados, no entanto, somen-
te 30% dos resíduos não estavam contaminados e puderam 
ser efetivamente reaproveitados, conforme levantamento e 
pesagem feitos pela empresa. Durante a entrega do recur-
so a prefeita destacou o trabalho da Rede Feminina em fa-
vor de muitas mulheres e pediu o apoio do grupo para aju-
dar na conscientização para melhorar os números da coleta.

AVISOS dO SUS 
NO CELULAR

Pacientes do Sistema Único de Saú-
de (SUS) passaram a ser alertados, por 
notificação no celular, das datas e horá-
rios das consultas agendadas nas uni-
dades básicas de saúde. Ao baixar gra-
tuitamente o aplicativo Meu digiSUS, 
do Ministério da Saúde, o usuário deve 
acionar a opção “permitir notificações 
e alertas”, logo na primeira tela. O pro-
grama está disponível nas lojas de apli-
cativos App Store, da Apple, e Google 
Play, do Google, e é utilizado em celula-
res com tecnologia Android. O aplicati-
vo permite que os atendimentos via SUS 
sejam avaliados, além de possibilitar a 
consulta a estabelecimentos de saúde 
próximos da localidade de cada pacien-
te. Além de enviar os alertas, o aplicati-
vo mostra, na aba “Minha saúde”, infor-
mações gerais do usuário, como lista de 
medicamentos recebidos pelo progra-
ma Aqui tem Farmácia Popular, lista de 
vacinas recebidas e outras novidades.

tRAGÉdIA
Lamentamos muito o trágico aciden-

te no qual se envolveu o nosso funcioná-
rio e amigo Gilmar Alves de Oliveira, com 
seus familiares, ocorrido na madrugada de 
quarta-feira (25), no Paraná. Infelizmen-
te a sua esposa, passageira do veículo, Simo-
ne Mass Alves de Oliveira, de 34 anos, não 
resistiu aos ferimentos e faleceu. Transmiti-
mos nossas profundas condolências e o dese-
jo de pronta recuperação à família enlutada.

RECUPERANDO
O amigo e conhecido barbeiro da ci-

dade Valdir Becker está se recuperando 
bem das cirurgias a que foi submetido. De 
acordo com informações de seus familia-
res, ele se encontra debilitado, mas em re-
cuperação. Desejamos que logo retorne às 
suas atividades normais. Saúde, amigo!

O RETRATO DA COPA DOS BRASILEIROS
A Fifa divulgou na terça-feira (24) os 10 indicados ao prêmio Fifa The Best e deixou de fora o 

brasileiro badalado Neymar - que chegou a ser terceiro colocado em 2015 e 2017. Atual detentor 
do título, Cristiano Ronaldo está entre os candidatos e tem como rivais Messi, Modric, Mbappé, 
Griezmann, Varane, Salah, De Bruyne, Hazard e Kane. O técnico Tite, com suas filosofias, tam-
bém espelha a realidade do fracasso. Não figura nem entre os dez técnicos mundiais indicados...

DIA DO VOLTO
O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, condenado e preso pela Operação Lava 

Jato, afirmou em carta que vai criar o “Dia do volto”, em alusão ao Dia do Fico, quan-
do Dom Pedro decidiu ficar no Brasil, em 1822, ao invés de ir para Portugal, como man-
dava a Corte do país. A carta foi direcionada ao presidente do Sindicato dos Metalúrgicos 
do ABC. O interessante é ver a figura de um ex-presidente fazer chacota de um fato his-
tórico e enaltecer a sua prisão como fato heroico. Ridículo, menos para os da seita...

VÍRUS AGRESSIVO
Com o avanço do vírus H1N1, o número de 

mortes por gripe neste ano no Brasil quase tripli-
cou em relação ao mesmo período do ano passa-
do. São 839 vítimas até 14 de julho, segundo da-
dos do Ministério da Saúde. Considerado mais 
agressivo, o tipo H1N1 do vírus é o que mais cir-
cula no país. O total de óbitos já é 68% maior do 
que o relatado em todo o ano 2017. Cuidado! Faça 
a vacina, pois esse vírus é devastador e não esco-
lhe o paciente. Todos somos suscetíveis a ele...
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por CASSIANE WENdRAMIN

dIREITO E SAÚdE
cassi.wen@hotmail.com

nOVO cÓdigO de Ética dOs nutriciOnistas 
prOíbe diVulgaÇãO de fOtOs de 

antes e depOis de pacientes

Colaboração de Karlessa Mantovani

O novo Código de Ética e de Conduta do Nutricionista en-
trou em vigor em 4 de junho deste ano, substituindo o antigo 
Código de 2004. A nova resolução trata dos princípios, respon-
sabilidades, direitos, deveres e limites do exercício profissio-
nal, com inovações que consideram os avanços e as nuances da 
prática profissional na atualidade.

Dentre as novidades trazidas está o veto à publicação, mesmo 
com autorização concedida por escrito, de imagem corporal pes-
soal ou de terceiros, atribuindo resultados a produtos, equipamen-
tos, técnicas, protocolos, pois podem não apresentar o mesmo re-
sultado para todos, além de oferecer risco à saúde (artigo 58). 

A presidente do Conselho Regional de Nutricionisas da 3ª 
Região (CRN-3 – SP/MS), Dra. Denise de Augustinis, esclare-
ceu que “A proibição vale, inclusive, para fotos do estilo ‘antes 
e depois’, e se explica pelo fato de a imagem retratar um suces-
so que pode não se repetir para outras pessoas. [...] Além de ofe-
recer riscos à saúde, a generalização induz a acreditar que ape-
nas aquele profissional está capacitado para ajudar no alcance 
do resultado, o que leva a uma concorrência desleal e quebra de 
decoro profissional”.

É importante que o profissional fique atento, ainda, às publi-
cações feitas pelos próprios pacientes, tendo em vista que esses 
muitas vezes compartilham fotos de antes e depois, vinculando o 
sucesso do resultado ao nutricionista. Assim, deve solicitar ou a ex-
clusão do nome do profissional da postagem, ou então verificar se 
essa respeita o regramento ético-profissional sobre a publicidade, 
de forma que não configure propaganda ou autopromoção. 

Ademais disso, foi proibído ao nutricionista, também, a prescri-
ção, indicação, manifestação de preferência ou associação de sua 
imagem intencionalmente para divulgar marcas de produtos ali-
mentícios, suplementos nutricionais, fitoterápicos, utensílios, equi-
pamentos, serviços, laboratórios, farmácias, empresas ou indústrias 
ligadas às atividades de alimentação e nutrição, pois, de acordo com 
a presidente do CRN-3, “trata-se de um cuidado para não direcionar 
as escolhas, preservando a livre opção das pessoas. Assim, ao pres-
crever algo para consumo e que precise citar marcas, o nutricionista 
poderá fazê-lo desde que apresente mais de uma opção”.

É importante ao profissional que milita na área da saúde, 
ramo sempre sujeito a dinâmicas mudanças, estar atento às 
novas regras, que buscam adequar à realidade social a ética na 
prestação da atividade profissional.

sinaliZaÇãO HOriZOntal
avenidas e ruas centrais recebem nova pintura 

Com uma área total que 
soma mais de 10,7 mil me-
tros quadrados, as princi-
pais avenidas e ruas centrais 
de Maravilha estão tendo a si-
nalização horizontal renova-
da. Os trechos estão receben-
do nova pintura nas faixas 
de pedestres, eixos e bor-
das. A empresa GP Sinaliza-
ção, do município de Grava-
tal, deu início ao serviço na 
tarde de segunda-feira (23).  

Conforme o diretor de 
trânsito, Valdemir Andreta, 
a empresa tem o prazo de 30 
dias para fazer a pintura. Ele 
alerta aos motoristas que ha-
verá interrupções no trânsito 
nos trechos onde a pintura es-
tiver sendo feita. Nesta semana 
o serviço seguiu mais concen-
trado na Avenida Araucária, 
no centro de cidade. O investi-
mento é de R$ 128.551,94, re-
cursos próprios do município. Serviço é feito pela empresa GP Sinalização

Nelcir Dall’Agnol/O Líder

Divulgação

mudanÇa Corpo de Bombeiros afirma que central única vai 
melhorar atendimento 

chamadas para os bombeiros 
serão recebidas por central 
de são miguel do Oeste

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

tOdas as pessOas pOssuem 
talentO; basta desenVOlVÊ-

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

O Corpo de Bombeiros 
deu início ao processo de cen-
tralização das chamadas de 
emergência do 12º Batalhão 
de Bombeiros Militar, que 
compreende Maravilha e ou-
tros municípios da região. Ha-
verá uma única central, que 
receberá todas as chamadas e 
fará o encaminhamento para 
os respectivos municípios. 
Dentro de aproximadamente 
quatro meses todas as ocor-
rências da área do Batalhão 
serão geradas e despachadas.

O Batalhão informou que 
durante este processo as liga-
ções podem ser recepciona-
das pela central nova ou pela 
antiga, pois é um período de 
adequação das empresas de 
telefonia. Um solicitante que 
ligar para notificar um aci-
dente de trânsito em Mara-
vilha ou Dionísio Cerquei-
ra, por exemplo, passará a ser 

atendido, até o fim deste pra-
zo, pelo quartel de São Miguel 
do Oeste.

Em entrevista ao Gru-
po WH Comunicações, o as-
pirante Daniel Massarotte ex-
plica que as mudanças foram 
necessárias tendo em vista a 
demanda de ocorrências gera-
das, que variam e podem che-

gar a mais de 100 diariamente. 
Em Maravilha, o tenen-

te João Emiliano de Mou-
ra Miranda, comandante da 
3ª Companhia do Corpo de 
Bombeiros, explica que cada 
quartel possui uma pessoa 
específica para atender ao te-
lefone e gerar as ocorrências. 
Com a central única, esse pro-

fissional será liberado para 
reforçar o efetivo em outros 
trabalhos. Para ele, a mudan-
ça gera uma responsabilida-
de também para o solicitante 
do atendimento, que precisa-
rá repassar as informações de 
forma exata e com riqueza de 
detalhes, com nome da rua e 
número da residência. 
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por LUIZ CLÁUdIO CARPES
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Sonhar é bom, mas realizar é melhor ainda!

CRÉDITO 
PRÉ-APROVADO UNICRED

CONTRATE PELO: UNICRED
MOBILE

INTERNET
BANKING

TERMINAIS
ATM

parabÉns, maraVilHa! aniVersáriO 
e VOlta da fecimar

Maravilha completou nesta sexta-feira 60 anos de eman-
cipação. E este ano a comunidade é brindada com a volta da 
Fecimar. É uma iniciativa arrojada, principalmente porque 
muitos municípios abdicaram de realizar suas feiras, por vá-
rios motivos. Valores despendidos, recomendações do Mi-
nistério Público, ano político, enfim. Há uma série de situ-
ações que acabam por inibir a realização de eventos desta 
natureza. Mas tem alguns municípios que continuaram fa-
zendo, e gerando divisas, propiciando negócios de bom vul-
to aos expositores, e ainda momentos de lazer para seus mu-
nícipes. Por isso a iniciativa merece louvor. E diga-se, a feira 
já foi lançada com brilhantismo, e nesta reta que adentra-
mos, e que culminará neste retorno à feira, após nove anos 
sem realizá-la, a região ficará sabendo das atrações e partici-
pará também, não tenho dúvidas. 

parceria cOm O grupO WH
E o que nos honra, neste retorno da Fecimar, é uma par-

ceria também com o grupo WH. Nossas emissoras de rádio e 
jornais são patrocinadoras desta feira, onde estaremos em-
pregando ampla cobertura, stand montado no parque de ex-
posições e estrutura completa para não apenas transmitir e 
noticiar os eventos, mas sim para participar ativamente des-
ta feira, que mais do que uma simples realização, é um mar-
co na história do município, no ano que completa 60 anos. 
Imensa honra e alegria para nós, do grupo WH. A Fecimar 
volta com tudo e com sucesso assegurado. Temos certeza!

OncOlOgia cOmeÇa dia 1º de agOstO em 
sãO miguel
Finalmente. A oncologia começa dia 1º de agosto em 

São Miguel do Oeste, no Hospital Regional Terezinha 
Gaio Basso. É preciso “clarear” algumas coisas para os 
que aguardavam, pacientes ou não. Apenas novos casos 
serão atendidos em São Miguel do Oeste. Antigos casos 
continuarão sendo tratados em seus pontos de referên-
cia, nas cidades para onde se deslocavam. Ademais, em 
São Miguel do Oeste, teremos quimioterapia. Não há ra-
dioterapia, o que é um tratamento diverso e não será ofe-
recido. E por derradeiro, será feito um estudo para haver 
atendimento escalonado dos novos casos a partir deste 1º 
de agosto. Tudo deve dar certo. Está sendo feito com cui-
dado, passo a passo, para depois que começar não haver 
problema de falta de medicamento ou quaisquer outras 
necessidades, capazes de atrapalhar e até mesmo parar 
tratamento. Assim que tem que ser. E a gestão do Institu-
to Santé sem dúvida é garantia de trabalho sério e eficaz 
a ser prestado. 

negÓciOs
realizado em maravilha o 1º feirão do imóvel

O auditório da CDL e As-
sociação Empresarial sediou, 
durante o sábado (21), o 1º 
Feirão do Imóvel de Mara-
vilha. O evento foi promovi-
do pelo Núcleo de Corretores 
de Imóveis, em parceria com 
a Caixa Econômica Federal. 

A programação oportu-
nizou a compra e venda de 
imóveis e simulação de fi-

nanciamentos com o auxílio 
da Caixa. As empresas Alian-
ça Imóveis e Negócios, Imo-
biliária Boeira, Kasa Em-
preendimentos, Nova Era 
Construtora, Oeste Empreen-
dimentos Imobiliários, Olivei-
ra Imóveis, Imobiliária Portal 
MH e Imobiliária Residen-
cial MH estiveram no local 
apresentando seus imóveis. Evento foi no auditório da CDl

Carine Arenhardt/O Líder

Santa Catarina já tem nomes 
anunciados como candidatos ao 
governo do Estado, após as con-
venções realizadas na última se-
mana. Os partidos têm até o dia 
5 de agosto para realizar as con-
venções e até o dia 15 para fazer o 
requerimento de registro de can-
didaturas na Justiça Eleitoral.

O PSD realizou sua con-
venção no sábado (21) e con-
firmou Gelson Merisio como 
candidato ao governo de San-
ta Catarina, com apoio do PSB, 
PDT, PSC, PRB, PROS, Solidarie-
dade, Podemos, PRP, PHS e PC-
doB. A composição com as dez 
agremiações contempla ainda 

pOlítica Gelson Merisio (PSD) e Rogério Portanova (Rede) são os 
primeiros nomes anunciados para concorrer ao governo de Santa Catarina 

convenções oficializam primeiros 
candidatos ao governo do estado

 Luis Debiasi/Divulgação PSD

Gelson merisio foi anunciado como candidato pelo PSD

Leonardo Rizzaro/Divulgação

rede anunciou rogério Portanova como candidato ao governo do Estado

o apoio à candidatura do ex-go-
vernador Raimundo Colombo 
(PSD) ao Senado.

Durante a convenção do 
PSD, Merisio mencionou as tra-
tativas com o PP para a con-
solidação de uma aliança. Ele 
também não descarta a possi-
bilidade de composição com o 
PSDB ou outros partidos, mas 
com ressalvas. “Existe espaço 
para todos aqueles que não es-
tejam com o MDB na eleição de 
outubro. Essa é a nossa condi-
ção”, disse Merisio.

A Rede Sustentabilidade 
realizou a convenção no últi-
mo dia 20 e oficializou a candi-

datura de Rogério Portanova ao 
governo do Estado e de Miriam 
Prochnow e Diego Mezzogiorno 
ao Senado, além de outras nove 
candidaturas para deputado fe-
deral e 12 a deputado estadu-
al. Não estão descartadas outras 
candidaturas a deputado federal 
e estadual até o dia 5 de agosto. 

agenda
Para este fim de semana es-

tão agendadas as convenções 
do PP e PSDB, ambos podendo 
anunciar candidatos próprios 
para a majoritária estadual, sen-
do o progressista Esperidião 
Amin e o tucano Paulo Bauer. 

No dia 4 de agosto o MDB deve-
rá confirmar como candidato ao 
governo do Estado o deputado 
federal Mauro Mariani e o PSOL 
o nome de Leonel Camasão. No 
mesmo dia tem convenção do 
DEM, que mantém até o mo-
mento como pré-candidato ao 
governo do Estado o deputado 
federal João Paulo Kleinübing. 

Para o dia 5 de agosto es-
tão marcadas as convenções 
do PR, que tem como pré-can-
didato o deputado federal Jor-
ginho Mello, e o PT, que aposta 
no nome deputado federal Dé-
cio Lima para o governo de San-
ta Catarina.
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direitO de tOdOs Defensoria Pública presta assistência judicial 
e extrajudicial gratuita

Judiciário reforça direito à Justiça 
para população de baixa renda

O auditório da Câmara de 
Dirigentes Lojistas (CDL) de 
Maravilha sediou na terça-fei-
ra (24) o Workshop Vender Mais 
e Melhor, com expressiva par-
ticipação do público. O cur-
so foi ministrado pelo gerente 
de produtos e serviços da Fede-
ração das Câmaras de Dirigen-
tes Lojistas de Santa Catarina 
(FCDL/SC), Valdemir da Silva.

De acordo com o profissio-
nal, o treinamento é relevan-

te tendo em vista que as pessoas 
destacam que o maior proble-
ma do comércio é o atendi-
mento. “A vida é cheia de opor-
tunidades e nestes encontros 
temos a chance de crescer e 
aprender um pouco mais, seja 
na vida profissional ou pesso-
al. Quem participou está de pa-
rabéns e certamente estará um 
pouco mais preparado e mo-
tivado para o desafio diário no 
mercado de trabalho”, afirma.

Vendas

terapia

câmara de dirigentes 
lojistas realiza workshop

pacientes do caps auxiliam 
em montagem de jardim 

Treinamento foi promovido no auditório da entidade

Divulgação

Você já precisou de um 
advogado e não sabia como 
pagar o serviço? A legis-
lação brasileira garante o 
direito de acesso à Justi-
ça para pessoas que com-
provem a insuficiência de 
recursos. A informação 
também é confirmada e re-
forçada pelo Poder Judiciá-
rio de Maravilha, que atêm 
também aos municípios 
de Tigrinhos, São Miguel 
da Boa Vista, Iraceminha e 
Flor do Sertão. 

Nestes casos, a forma de 
acesso à Justiça se dá por 
meio da Defensoria Públi-
ca, que presta assistência 
judicial e extrajudicial gra-
tuita. Conforme o defen-
sor público da Comarca de 
Maravilha, Hermes Henri-
que Braga, as pessoas sem 
condições de arcar com as 
despesas de um processo 
judicial, sem que haja pre-
juízo no amparo e sustento 

Ilustração 

da renda familiar, ou em si-
tuação de vulnerabilidade, 
podem buscar atendimen-
to mediante comprovação 
de renda e residência.

Braga reforça que na 
triagem do atendimento, 
o interessado deverá apre-
sentar cópia dos documen-
tos pessoais, comprovante 
de residência, comprovan-
te de rendimentos ou de-
claração de renda informal, 
certidão emitida pelo Car-

tório de Registro de Imó-
veis e Certidão do Departa-
mento de Trânsito emitida 
pelo Citran do município. 

O perfil socioeconô-
mico para acesso ao aten-
dimento da Defensoria 
Pública está adstrito ao pa-
râmetro de renda familiar 
mensal igual ou inferior a 
três salários mínimos na-
cionais. Contudo, outros 
critérios de vulnerabilida-
de podem estar associa-

dos ao jurisdicionado, em 
razão da sua idade (crian-
ça/adolescente, idoso), gê-
nero, estado físico ou men-
tal (incapacidade), ou por 
circunstâncias (sociais, 
econômicas, étnicas e/ou 
culturais), a privação de li-
berdade ou acolhimento, 
motivos pelos quais as pes-
soas porventura se encon-
tram em dificuldade para 
exercitar seus direitos e 
necessitam recorrer ao ju-
diciário.  

“Importante anotar o 
relevante papel desempe-
nhado pela Defensoria Pú-
blica na prestação de assis-
tência jurídica, sobretudo 
à população hipossuficien-
te. Neste sentido, enfati-
zam que o acesso à Justiça 
constitui importante direi-
to que promove a inclusão 
social e permite o exercício 
da cidadania”, finaliza o de-
fensor público. 

eleiÇÕes 2018

rede estadual

premiaÇãO

Justiça eleitoral convoca 
partidos para reunião 

estudantes voltam às aulas na próxima 
segunda-feira

sicredi conquista 2º lugar no ranking 
finanças mais 2018

A Justiça Eleitoral está convocando partidos políticos e lide-
ranças para reunião no próximo mês, em Maravilha. De acor-
do com o juiz eleitoral Solon Bittencourt Depaoli, o encon-
tro será no dia 10 de agosto, às 14h, no Fórum de Maravilha. 

Conforme o juiz, a reunião vai debater propagan-
da eleitoral, exercício do poder de polícia nas eleições, no-
vidades e detalhes gerais importantes para o pleito. 

A Secretaria de Esta-
do da Educação informou 
que os estudantes matri-
culados nas escolas pú-
blicas estaduais voltam 
às aulas na segunda-fei-
ra (30) em Santa Catarina. 
No segundo semestre se-
rão 98 dias letivos, totali-
zando os 200 dias estipula-
dos na Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação (LDB).
De acordo com o Esta-

do, as aulas não serão sus-
pensas na quinta-feira (2), 
Dia D da Base Nacional 
Comum Curricular (BNCC) 
do Ensino Médio. A mobi-
lização na rede estadual 
será realizada no ambien-
te escolar e deve envol-
ver professores e alunos.

A diretora da Escola 
de Educação Básica Nos-
sa Senhora da Salete, Lu-
cirlene Pertuzzatti, lem-
bra que os dois últimos 
bimestres são menores e 
que a nova forma de ava-
liação não prevê exames 
finais. “Voltar com mui-
to ânimo e persistência. A 
dica é estudar, estudar”, re-

comenda. Já a diretora da 
Escola de Educação Bá-
sica Santa Terezinha, Ilse 
Gheno, diz que aguarda to-
dos e lembra que no sába-
do (4) a escola faz home-
nagem para os pais. “E na 
outra semana teremos uma 
programação toda espe-
cial pela passagem do Dia 
do Estudante”, comenta.

Nesta semana mais uma 
etapa do jardim do Centro de 
Atenção Psicossocial (Caps) foi 
realizada. O trabalho vem sendo 
feito há alguns meses pelos pa-
cientes e profissionais da insti-
tuição com objetivo terapêutico, 
além de embelezar o local. O jar-
dim florido foi colocado em fren-
te ao Centro, composto por flo-
res e folhagens. “É uma coisa que 
muitos gostam de fazer, então re-

solvemos investir nesta ideia. O 
ambiente fica muito mais bo-
nito e colorido”, explica a psicó-
loga do Caps, Kamila Ribeiro. 

Na parte de trás da edi-
ficação os pacientes e profis-
sionais também construíram 
uma horta vertical com vege-
tais e temperos. “A finalida-
de é terapêutica e pretende-
mos continuar ampliando esse 
trabalho aos poucos”, afirma. 

Flores estão plantadas em frente ao Centro

 Divulgação

Pela segunda vez con-
secutiva o Sicredi foi ran-
queado pelo anuário “Es-
tadão Finanças Mais 
Broadcast+”, na categoria 
Financiamento. O ranking 
apresenta uma radiogra-

fia das instituições finan-
ceiras líderes no país, 
com base nas demons-
trações contábeis pu-
blicadas em seus balan-
ços financeiros em 2017.

Entre os indicadores 

que o Sicredi teve destaque 
estão o total de ativos que, 
em dezembro de 2017, che-
gou a R$ 41,2 bilhões, patri-
mônio líquido, que atingiu 
R$ 1,2 bilhão no período e 
total de crédito de R$ 19,7 

bilhões. A entrega do prê-
mio foi realizada em São 
Paulo, onde o diretor-exe-
cutivo de Produtos e Negó-
cios do Banco Cooperati-
vo Sicredi, Cidmar Stoffel, 
representou a instituição. 
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LUIZ CARLOS
PRATES

Uma construção de pe-
dras no centro de Mara-
vilha. É difícil passar pela 
edificação, conhecida po-
pularmente como Canti-
na Italiana, sem observar os 
detalhes do local constru-
ído para sediar a Associa-
ção Cultural Italiana de Ma-
ravilha (Acima). Localizado 
na Avenida Araucária, o lo-
cal ficou conhecido como 
Cantina devido à qualida-
de das comidas preparadas 
pelo grupo em eventos. Mas 
o nome não descreve total-
mente as atividades reali-
zadas pelos mais de 100 só-
cios. Na quarta-feira (25) a 
Acima completou 26 anos 
de história no município e 
o Jornal O Líder conta como 
foi este caminho. 

Surgida no dia 25 de julho 
de 1992 com o objetivo de reu-
nir pessoas que gostassem de 
cantar e tocar músicas, nas-
ceu uma entidade de descen-
dentes italianos. Espalhar a 
cultura era o objetivo dos fun-
dadores e, conforme o presi-
dente, Antônio Benetti, um 
dos mais lembrados no mo-
vimento é Valério Zanin. “Ele 
que impulsionou tudo isso. 
Somos gratos por esta traje-
tória. Quando a sede foi cons-
truída ele trouxe as pedras 
com os próprios caminhões 
da cidade de Casca, no Rio 
Grande do Sul”, lembra. 

A Acima funcionou pe-
los cômodos das casas de 
integrantes até 2001, quan-
do a prefeitura doou o terre-
no onde ela está localizada. 
O vice-presidente, Ângelo 
José Batisti, foi um dos prin-
cipais construtores da sede, 
que é a única associação ita-
liana feita de pedras no Bra-
sil. “Nós temos ela como um 
orgulho. Alugamos, o que 
nos dá lucro, recebemos 
grupos de fora, chamamos a 
atenção das pessoas”, expli-
ca Benetti. 

A instituição dá conti-
nuidade ao Coral Dall´Ita-
lia, que atualmente tem 32 
membros e promove diver-
sas viagens para apresen-
tações. O grupo realiza en-

dall´italia Associação Cultural Italiana de Maravilha começou a 
partir do desejo de descendentes italianos em montar um coral 

acima completa mais de meio 
século de história 

saios semanais e duas festas 
italianas por ano, quando 
recebe associações de ou-
tros municípios, sendo a 
próxima no dia 22 de setem-
bro. Já o Grupo de Dança 
Italiana deixou de existir há 
alguns anos. 

A Acima já teve 11 pre-
sidentes e foi madrinha de 
diversos grupos de outras 
cidades. Hoje outras et-
nias fazem parte do quadro 
de sócios, demonstrando, 
conforme Benetti, que o 
objetivo maior é confrater-
nizar e promover cultura. 
“É um prazer muito grande 
poder comemorar estes 25 
anos. Espero que no futuro 
possamos dar continuida-
de a essa belíssima histó-
ria e que mais pessoas en-
trem para o nosso grupo” 
finaliza. 

 Fotos: Diana Heinz/O Líder

Divulgação

Sede é a única entre as associações italianas construída com pedras 

Edificação sendo construída em 2001

Presidente, antônio Benetti

Coral Dall´italia tem 32 membros

Carine Arenhardt/O Líder

Diana Heinz

a caneta mágica
Era um grupo interessante. E não era interessante porque 

eu dele fazia parte, preciso ser “um pouco” modesto... Eram 
dois ex-seminaristas, um psicanalista, dois jornalistas e eu. A 
conversa? De tudo um pouco, e os “quase” padres fustigados 
com perguntas sobre alma, fé, vida, essas coisas. Nem deixei 
a conversa esquentar. Fui lá dentro e trouxe um recorte de jor-
nal dos meus arquivos. Reportagem sob o título de: - “Religio-
sidade protege coração”, diz estudo. Nessa reportagem, lia-se 
que – “Pesquisas americanas ligam prática espiritual à redução 
de risco cardíaco”, segundo alguns cardiologistas. Veja bem, al-
guns, não todos.

E o que você acha, religiosidade, fé, ajuda ou não para uma 
vida melhor? Ora bolas, duvidar que a fé, seja no que for, nos faz 
a vida melhor e a saúde mais forte é de uma cegueira formidável.

Aliás, uma vez um amigo gaúcho, palestrante sobre filoso-
fias, contou-me que ele tinha um objeto especial que dava a ele 
sorte, fazia-o sentir-se seguro para falar com competência dian-
te de plateias: era uma caneta que ele tinha ganhado da namo-
rada, hoje esposa. Aquela caneta era “Nossa Senhora” que ele 
levava na bolsa para as palestras, assim ele pensava. Era posicio-
nar-se diante da plateia e sentir os efeitos da caneta “poderosa”.

Num certo dia, depois de uma palestra, ele achou a caneta 
mágica numa gaveta do quarto. Ele tinha trocado de bolsa e a 
caneta fora esquecida... Mas ele contou que naquele dia do es-
quecimento fez um das suas melhores palestras... Mas como? 
Sem a caneta? Sim, sem a caneta, mas ele “pensava” que a ca-
neta estava na bolsa, e não estava. Ora, não era, é claro, a cane-
ta que dava energias especiais ao orador, era a fé que “ele” jo-
gava sobre ela. E é assim. Todas as graças que obtemos ao ter 
fé sobre isto ou aquilo vêm de nós mesmos. Nos valemos de 
um objeto ou de “um espírito” para termos mais força e sor-
te... Tudo, todavia, sai de nós mesmos. Aí está o poder da fé. 
Sem essa fé, ficamos nós mesmos, sozinhos, diante da vida e aí 
afundamos, afinal, não somos nada, não temos nenhum poder. 
Não temos? Temos todos, mas é preciso ter fé. E fé não admite 
dúvidas. Quem pensar – será? Nem precisa ir adiante, duvidou. 
E a fé não casa com a dúvida.

Ah, a conversa com os amigos acabou sem unanimidade. 
Fui contestado. 

eXplicaÇãO
Há quem explique das razões de as pessoas religiosas te-

rem menos problema cardiovasculares, segundo pesquisas 
americanas, dizendo que elas sofrem de menos estresse. O 
estresse altera as batidas cardíacas e mexe em todos os pro-
cessos hormonais do corpo humano, e isso, dia após dia, leva 
aos “ataques” do coração... Nada tem a ver com religião. E es-
tresse, fique claro, é medo. Quem se estressa menos tem mais 
saúde, e bem que pode ser um ateu...

cOVardes
Manchete: - “MP entende que tiro dado por namorado foi 

intencional”. Mais um daqueles casos em que um vagabundo 
estava “brincando” com arma (segundos eles dizem) e a arma 
disparou, matando a namorada ou a esposa. O curioso é que 
esses bandidos nunca “brincam” com a arma apontada para 
eles mesmos. É sempre para elas. Mas eles não enganam o 
Ministério Público, nem à Polícia. Covardes miseráveis.

falta diZer
É por isso que alguns “teólogos” não gostam dos que sa-

bem pensar. Ouça esta: - “Não faz sentido algum dizermos 
que o bem vem de Deus e o mal do Demônio, pois nada pode 
existir contra a vontade de Deus”. E aí, companheiros, como é 
que se rebate essa verdade?
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cultura alemã

centro cultural 25 de Julho 
comemora 57 anos
Jantar comemorou aniversário e promoveu o lançamento da 

10ª edição da Oktoberfest in Maravilha

R
esgatar, conhecer, 
preservar, cultivar 
e divulgar a cultu-
ra alemã. Essa é 

a finalidade do Centro Cul-
tural 25 de Julho. O movi-
mento iniciado na década 
de 1950, no Sul do Brasil, 
para ajudar alemães pre-
judicados pela 2ª Guerra 
Mundial, teve o nome mar-
cado pelo Dia do Colono e 
se alastrou por centenas de 
cidades, criando uma nova 
sociedade que cultuasse as 
tradições e os costumes dos 
imigrantes.

Em Maravilha a tradi-
ção não ficou para trás. No 
ano 1961 foi fundado o Cen-
tro Cultural 25 de Julho pe-
los pioneiros descenden-
tes de alemães moradores 
do município. De reuniões, 
estudos e ensaios coralis-
tas nascia mais uma raiz do 
movimento que hoje brota 
resultados. Por mais de uma 
década os integrantes reali-
zavam os encontros em lo-
cais diferenciados, até que 
em 1973 receberam um ter-
reno como doação. O local 
que pertencia à Escola Par-
ticular Machado de Assis foi 
entregue com a extinção da 
entidade. 

Além do espaço, o Cen-
tro maravilhense foi con-
templado com os antigos 

sócios da escola, engran-
decendo o movimento. A 
nova sede foi inaugurada 

em 1976 e desde então é a 
casa de grupos contempla-
dos pela instituição que é a 

promotora de eventos como 
a Oktoberfest in Maravilha. 

O Centro Cultural 25 de 

Evento comemorou as quase seis décadas de existência do Centro

antiga sede inaugurada em 1976

jantar lotou a sede da entidade

Soberanas da 10ª edição da Oktoberfest in maravilha 

Presidente da instituição, mario Fülber, e esposa, Noemia Fülber

Jantar especial 

Na quarta-feira (25) a sede foi cenário da 
comemoração dos 57 anos da entidade. O 
momento também foi para o lançamento da 
10ª edição da Oktoberfest in maravilha, que 
será realizada nos dias 19 e 20 de outubro, 
por meio de cronograma de músicas, danças 
e chope. O lucro do jantar, que recebeu 
centenas de pessoas, será utilizado na 
manutenção do grupo. 

Julho mantém o Coral de 
adultos Sempre Alegre, que 
realiza ensaios semanais 
e participa de festividades 
fora do município, além de 
realizar anualmente o En-
contro de Corais. Outro in-
tegrante do centro é o Gru-
po de Danças Folclóricas 
Alemãs, o Volkstanzgruppe 
Wunderbar, que agrega as 
categorias infantil, juvenil e 
adulto. Os dançarinos pro-
movem a Festa da Integra-
ção em Maravilha. 

Os sócios também de-
senvolveram grupos es-
portivos de bolão e bocha 

que disputam campeona-
tos pela região. Esses são al-
guns dos trabalhos desen-
volvidos há mais de cinco 
décadas pela cultura alemã 
de Maravilha. Conforme o 
presidente, Mário Fülber, 
que participa do movimen-
to desde a infância, é uma 
alegria fazer parte dos 57 
anos de história. “É um or-
gulho viver e manter essa 
cultura, tanto para mim, 
quanto para minha espo-
sa, Noemia. Eu espero que 
as pessoas continuem esse 
trabalho por muitos e mui-
tos anos”, enfatiza. 

Diana Heinz
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“O tempo é o único capital das 
pessoas que têm como fortuna 
apenas a sua inteligência” 

Honoré de Balzac
por RAqUEL BASSO HÜBNER

ECONOMIA E NEGÓCIOS
raquel@jornalolider.com.br

inss deVe cOrtar 
mais de r$ 5 bi 
em benefíciOs 
irregulares atÉ 
O fim dO anO

Até o fim do ano, mais de R$ 
5 bilhões gastos em benefícios 
da Previdência Social deverão 
ser cortados por causa de irregu-
laridades que estão em apura-
ção no Ministério da Transpa-
rência e Controladoria-Geral da 
União (CGU). Na terça-feira (24) 
o governo anunciou a suspen-
são de 341.746 auxílios-doença 
e 108.512 aposentadorias por in-
validez, que totalizam R$ 9,6 bi-
lhões no pagamento de auxí-
lios-doença acumulado entre o 
segundo semestre de 2016 e 30 
de junho de 2018. Até o fim do 
ano, serão revisados 552.998 au-
xílios-doença e 1.004.886 apo-
sentadorias por invalidez.

Banco do Brasil fecha contrato de 
R$ 2 bilhões com os Correios

O Banco do Brasil comunicou na quarta-feira (25) um 
contrato de R$ 2,084 bilhões com os Correios para pres-
tação de serviços postais convencionais, especiais e te-
lemáticos. O contrato tem âmbito nacional e interna-
cional, e os serviços serão prestados pelos Correios a 
todas as unidades do BB. O prazo é de cinco anos.

Governo lança selo 
Brazil Agro para dar 
visibilidade aos alimentos 
do país no exterior

a marca é de uso facultativo das 
empresas, mas o ministério da 
agricultura já conta com nove 
entidades parceiras. iniciativa deve 
chegar ao mercado internacional em 
outubro. Com a imagem de alguns 
produtos brasileiros arranhada no 
mercado externo, como as carnes, o 
governo federal está desenvolvendo 
estratégias para alcançar 10% do 
mercado global agropecuário até 
2022. uma delas é o selo Brazil agro, 
apresentado na segunda-feira (23) pelo 
ministro da agricultura, Blairo maggi, 
durante o Global agribusiness Forum 
2018, em São Paulo, evento que reuniu 
cerca de três mil pessoas de 60 países. 

Coca-Cola lança bebida com 
40% a mais de cafeína

A Coca-Cola lançou, no seu site oficial, 
uma nova bebida com 40% a mais de cafe-
ína e 50% mais açúcar. O novo refrigeran-
te, denominado Coca-Cola Plus, deve chegar 
ao varejo nos próximos dias, mas já pode ser 
comprado pela internet. Em um primeiro mo-
mento, a Coca-Cola venderá o novo refrige-
rante em latas de 220 ml. O Brasil será um dos 
primeiros países a lançar o produto, depois 
de mercados como Japão, Austrália e Vietnã. 
“É um produto pautado no paladar do brasi-
leiro”, afirma a empresa, ao justificar a cria-
ção de um refrigerante com sabor de café.

A pesquisa de intenção de 
compras realizada pela Feco-
mércio-SC sinaliza que, em 
média, o consumidor do Esta-
do pretende destinar para pre-
sentes R$ 158,06, valor 1,8% 
superior ao do mesmo perío-
do do ano passado, que ficou 
em R$ 155,19. Conforme o le-
vantamento, em média, o con-
sumidor de Blumenau pre-
tende investir em presentes 
R$ 147,51, o de Chapecó R$ 
157,14, Criciúma R$ 169,80, 
Florianópolis R$ 162,07, Join-
ville R$ 146,77, Lages R$ 147,24 
e Itajaí R$ 176,03. Os itens mais 
presenteados serão perfumes, 
calçados, eletrônicos e livros. 

Catarinenses planejam gastar 1,8% mais 
para o Dia dos Pais

recOnHecimentO 

Pelo terceiro ano consecutivo a Bregomar Veículos conquistou qualificação da Gene-
ral Motors, no Programa Excelência em Vendas, com o título de concessionária “Clas-
se A”. A entrega de uma placa simbólica da qualificação foi realizada nesta semana em São 
Miguel do Oeste, com a presença da gerente de negócios de vendas e pós-vendas da GM 
de Curitiba, Lucimara Ceccon. Segundo ela, a “Classificação A” é o ato maior que exis-
te dentro das premiações da General Motors e que uma concessionária pode conquistar.
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por dR. dENy dONAtO ALFANO 

PSIQUE & AMOR
Psicoterapeuta e antropólogo (49) 98895 5231

as mentiras: 
inimigas da autOestima

As pessoas mentem, de várias maneiras. Às vezes as mentiras 
servem para nos livrarmos dos problemas, para desviar a atenção, 
para liberar a mente ou para preservar uma ideia de nós mesmos em 
distonia com a realidade e as nossas ações. 

Mas tem um custo. Importante. Sutil. As mentiras, quase sempre, 
têm um curto prazo e sempre atingem de maneira direita a autoestima. 

É importante entender dois aspectos fundamentais que a psi-
cologia demostra muito bem por meio de inúmeros estudos: as 
mentiras abaixam a autoestima das pessoas e as pessoas com bai-
xa autoestima tendem a mentir mais, com mais frequência e mais 
naturalidade. 

Sim, porque, de fato, mentindo, aS peSSoaS:
- Conseguem satisfazer uma necessidade pessoal íntima e 
profunda que não se encaixa com a realidade ou alcançar 
interesses por caminhos mais fáceis
- Conseguem autoenganar-se
- Conseguem distorcer a realidade para adaptá-la ao que é 
conveniente para elas ou para o que é conveniente que os 
outros acreditem
- Conseguem evitar punições ou vergonha
- Conseguem aparecer
- Conseguem obter admiração
- Conseguem não deixar preocupada a família
- Conseguem apoiar um amigo que pede um favor
- Conseguem chamar atenção; e assim por diante

Os motivos e as razões para mentir são inúmeros. Todos têm um 
ponto em comum: o MEDO. 

Que seja medo dos outros, da situação, de admitir a verdade de 
si mesmos para si mesmos ou para os outros. Em todos os casos, o 
medo está correlacionado com as mentiras. 

Então porque não mentir? 
As mentiras resolvem em curto prazo, mas não em longo prazo. 

Nem sequer em termos de ansiedade. Mesmo querendo negar, a pes-
soa que mente vai ter que encarar em longo prazo algo como sentimen-
tos de culpa, responsabilidade social, ansiedade, fugir de pessoas e situa-
ções, considerar o tempo usado para mentir como tempo perdido. 

A verdade é que as mentiras consumam e desgastam quem men-
te; pelo menos quando não se configuram como mentiras diplomáticas. 

Sendo que as mentiras requerem muita energia psíquica en-
quanto é continuamente preciso ocultar, esconder, dissimular, ma-
nipular, envolver outras pessoas, é provável que os mentirosos crôni-
cos desenvolvam transtornos emocionais e de personalidade como 
o transtorno bipolar, borderline ou até depressivo, enquanto “solução 
extrema” de fuga. 

Concluindo, as mentiras têm riscos. Principalmente contra a au-
toestima. E isto encaminha as pessoas que mentem ao buraco ne-
gro da angústia. 

As pessoas que costumam mentir acabam acreditando nas suas 
próprias mentiras e isto, de um ponto de vista psicológico, determina 
um forte risco de desequilíbrio interno e comportamental em níveis 
de estabilidade. Em termos técnicos, o transtorno de quem mente de 
maneira crônica, acreditando nas suas próprias mentiras, se chama 
de “pseudologia fantástica”. 

Todos, com certeza, temos dito umas mentiras de vez enquanto, 
mas a questão se torna patológica em função dos limites e das consequ-
ências dessas. Onde levam as mentiras? Até que ponto, mesmo levando 
onde se quer, ao final, valem a pena? Questionem as pessoas que vocês 
supõem mentir ou até a si mesmos sobre essa atitude. Um grande indi-
cador da mentira e dos mentirosos é a instabilidade. Isto tem profundas 
consequências sobre a saúde pessoal e dos sistemas. Não subestimem o 
comportamento do mentir apenas porque é comum.

Na última semana publicamos parte da coluna Psique & Amor em 
virtude de uma falha. Nesta edição, a mesma segue na íntegra!

A primeira reunião do 
Conselho Distrital (RCD) da 
Governadoria do Lions do 
Distrito LD-8 realizada no sá-
bado (21) em Campo Erê teve 
a presença dos integrantes do 
LEO Clube Maravilha. O even-
to foi marcado pela posse da 
nova governadoria do Lions 
Clube, que agora está sob o 
comando de Ivo Giacometi e 
Vânia Giacometi, por meio do 
lema “Juntos nós servimos”. 
Integrantes do Lions Clube 
Maravilha Oeste também par-
ticiparam do encontro.

Outra ação promovida 
pela entidade foi em conjun-
to com o Centro Integrado de 

Gerenciamento de Riscos e 
Desastres (Cigerd), a convite 
do coordenador da Sala de Si-
tuação de Maravilha, biólogo 
Francys Balestreri. O assun-
to em pauta foi a situação de 
focos do mosquito Aedes ae-
gypti no município com a fi-
nalidade de buscar estra-
tégias para minimizar este 
número e o envolvimento da 
comunidade relacionada ao 
trabalho da Sala.

Para o integrante Rodrigo 
Augusto Genesini Siqueira, 
que acompanhou em outras 
oportunidades as decisões to-
madas pelos parceiros da Sala 
de Situação, existe uma rela-

ção entre o LEO Clube Mara-
vilha e os serviços realizados 
pela Sala de Situação. “Exis-
te a preocupação com o bem
-estar social, a qualidade de 
vida e saúde pública. Sabe-
mos das inúmeras dificulda-
des que a Sala de Situação 
tem, tanto na parte financei-
ra, quanto de efetivo, abre-se 
um oportuno espaço para o 
auxílio de clubes de serviço 
voluntário, como o LEO Clu-
be, para realizar atividades 
conjuntas em busca de um 
bem comum”, explica. 

brecHÓ É HOJe (28) 
Com o objetivo de revita-

lizar a área externa do Centro 
Educacional Infantil Proin-
fância Criança Sorriso, a insti-
tuição promove hoje (28) um 
brechó. A comercialização de 
roupas e calçados será reali-
zada entre 13h e 18h na sede 
do Clube de Lions. As peças, 
que custam entre R$ 2 e R$ 
30, atendem a todos os gêne-
ros e idades. Com o lucro, o 
Clube comprará tintas e ob-
jetos para a ação no Centro 
Educacional. “Agradecemos o 
apoio e as doações das peças 
por meio do comércio ou co-
munidade. Convidamos a to-
dos para o evento”, declaram 
os companheiros. 

para desenVOlVer Clube também presenciou encontro sobre a 
situação de focos do mosquito Aedes aegypti

leO clube participa de reunião do 
conselho distrital em campo erê

Fotos: Divulgação

integrantes do lEO e lions maravilha Oeste em Campo Erê reunião sobre aedes aegypti foi no Centro integrado de Gerenciamento de riscos e Desastres

Com foco em parcerias 
e alternativas inovadoras, o 
Sicredi lança o Inovar Jun-
tos, programa que irá reu-
nir startups com o objetivo 
de apresentar soluções para 
dez desafios. Entre eles, estão 
questões ligadas a aperfei-
çoar a triagem de currículos, 
gestão de gastos de viagens e 
reembolsos, segurança, co-
leta de dados para perfil de 
investidor, digitalização de 
documentos, gestão de be-
nefícios, processos internos 
de controles, entre outros.

Segundo Dagoberto 
Trento, gerente de PMO Cor-
porativo do Banco Cooperati-
vo Sicredi, por ser a primeira 
experiência com este modelo 
de parceria, a escolha foi por 

processos internos e de me-
nor complexidade, mas que 
trarão importantes benefí-
cios. “Além disso, esse é mais 
um passo para uma mudan-
ça de cultura que está acon-
tecendo gradualmente em 
nossa instituição”, completa.

Após a fase de inscri-
ções, o Sicredi selecionará 
até 20 startups para um Pi-
tch Day, no mês de setem-
bro, em que as empresas 
pré-selecionadas apresen-
tarão suas propostas ao Si-
credi. As escolhidas passa-
rão para as fases seguintes, 
na qual poderão testar a so-
lução no ambiente do Sicre-
di. Por fim, haverá uma ava-
liação dos resultados para 
possível parceria comercial. 

inOVar JuntOs maraVilHa
sicredi lança programa 
para parceria 
com startups 

apae marisol promove 
bazar solidário

Com comercialização de 
roupas e calçados, a Apae 
Marisol encerrou na quin-
ta-feira (26) mais uma edi-
ção do Bazar Solidário. O 
objetivo foi despertar na 
sociedade atos de solida-
riedade e arrecadar recur-
sos para a Escola Especial.

Conforme a direto-
ra da Apae, Adriane Polaz-

zo, os valores arrecadados 
serão usados na manuten-
ção da escola e para ad-
quirir materiais e equipa-
mentos necessários para o 
desenvolvimento das ati-
vidades. O projeto vai be-
neficiar os mais de 100 
alunos da Escola Espe-
cial Marisol com deficiên-
cia intelectual e múltipla. 

Carine Arenhardt/O Líder

Peças novas e usadas foram comercializadas
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por dR. GEOvANI dELEvAtI

MEdICINA E SAÚdE

O Que É Hepatite?
A hepatite é uma infla-

mação do fígado, mais vul-
garmente causada por uma 
infecção viral. Há cinco prin-
cipais vírus da hepatite, refe-
ridos como tipos A, B, C, D 
e E. Estes cinco tipos são de 
maior preocupação por cau-
sa da carga de doença e mor-
te que causam e o potencial 
para surtos e epidemias.

cinco coisas que você não 
sabia sobre a hepatite viral
- hepatites B e C matam 
mais pessoas anualmente 
do que o hiv/Sida, malária 
e tuberculose
- hepatites B e C são 
responsáveis   por duas 
de cada três mortes por 
câncer do fígado
- 300 milhões de pessoas 
vivem com hepatite viral e 
desconhecem 
- Eliminando hepatites B e 
C como ameaças à saúde 
pública até 2030, evitaria 
cerca de 36 milhões de 
infecções e salvaria 10 
milhões de vidas 

O Que tOrna a Hepatite 
Viral um prOblema 
de saÚde glObal?

- As hepatites B e C são 

dia mundial de luta contra 
as Hepatites Virais

dia 28 de JulHO

Hepatites B e C causam 1,3 milhões de mortes por ano - mais do que 
o VIH/Sida, a malária ou a tuberculose. Juntos, estes vírus causam 
duas em cada três mortes de câncer de fígado em todo o mundo

doenças infecciosas com ris-
co de vida que causam gra-
ves danos do fígado, câncer, 
e morte prematura. Mais de 
300 milhões de pessoas es-
tão infectadas com o vírus da 
hepatite B ou o vírus da he-
patite C.

- Hepatites B e C são epi-
demias silenciosas, atingindo 
crianças e populações margi-
nalizadas que incluem pes-
soas que injetam drogas, po-
vos indígenas, prisioneiros, 
homens que fazem sexo com 
homens e pessoas que vivem 

com HIV/Aids.
- Globalmente, 90% das 

pessoas que vivem com he-
patite B e 80% com hepatite 
C não sabem que estão viven-
do com a doença, resultando 
na possibilidade real de de-
senvolver doença hepática 
fatal ou câncer de fígado em 
algum momento de suas vi-
das e, em alguns casos, sem 
saber, transmitir a infecção a 
outros.

transmissãO
O vírus da hepatite B 

(VHB) é transmitido entre 
as pessoas através do con-
tato com o sangue ou outros 
fluidos corporais, incluin-
do o sêmen e fluido da va-
ginal de uma pessoa infec-
tada. Por favor, note que é 
muito improvável que pode 
ser contraída através do bei-
jo ou compartilhamento de 
talheres. O vírus da hepatite 
C (HCV) é transmitido atra-
vés do contato direto com 
sangue infectado. Muito ra-
ramente pode ser transmiti-
do através de outros fluidos 
corporais, embora isso este-
ja claro.

Com a disponibilida-
de de vacinas e tratamen-
tos eficazes para a hepati-
te B e cura para a hepatite 
C, a eliminação da hepatite 
viral é possível, mas maior 
consciência e compreensão 
da doença e seus riscos são 
necessários. Em 2015, a he-
patite viral foi incluída nos 
Objetivos de Desenvolvi-
mento Sustentáveis (DPSs) 
e em 2016 a primeira estra-
tégia global no mundo para 
eliminar a doença foi ratifi-
cada.

Fonte: http://www.
worldhepatitisalliance.org
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Para celebrar o Dia dos Avós (26), Olacir e Vera Broetto 
falam sobre a importância de conviver com os netos

casal destaca alegrias 
e aprendizados no 
papel de avós

legadO de 
amOr e sabedOria

CaMiLLa COnSTanTin

A chegada dos netos trouxe ain-
da mais felicidade para a rotina de Ola-
cir e Vera Broetto, que lembram com 
carinho da emoção que sentiram ao 
descobrir que seriam avós pela pri-
meira vez. Para eles, é impossível des-
crever o quanto é importante poder 
conviver e acompanhar de perto o 
crescimento de Miguel, de três anos, 
e da pequena Laura, de três meses. 

O casal desempenha um pa-
pel importante na criação dos netos 
e acredita que a convivência fortale-
ce os laços familiares. “É um mun-
do novo, cheio de descobertas. Amor 
profundo e intenso. Com eles relem-
bramos o tempo em que tínhamos os 
nossos filhos pequenos e aprende-
mos a ter mais paciência, já que é algo 
que vem com a maturidade”, dizem.

Além de oferecer amor, comida 
gostosa e passeios divertidos, os avós 
estão cada vez mais ativos e têm maior 
participação na vida das crianças, con-
tando com um dia especial dedica-
do a eles: 26 de julho. Para Vera e Ola-

cir, a principal diferença da relação 
com os filhos é o tempo. “Os pais pre-
cisam trabalhar, então em nossa épo-
ca estávamos mais ocupados, não tí-
nhamos todo esse tempo como agora, 
era corrido. Somos aposentados, en-
tão com nossos netos podemos ter 
o dia livre para brincar e fazer ativi-
dades diferentes. Conseguimos criar 
uma rotina agradável”, afirmam.

A atividade preferida da família é 
passear ao ar livre e curtir os momen-
tos juntos. Eles acreditam que estar 
perto da natureza é fundamental e por 
isso evitam o contato frequente dos ne-
tos com a tecnologia, optando por fazer 
caminhadas e cuidar dos bichinhos.

Eles contam que têm a família 
como base para uma vida feliz e que 
não são avós apenas para mimar, mas 
para corrigir e ensinar. “Nos preocupa-
mos em repassar valores, como disci-
plina, obediência e respeito. Também 
a ter responsabilidades e aprender a 
dividir. Essa relação é boa para eles, 
mas com certeza é muito boa para 
nós também. É um convívio que eles 
vão lembrar para sempre”, finalizam. 

Fotos: Camilla Constantin/O Líder

Família prioriza atividades ao ar livre

vera e Olacir passaram o 
Dia dos avós ao lado de 

miguel e laura

relação é marcada 
por carinho e 
dedicação
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por SIMONE HÜBNER

TOQUE dE REQUINTE

Vitrine

1. eu aprecio sua perspectiva

Esta frase nem sempre indica o fim de 
uma conversa, mas permitirá que a outra 
pessoa saiba que está disposto a continu-
ar a conversa se ele tratar você com res-
peito e considerar seus sentimentos. Se 
isso não funcionar e a pessoa continua a 
ser rude, tente outra frase para pôr fim à 
conversa.

2. por que você está me dizendo 
isso? O que espera ganhar?

Você pode usá-la quando alguém ten-
ta colocá-lo em uma situação embaraço-
sa ou te incomodar emocionalmente. Se 
uma pessoa rude recebe uma resposta cal-

ma e confiante de você, ela ficará nervosa. Es-
sas frases dão-lhe uma chance de se redimir.

3. Você gosta de ser rude?

Alguém que é constantemente gros-
seiro nem percebe que está sendo desa-
gradável repetidamente. Usar esta frase 
pode fazê-lo dar um passo atrás e reco-
nhecer seu comportamento descortês.

4. Você sempre tem algo negativo 
para dizer, não é?

Esta frase funciona de forma seme-
lhante à frase acima. Isso pode causar 
na outra pessoa uma reavaliação de seu 
comportamento e pensar sobre por que 

ela está agindo dessa forma.

5. Obrigado (a)

Dizer obrigado (a) parece simples, mas 
pode mudar o curso da conversa. Pode 
mostrar à outra pessoa que você não está 
com raiva. As pessoas rudes gostam quan-
do os outros se irritam e se tornam descon-
tentes. Permanecer educado significa que 
você reconhece o comportamento grossei-
ro da outra pessoa e não se deixa afetar por 
esse comportamento.

6. Você está machucando meus sen-
timentos

Às vezes, a melhor maneira de mostrar 

para alguém que é rude é explicar-lhe que 
está te machucando. Deixe-o saber o que 
é exatamente o que você não gosta e fica 
ofendido. Ao fazer isso, você pode se pro-
teger de comentários inadequados e gros-
seiros no futuro.

7. eu acho que devemos parar essa 
conversa agora

Infelizmente, as pessoas rudes nem 
sempre se importam ou percebem que es-
tão machucando outras pessoas emocio-
nalmente. Usando essa frase você mostra-
rá que não está gostando da conversa e não 
quer fazer parte dela. Assim o outro pensa-
rá duas vezes quando for dizer algo ofensi-
vo na próxima vez.

eXcelente fim de semana a tOdOs!

Sete frases simples que desarmam 
pessoas rudes, sem ser grosseiro

Quando alguém é grosseiro com você, é difí-
cil não ficar chateado. Sua reação inicial é, mui-

tas vezes, revidar. Se você resistir a seus senti-
mentos, não se irritar e se tornar defensivo, pode 

responder a comentários inadequados e acusa-
ções grosseiras sem perder o autocontrole.

Confira sete frases simples que rapidamente desarmam pessoas rudes:



,  maravilha 28 DE julhO DE 201814

por SUSANE ZANIN
MOdA & ESTILO

Vitrine

agenda de eVentOs
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BANCO 42

AA
IMPROVISAR

AMBITOCONE
PAECETS

BERNARDOERIC

RSISMICOS
CANECAPOSPÃ

DONATVOO
POETADAVILA

REDUVISOM
RAELMOGI

TORONTODOG
MAUELFOA
AGCRERAV
NEGROENTE

COMBUSTIVEL

Nero ou
Calígula
(Hist.)

Resina ca-
paz de ad-
quirir car-
ga elétrica

Gelo, em
inglês

Estudioso
como
Darcy

Ribeiro

Objeto
de 

sinalização
de trem

O de atua-
ção do

Ibama é
federal

Lugar
onde brota

água da
terra

Doce de
fruta em
calda de
açúcar

Tomé de
Souza, go-
vernador-
geral (BR)

(?) Clapton:
canta

"Tears in
Heaven"

(?) Guima-
rães, autor
de "O Se-
minarista"

Força, 
em latim

Golfo de
(?): área
de ataque
de piratas

Capacete
do

cavaleiro
medieval

Giselle
Itié,
atriz

Prenda
com 

um nó

Como é
servido o
peixe no
ceviche

Natalia Vo-
dianova,
modelo
russa

Substância
como o

diesel ou 
a gasolina

(?) queri-
do: recebe
presente
no Natal

(?) pulmonar: é a
única que transporta

sangue venoso (Anat.)
Ozzy Osbourne, cantor

Acreditar

Criatura de
"O Senhor
dos Anéis"

Pele
natural de
casacos
Macio

Término de um
contrato em comum

acordo entre as 
partes

Agir como
o come-

diante que
introduz
"cacos"
em cena

Recipiente
de chope

(?) Corleo-
ne, vilão

Apelido de
Noel Rosa

Sede dos 
Jogos Pan-
Americanos
de 2015,

no Canadá

O carvão,
pela cor

Persona-
gem como
o Duende

Verde,
pela índole

(HQ)

Abalos (?):
terremoto
Herói do
Dilúvio

"Após", em
"posfácio"
Infiéis no 
casamento

"Passeio"
do pássaro

Alerta;
vigilante

(?)
Dracena,
zagueiro

Sorte (pop.)

Cachorro,
em inglês
(?) Betto,
religioso

3/dog — ice — vis. 4/áden — eric. 7/toronto.

espaÇO gOurmet

inGredienteS
2 xícaras (chá) de proteína de soja texturizada caramelo
1 cebola grande picada
5 dentes de alho moídos
500g de feijão vermelho
1 pimentão pequeno vermelho
1 pimentão pequeno amarelo
2 tomates médios picados
4 folhas de louro fresco
Salsa, cebolinha e coentro frescos a gosto
pimenta dedo-de-moça picada e sem sementes
1 pitada de molho de pimenta natural a seu gosto
sal
óleo de girassol
2 limões
3 xícaras de água fervente

Chilli mexiCano 
veGetariano

modo de preparo
hidrate a proteína de soja com dois limões e a água fervente 
por 20 minutos. Cozinhe o feijão vermelho com cebola, alho 
e folha de louro a gosto. Em uma panela grande, refogue 
a cebola, o alho com óleo de girassol, pode colocar o louro 
junto. Escorra a proteína de soja numa peneira e lave com 
pouca água e esprema bem. junte-a a cebola, o alho e o 
louro refogados e mexa bastante. Coloque os pimentões 
cortados em cubinhos, o tomate, a pimenta dedo-de-moça e 
continue a refogar. Faça um molho de tomate natural ao seu 
gosto. Depois de refogado, junte o molho natural de tomate 
e mexa bem. acrescente o feijão já cozido e escorrido, junto 
com o molho picante de pimenta. Deixe ferver um pouco. 
Coloque o sal a gosto, a salsa, cebolinha e o coentro. Depois, 
delicie-se com nachos naturais!

28/7 - Brechó beneficente ONG Ame 
Bicho – 9h – Praça Padre josé Bunse
- Brechó LEO Clube Maravilha – 13h – 
Sede Clube de lions
 - Encontro de Talentos Locais – 15h – 
Espaço Criança Sorriso
- Brinquedões – 15h – Parque Cidade das 
Crianças

29/8 - 4º Encontro e Exposição de Carros 
Antigos – 8h – Em frente à PS do Brasil 

4/8 - Costelada Open Food – 13h – Green 
Club
- Porco à Paraguaia e frutas – 20h – 
Salão da linha Três Coqueiros

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

10/8 - Rob Nunes – 23h55 – Green Club

11/8 - Bailinho FunkNejo – 23h – Play Club 

maraVilHa

Conheço mulheres que raramen-
te saem de casa sem um colar. Sofistica-
dos e femininos, eles têm o poder de dar 
o toque final que faltava no seu look. En-
tretanto, muitas vezes ficamos na dúvi-
da de qual colar utilizar conforme a blu-
sa que estamos usando. Não tem nenhuma 
regra rígida e existem divergências en-
tre profissionais. Separei algumas dicas 
que a Isabella Fiorentino deu em seu site:

Decote careca: colares mé-
dios que fiquem um pouco abai-
xo do decote, ou colares compridos.

Decote V: colares que si-
gam a linha do “V”.

Decote redondo: colar que siga 
a linha redonda criada por ele.

Camisa com o colarinho fechado: maxi 
colar que fique próximo do pescoço.

Camisa com o colarinho aber-
to: colares em forma de V.

Decote canoa: colares lon-
gos, com várias voltas.

Gola alta: colares longos e soltos, que 
criam uma linha vertical e alongam a silhueta.

Frente única: cola-
res com pingente pontudo.

Decote princesa: maxi colar com 
formato em V cai muito bem. 

Além dessas dicas, escolhi um 
guia visual para você recortar e colo-
car perto de onde você guarda seus co-
lares, para nunca mais quebrar a cabe-
ça quando for montar seu look do dia. 

O cOlar para cada 
tipO de decOte
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Vitrine

Aniversariantes do LEO

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

a promessa de um 
amor para sempre é 
o meu presente para 
você. a namorada 
Gabriela deseja um 
feliz aniversário para 
Diego hoffmann 
neste dia 28.

rosi, completar mais um ano de 
vida é um momento de alegria, 
de celebrar junto dos que mais 
ama, junto daqueles que têm um 
sorriso e um abraço sinceros. 
Parabéns e muitas felicidades 
pelo aniversário neste dia 31! 

Neste dia 1º quem 
comemora mais um 
aniversário é nosso 

colega do grupo 
Wh Comunicações 

Cleiton Ferrasso. 
Parabéns, felicidades 

hoje e sempre. 

maiara, parabéns! 
Que você possa ter 
muitos anos de vida, 
abençoados e felizes, 
e que estes dias 
futuros sejam todos 
de harmonia, paz e 
desejos realizados. 
Que seu coração 
esteja sempre 
em festa! Feliz 
aniversário (1º).

juli, que a vida 
continue sorrindo e 
presenteando você 
com as melhores 
graças, com muito 
amor, com muita 
saúde, amizade 
e felicidades mil. 
Parabéns pelo 
aniversário neste 
dia 1º.

O lEO Clube maravilha parabeniza os companheiros que comemoraram mais um ano de vida 
durante o mês de julho. Desejamos paz, amor e alegria aos nossos integrantes!

Djanaina manfrim (1º) ana Claudia minela (6) jean Carlos Signor (6) robson Belusso (16) mayara Pavi (11) Caroline Gobbi (20) Gabriel Donati (26) 
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por LAIS ORO e ANdREA COStA PELISSARI
dESIGN EM PAUTA

Vitrine

por LUCIANE MOZER

VIdA E
ESPIRITUALIdAdE

na sua estante

da reclamaÇãO, parta para a aÇãO 

Quem mora em São Miguel do Oeste teve que ouvir muita reclama-
ção nos últimos dias. E tudo porque ocorreram mudanças nas vias e foi 
implementado o estacionamento rotativo. O fato é que ocorriam recla-
mações antes e elas se repetem depois. Parece que o hábito da reclama-
ção está impregnado na maioria das pessoas. 

Mas eu vou compartilhar com vocês uma história que trará uma re-
flexão: será que precisamos reclamar tanto? O nosso personagem é Wal-
ter Carr, 20 anos. Após um período de muitas dificuldades para encon-
trar um novo emprego, um dia antes de seu novo trabalho, ele descobriu 
que seu carro estava quebrado. 

Carr, que morava nos subúrbios de Birmingham, no Alabama 
(EUA), decidiu que nada faria com que perdesse essa oportunidade e 
decidiu caminhar até o seu novo emprego em uma empresa de mudan-
ças. A história chegou ao público divulgada por Jenny Lamey, um clien-
te da empresa que publicou no Facebook e que testemunhou esta bela 
história.

Jenny contou que estava esperando os funcionários da empresa 
de mudança às 8h na última sexta-feira para empacotar suas coisas. 
Às 6h30 ouviu a campainha. Era Carr, acompanhado do policial, que 
contou que tinha pegado aquele bom rapaz em Pelham, logo cedo 
pela manhã. 

“Ele andou a noite toda para sair de Homewood e chegar a Pelham. 
Porque ele precisava trabalhar. Ele tinha que percorrer 20 milhas”, escre-
veu Lamey. O que equivale a 32,18 quilômetros!! E você reclama por ter 
que andar duas quadras a mais, né!!

Ela ainda contou que o policial lhe disse que, ao encontrar Carr, o 
levou para tomar café e, depois de conferir a história, o levaram à casa 
dela. Enquanto estava ajudando com as coisas na cozinha, Carr contou 
que passou a infância em Nova Orleans, mas que a família se mudou 
para Houston, Texas, depois que a casa foi destruída pelo furacão Katri-
na. “Mal consigo imaginar essa caminhada solitária… no meio da noite. 
Quantas vezes ele deve ter pensado em desistir e voltar pra casa.”

O diretor da empresa de mudanças Bellhops, Luke Marklin, para 
quem Carr começou a trabalhar, foi ao encontro do novo funcionário, 
para conhecê-lo, tomar um café com ele e entregar-lhe as chaves do pró-
prio carro. Ou seja, Walter foi presenteado com um carro pelo seu patrão.  

“Estou sinceramente impressionado com ele”, disse Marklin. 
“Tudo o que ele fez naquele dia é exatamente quem somos – cora-
ção e coragem.” 

Ao receber as chaves do carro, Carr, emocionado, chorou. Carr tem 
muitos sonhos, almeja se formar em dezembro, em um curso na área da 
saúde. Também tem planos de se juntar aos fuzileiros navais dos EUA e 
de estudar fisioterapia. Quem será louco de duvidar de que ele é capaz, 
né? Em entrevista, ele disse aos jornalistas que estava grato por ter tido a 
oportunidade de trabalho.

Dificuldades todos têm, mas ficar reclamando não resolverá nada. 
A proposta é substituir a reclamação pela ação. Tente, os resultados se-
rão incríveis!!

e se...
E se... O Big Bang não tivesse acontecido? 
Neandertais ainda estivessem vivos? 
a água do oceano fosse doce? O 
teletransporte existisse? a humanidade 
só tivesse um sexo? Os homens também 
menstruassem? a venda de órgãos fosse 
liberada? Todo mundo fosse vegetariano? 
O mundo tivesse um só governo? 
acabasse toda a água do planeta? Todos 
os carros fossem elétricos? as drogas 
fossem legalizadas? O Brasil vendesse 
a amazônia? acontecesse um acidente 
nuclear no Brasil? São Paulo se separasse 
do resto do país? O final de semana tivesse 
3 dias? ayrton Senna não tivesse morrido? 
Ninguém nunca morresse? usássemos 
100% do cérebro? Nunca precisássemos 
dormir? E mais 66 cenários fantásticos, 
construídos a partir de dados científicos e 
fatos históricos reais.

a seXta mulHer
romance arrebatador sobre amor, 
paixão e traições na conturbada Era 
Tudor. Com a morte do rei henrique viii, 
sua sexta — e última — mulher, Catarina 
Parr, torna-se viúva após quatro anos de 
completa dedicação a um complicado 
casamento. Poucos meses após a 
morte do marido, Catarina conhece 
o atraente Thomas Seymour, com 
quem vive, pela primeira vez, uma forte 
paixão. O casal se une em um polêmico 
casamento, que se torna alvo de 
severas críticas. Sua melhor amiga, a 
duquesa de Suffolk, é a mais implacável 
opositora dessa união. logo, as duas 
revelam-se grandes rivais, competindo 
pelo amor do mesmo homem. 

O escritório Suite Arquite-
tos assina a Casa da Árvore Re-
nault, uma residência com-
pleta e repleta de identidade 
brasileira. O “morar vivo” foi 
o ponto de partida para que 
os profissionais construíssem 
uma casa completa em todos 
os sentidos, repleta de iden-
tidade brasileira – inspirada 
na flora e fauna, com suas ri-
quezas naturais, como pe-
dras brutas e texturas rústicas.

A decoração foi compos-
ta com trabalhos de gran-
des nomes do design brasi-
leiro. Na sala de estar, peças 
icônicas como a poltrona Pre-
sidencial de Jorge Zalszupin, 
a sinuosa Marquesa, de Os-
car Niemeyer, e o biombo, as-
sinado por Etel Carmona, as-
sim como a poltrona de Walter 

Knoll para a Casual, conferem 
elegância ao ambiente. O sofá 
modular, produzido com te-
cidos como juta e tear de al-
godão, é assinado pelo trio 
de arquitetos para a Suíte De-
sign, especialmente para in-
tegrar às áreas do ambiente.

Com 280 m², a Casa da 
Árvore evidencia a integra-
ção do interior com o exterior 
do espaço, conectando o mora-
dor com a natureza. Um impo-
nente Flamboyant incorporado 
à área de estar ganha destaque 
ao transpor o pé direito da casa. 
É a árvore que, a partir das co-
res do tronco e da verde copa, 
estabelece o tom da paleta das 
nuances reinantes da decora-
ção. O resultado é uma casa 
com cara de cabana na flores-
ta, mas com muita elegância.

um pOucO de casacOr sp 2018
Um olhar contemporâneo para as raízes brasileiras
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CaRine aRenHaRDT

A sexta-feira (27), dia do ani-
versário de Maravilha, esteve re-
pleta de atrativos. Fazendo parte 
da programação, o Espaço Crian-
ça Sorriso sediou a tradicional 
Festa da Colônia, Feira do Arte-
sanato e Exposição de Orquíde-
as, organizada pela administra-
ção municipal, Departamento de 
Cultura, Caoma, Copamar, Ama-
rap e Rede Feminina de Comba-
te ao Câncer. 

Para a Festa da Colônia, mais 

de 10 produtores da agricultura 
familiar de Maravilha estiveram 
expondo e comercializando ali-
mentos coloniais, como salame, 
bolachas, pães, massas, queijos, 
vinho e flores. Já a Feira de Arte-
sanato teve produtos como tape-
tes, toalhas, chinelos, artesana-
to em madeira, tricô e bordados, 
entre outros itens de decoração. 

Com auxílio do Círculo de 
Amadores de Orquídeas de Ma-
ravilha (Caoma), um orquidário 
de Concórdia expôs diversas va-
riedades da flor para comercia-

lização. O objetivo foi divulgar o 
Caoma e promover o gosto pelas 
orquídeas. 

festa da cOlÔnia Eventos fizeram parte da programação dos 60 anos de Maravilha

espaço criança sorriso sedia exposição de artesanato, 
orquídeas e produtos coloniais

camerata 
flOrianÓpOlis
Também na 
sexta-feira teve a 
apresentação da 
orquestra Camerata 
Florianópolis, a partir 
das 17h30. as fotos 
estarão na edição de 
sábado (4) do jornal 
O líder. 

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder

Exposição e comercialização dos produtos coloniais

Exposição e comercialização de orquídeas itens de artesanato foram comercializados

brinQuedÕes 
crianças ganham espaço especial para festejar

As festividades dos 60 anos 
de Maravilha também têm 
atrações especiais para o pú-
blico infantil. O Parque Ci-
dade das Crianças está com 

brinquedões, que estive-
ram disponíveis para o pú-
blico infantil na tarde de on-
tem (26) e seguem hoje (27) 
no local para animar o públi-

co infantil, a partir das 15h. 
Conforme a diretora de 

Cultura, Rosi Reichert Hei-
neck, também foi programa-
da, em parceria com o Ro-

tary Club, Rede Feminina e 
Grupo de Danças Wunder-
bar, a comercialização dos 
lanches e bebidas. As ven-
das seguem na tarde de hoje. 

Fotos: Ederson Abi/O Líder

Ederson Abi/O Líder

Parque Cidade das Crianças recebe os brinquedões Público expressivo compareceu no Espaço Criança Sorriso na tarde de sexta-feira 

riO iracema 
contrato para obra é assinado 

A prefeita de Maravilha Rosimar Maldaner anunciou na 
tarde de sexta-feira (27) a assinatura do contrato da primei-
ra parte da obra do Rio Iracema. O documento foi recebi-
do pelo diretor administrativo da empresa Gaia Rodovias, Ri-
cieri Ernani Appelt. O valor da obra é de R$ 6.991.277,76.
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27 de JulHO Protocolo apresentou histórico de cada entidade com o objetivo de apresentá-las à população

com mais de 30 instituições, desfile reúne 
centenas de pessoas

Por tradição, o feriado mu-
nicipal de aniversário de eman-
cipação político-administrati-
va (27) é marcado por eventos. 
Um dos pontos da programação 
é a Parada 27 de Julho, que, con-

forme a diretora de Cultura, Rosi 
Inácia Reichert Heineck, nasceu 
da vontade de expor os trabalhos 
desenvolvidos pelas instituições 
maravilhenses. 

Antes de existir a Parada no 

dia do aniversário, as entida-
des faziam parte do desfile de 7 
de setembro, mas com o cres-
cimento das escolas o evento 
tornou-se muito longo, então 
a divisão foi feita. “É uma tra-

dição maravilhense antiga. Du-
rante certo tempo o evento parou 
de ser realizado e depois voltou 
a ser organizado. Acredito que 
ele valoriza e mostra às pesso-
as um pouco sobre nossos gru-

pos”, afirma.
Neste ano 32 instituições fi-

zeram parte do desfile. O proto-
colo proferido de um palco em 
frente do Amauri Supermerca-
do citou um breve histórico de 

cada grupo ou autoridade. O 
evento começou na esquina da 
Avenida Sul Brasil com a Ave-
nida Araucária e os blocos se-
guiram a marcha até o Espaço 
Criança Sorriso. 

Soberanas da terceira idade

Poder legislativo de maravilha

associação maravilhense de artesões e artistas Plásticos (amarap)

Grupos da melhor idade

Servidores da prefeitura

Bandeiras que representam o município, estado e país

rainhas do município

Círculo de amadores de Orquídeas de maravilha (Caoma)

Clubes de mães

Departamento de Cultura

 Prefeita, rosimar maldaner, vice-prefeito, Sandro Donati, e prefeitos mirins

Banda marcial Cidade das Crianças

associação Coral municipal - Cidade das Crianças

Secretaria da agricultura e do meio ambiente

Secretaria de Esportes, juventude e lazer
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Paralamas Off  road

Grupo de Casais Só alegria

associação Cultural alemã de maravilha (acalmar)

rede de atendimento ao autista 

jCi maravilha

lEO Clube maravilha 

associação Feras do mato

Old Cars maravilha

associação Cultural italiana de maravilha (acima) 

Grupo Escoteiro raízes

 rotary Clube 

lions Clube maravilha Oeste

moto Grupo Fora de Giro

Clássicos do Porão

CTG juca ruivo

Centro Cultural 25 de julho

rede Feminina de Combate ao Câncer

lions Clube maravilha
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Extremo Oeste
Catarinense

O Lar de Convivência se-
diou o evento, promovido 
pelo Coral Immer Fröhlich 
da Associação Cultural Ale-
mã de Maravilha (Acalmar). 
Seis corais participaram do 5º 

Encontro Cultural, sendo eles 
de Maravilha, municípios 
da região, e um da Argenti-
na. A programação foi na tar-
de de sábado (21), começan-
do com o pronunciamento de 

lideranças presentes, seguin-
do com apresentações dos 
corais. Para encerrar a noi-
te, jantar de confraternização 
foi servido aos participantes.

Devolvendo a visita 

dos argentinos, ainda nes-
te mês os integrantes do 
Coral Immer Fröhlich vão 
participar do Encontro In-
ternacional de Corais, em 
Monte Carlo, na Argentina.

5ª ediÇãO
encontro cultural reúne corais da região 
e da argentina 

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder

Corais encantaram o público com belas apresentações lideranças e representantes dos corais

Da ReDaÇÃO

Promovido pela adminis-
tração municipal, por meio 
do Departamento de Cultu-
ra, o Encontro de Violões foi 

realizado no sábado (21), no 
Centro Sociocultural de Ma-
ravilha. Artistas da Cidade 
das Crianças, de Iraceminha 
e de Flor do Sertão fizeram 
apresentações solo, em du-

plas e em grupos. À tarde teve 
confraternização. 

Ao fim das apresentações, 
foi entregue troféu de participa-
ção aos artistas. Conforme a di-
retora de Cultura de Maravilha, 

Rosi Reichert Heineck, o obje-
tivo é promover um momento 
de confraternização e amostra 
dos talentos da região. O evento 
fez parte das festividades dos 60 
anos de Maravilha. 

cultura Programação fez parte das festividades dos 60 anos de Maravilha

encontro de Violões reúne 
talentos da região 

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder

apresentações foram aplaudidas pelo público Evento reuniu artistas da região 

prOteÇãO À mulHer

tradiciOnal

Ônibus lilás está 
em maravilha 

costelão reúne mais de 600 
pessoas no ctg Juca ruivo

 Arquivo/O Líder

Ederson Abi/O Líder

O Ônibus Lilás do progra-
ma Mulher, Viver sem Violência 
e Rede Catarina de Proteção à 
Mulher está hoje (28) em Mara-
vilha, na Praça Padre José Bun-
se, e ficará até quarta-feira (1º). 
A Polícia Militar organizou pro-
gramação especial com o obje-
tivo de sensibilizar e conscienti-
zar o cidadão sobre a violência 
doméstica e familiar. A intenção 
também é proporcionar mais 
um ambiente de integração so-
cial na semana de aniversário 
do município de Maravilha.  

A Polícia Civil de Maravi-
lha também participa da ação, 

com a Delegacia Móvel, que 
fará esclarecimentos sobre os 
direitos das mulheres, o enca-
minhamento de medidas pro-
tetivas, registro de boletins de 
ocorrência, procedimentos po-
liciais, entre outros serviços des-
tinados à população. O even-
to contará com a participação 
de órgãos municipais que com-
põem o programa Rede Cata-
rina de Combate à Violência à 
Mulher de Maravilha e a cola-
boração de formandos, profis-
sionais liberais e entidades civis 
que desenvolveram diferentes 
atividades para as mulheres.

O Centro de Tradições Gaú-
chas (CTG) Juca Ruivo promo-
veu ontem (27) o tradicional cos-
telão de aniversário do município 
de Maravilha. O evento no CTG 
faz parte da programação das fes-
tividades de 60 anos da cidade. 

De acordo com os organizado-
res, Marcelo Schmidt e Luiz Sch-
neider, foram servidos 512 qui-
los de carne, sendo 24 costelas 
inteiras. O churrasco foi assado 
no galpão ao lado da campeira e 
servido no pavilhão principal. 

Costelão foi iniciado às 6h e servido para 600 pessoas
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feira Shows, ingressos, comercialização de estandes, adequações na infraestrutura. Veja o que já 
está programado para este evento

em show com day & lara, município faz 
o lançamento oficial da fecimar 2018
CaRine aRenHaRDT

 A programação de quin-
ta-feira (26) em comemora-
ção aos 60 anos de Maravilha 
marcou o lançamento oficial 
da Feira Comercial e Indus-
trial de Maravilha (Fecimar) 
2018, programada para os dias 
15 a 18 de novembro. O ato foi 
realizado pouco antes do iní-
cio do show com a dupla ser-
taneja Day & Lara, no Espaço 
Criança Sorriso. A atração reu-
niu público expressivo, que 
acompanhou a apresentação 
da dupla de sucesso nacional. 

Durante o lançamen-
to teve o pronunciamento da 
prefeita, Rosimar Maldaner, 
e do vice-prefeito e presiden-
te da Feira, Sandro Donati. Em 
entrevista à imprensa, Donati 
falou sobre os shows, ingres-
sos, infraestrutura, venda de 
estandes e os preparativos em 
geral para a Feira. 

Ele destacou que o evento 
é muito aguardado pela popu-
lação maravilhense, citando 
uma pesquisa com 1.500 mo-
radores da cidade, dos quais 
85% se colocaram favoráveis à 
realização da Feira. 

a programação musical terá início numa quinta-feira, 
dia 15 de novembro, com a dupla sertaneja Zé Neto 
& Cristiano. No dia 16 de novembro o show será 
comandado pela dupla Thaeme & Thiago e no dia 17 a 
atração da noite será a dupla Fernando & Sorocaba. No 
dia 18 terá festival infantil com os personagens mais 
conhecidos e adorados pelas crianças. 
Quanto aos ingressos, não haverá cobrança para os 
visitantes da feira. Em relação aos shows, haverá 
cobrança de ingresso apenas para camarotes e área 
vip, a pista terá entrada livre para toda a população. 

Todos os shows serão realizados no campo do Parque 
de Exposições Carlos alberto Begrow. 
Donati destaca que a feira terá espaço reservado 
apenas para o estacionamento para os expositores, 
devido a limitações do parque. O município vai 
terceirizar estacionamentos para os visitantes do 
evento, no entanto, já se comprometeu em fiscalizar 
o serviço e os valores cobrados pelas empresas ou 
pessoas físicas responsáveis. Também não será 
permitido nenhum tipo de cobrança de estacionamento 
em vias públicas. 

sHOWs, ingressOs e estaciOnamentO 

adeQuaÇÕes na infraestrutura
a Comissão Central Organizadora (CCO) já trabalha 
para fazer as adequações necessárias no Parque de 
Exposições Carlos alberto Begrow. alguns serviços 
serão terceirizados, com contratação por meio de 
licitação. Donati reforça que serão pequenas adequações, 
para que o parque tenha a melhor infraestrutura possível 
para receber os visitantes. 
Sobre o uso do parque durante os meses que antecedem 
a Fecimar, o presidente da CCO destaca que não há 
restrições até o mês de outubro, quando ocorre também 
a Oktoberfest in maravilha. após este evento, o local 
permanecerá fechado para a finalização das adequações. 

cOmercialiZaÇãO de estandes 
Nesta semana o município deu início à comercialização 
dos espaços para expositores. São mais de 150 estandes, 
sendo 131 internos e 20 externos. a comercialização é 
feita de acordo com a localização, com valores variando 
entre r$ 1.500 mil e r$ 2 mil. Os espaços internos 
têm o padrão de tamanho de três metros de largura 
e comprimento. já a área externa terá estandes com 
metragens variando entre 90m² e 225m². 
Donati reforça que o trabalho está sendo feito com 
transparência e afirma que todas as transações são 
bancárias. Nenhum dinheiro em espécie é recebido por 
integrantes da comissão organizadora. 

agrOnegÓciO 
Na área externa são esperados principalmente 
expositores do agronegócio, com máquinas, 
equipamentos e agroindústrias, além dos estandes com 
animais de pequeno porte e pássaros. ainda voltado 
para a agropecuária, está definido para o dia 16 de 
novembro seminário sobre sanidade animal. 

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder

lançamento oficial da Fecimar foi na noite de quinta-feira

representantes das empresas patrocinadoras da Fecimar 2018 

Show com Day & lara foi realizado após o lançamento  

Público presente no show e lançamento da Fecimar
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O vice-prefeito de Bom Jesus 
do Oeste, Ivonir José Santolin, as-
sumiu o Executivo na segunda-
feira (23), com a presença de li-
deranças e familiares. O prefeito, 
Ronaldo Luiz Senger, está de fé-
rias e retorna no dia 6 de agosto. 

No ato de transmissão do 

cargo, Santolin destacou que se 
sente honrado e que dará con-
tinuidade aos trabalhos e pro-
jetos. “Trabalhando com dedi-
cação, ética e seriedade para o 
desenvolvimento do nosso mu-
nicípio, com o mesmo empenho 
e comprometimento”, afirma. 

fÉrias 

estÂncia dO ipÊ

ivonir santolin assume 
o executivo de bom 
Jesus do Oeste

centro de tradições gaúchas 
é criado em flor do sertão 

Charlaine Kreuz/Divulgação

Santolin assume a função de prefeito por 14 dias 

O município de Flor do 
Sertão é responsável pela 
Educação até o 5º ano, por 
meio do Centro Educacio-
nal Padre Luiz Muhl. Após 
este período, os alunos fre-
quentam a Escola Jorge La-
cerda, de responsabilidade 
do Estado. 

De acordo com o secre-
tário de Educação, Valmir de 
Jesus Pinto, foram feitos di-
versos investimentos ao lon-
go dos primeiros seis meses 
do ano, entre eles a reforma 
no Centro Educacional, aqui-
sição de uniformes, compu-
tadores e berços, entre ou-
tros, totalizando mais de R$ 
45 mil. “De forma geral, são 

flOr dO sertãO Prédio destinado à pré-escola será ampliado e custo 
deve girar em torno de R$ 400 mil 

secretário de educação faz 
avaliação e destaca investimentos 

melhorias que qualificam o 
processo educacional como 
um todo, o que garante um am-
biente mais propício”, afirma.

planeJamentO
O secretário afirma que 

estão previstas ainda diver-

sas melhorias, como a co-
locação de cortinas, aquisi-
ção de brinquedos, cultivo da 
horta escolar e o conserto da 
fossa séptica. Ele adianta que 
a obra de maior impacto será 
a ampliação do prédio desti-
nado à pré-escola, já que o in-

Fotos: Divulgação

Centro Educacional passou por reformas e melhorias

Secretário de Educação, valmir de 
jesus Pinto

vestimento será de aproxima-
damente R$ 400 mil. “Essa é 
uma necessidade em razão 
da ampliação do atendimen-
to escolar, que agora abran-
ge também as etapas do ber-
çário e do maternal”, conclui.

tradiciOnal
flor do sertão promove festa do 
colono e do motorista

O município de Flor do 
Sertão realizou na quarta-fei-
ra (25) a tradicional Festa do 

Colono e do Motorista. A co-
memoração, que está na sé-
tima edição, teve início com 

desfile de máquinas agrícolas 
e caminhões, seguida de mis-
sa e almoço. De acordo com 

os organizadores, o evento foi 
sucesso, contando com parti-
cipação expressiva do público. 

Fotos: Divulgação

Comemoração já é tradicional no município Desfile foi seguido de missa e benção

O município de Flor do Ser-
tão contou neste mês com a cria-
ção do Centro de Tradições Gaú-
chas Estância do Ipê. De acordo 
com o idealizador e patrão do 
CTG, Jovir Zanuzzo, a meta agora 
é angariar sócios, elaborar o es-
tatuto e edificar a agremiação. “É 
um sonho que começa a se con-
cretizar. São os primeiros passos 
de uma grande empreitada”, diz.

As fichas para quem de-
seja se associar estão disponí-
veis com a patronagem, por 

R$ 50 (casal) e R$ 30 (individu-
al), sem cobrança de mensali-
dade até o fim de 2018. Os de-
mais membros da patronagem 
são Laerte de Oliveira, Vander-
lei Kuhn, Genuir Balzan, Fran-
ciele Brusco de Oliveira, Mer-
li Hermes e Vanderleia Balzan. Já 
os membros do Conselho de Va-
queanos são Leopoldo Mattes, 
Juarez de Moura, Ineber Kuhn, 
Elvis de Oliveira, Clarice Qui-
not, Oldemar Haimburg, Juci-
mar Lang e Vanderlei Quinot.

Principal objetivo da patronagem é angariar sócios

Divulgação
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Bernardo 
riBaS Carli
O deputado 

estadual do 
Paraná Bernardo 

ribas Carli (PSDB) faleceu 
no dia 22 de julho, aos 32 
anos, vítima de acidente 
aéreo. O monomotor caiu na 
cidade de Paula Freitas, a 20 
quilômetros do destino final, 
onde o político participaria da 
62ª Festa dos motoristas, em 
união da vitória. Carli estava 
em seu segundo mandato 
na assembleia legislativa 
(alep). Nascido em 
Guarapuava e graduado em 
administração, foi presidente 
da Comissão de Esportes da 
alep e coordenador da Frente 
Parlamentar dos Produtores 
de Energia Elétrica.

Beto 
CampoS
O técnico 

Beto Campos 
morreu no dia 23 

de julho, aos 54 anos, vítima 
de infarto. O treinador, que 
foi campeão gaúcho em 
2017 pelo Novo hamburgo, 
faleceu em Santa Cruz do 
Sul, em sua residência. 
No ano passado o Novo 
hamburgo surpreendeu 
o rio Grande do Sul ao 
conquistar o Campeonato 
Gaúcho. a equipe treinada 
por Beto Campos eliminou o 
Grêmio e derrotou o inter na 
decisão da competição. Seu 
corpo foi velado na capela da 
Funerária halmenschlager 
e sepultado no Cemitério 
jardim da Paz, em São Borja. 

SerGio 
marChionne
O ex-CEO da 
Fiat Sergio 

marchionne 
morreu no dia 25 de julho, 
aos 66 anos. O italiano estava 
internado em uma clínica na 
Suíça e havia deixado nos 
últimos dias o comando da 
FCa (conglomerado que 
inclui fabricantes como 

Fiat, jeep, ram, Dodge e 
Chrysler) e da Ferrari por 
motivos de saúde. a saída 
dele foi acelerada após 
marchionne ter o estado de 
saúde comprometido em 
decorrência de complicações 
médicas de uma cirurgia 
no ombro, realizada em 
junho. Ele passou os últimos 
14 anos no comando da 
companhia. Quando assumiu 
o posto, em 2004, o grupo 
se chamava apenas Fiat, 
sem as marcas americanas. 
O executivo conseguiu 
organizar as finanças da Fiat 
e fazer a empresa lucrativa 
outra vez, após perdas 
bilionárias em 2003.

marY elliS
a aviadora 
mary Ellis, 
que lutou na 

Segunda Guerra 
mundial, morreu aos 101 
anos, na sua casa em isle 
of Wight. Ellis alistou-se aos 
24 anos, depois de ouvir um 
anúncio da air Transport 
auxiliary. Ela conduzia 
aviões civis, mas os voos 
civis foram proibidos no 
reino unido depois do início 
do conflito. a jovem achava 
que não iria voltar a pilotar 
durante muito tempo, mas 
quando ouviu o anúncio 
aproveitou de imediato a 
oportunidade. Depois do fim 
da guerra mudou-se para a 
ilha de Wight, onde geriu o 
aeroporto Sandown entre 
1950 e 1970, tendo casado 
com um piloto em 1961. 

alBerto fenSKe
Faleceu no dia 23 de julho, 
no hospital São josé de 
maravilha, aos 84 anos. Seu 
corpo foi velado na igreja 
luterana de lageado Couro, 
em maravilha, e sepultado 
no cemitério da linha 
lageado Couro. 

roSimBo leida
Faleceu no dia 22 de julho, 
no hospital São josé de 

maravilha, aos 85 anos. Seu 
corpo foi velado na Casa 
mortuária municipal de 
maravilha e sepultado no 
cemitério municipal.

Simone maSS alveS de 
oliveira
Faleceu no dia 25 de julho, 
aos 34 anos, vítima de 
acidente de trânsito. Seu 
corpo foi velado na Casa 
mortuária de maravilha 
e sepultado no cemitério 
municipal. 

frida elSa KrueGer 
WinKler
Faleceu no dia 23 de julho, 
aos 89 anos, no hospital 
São josé de maravilha. Seu 
corpo foi velado na igreja 
luterana de Poço Parado e 
sepultado no cemitério da 
comunidade. 

hilma Kappaun
Faleceu no dia 23 de julho, 
aos 90 anos, em sua 
residência. Seu corpo foi 
velado no Clube de idosos 
do Bairro união e sepultado 
no cemitério de modelo. 

daniela 
KotinSKi
Faleceu no 
dia 21 de 

julho, aos 36 
anos, vítima de acidente 
de trânsito. Seu corpo foi 
velado na Capela mortuária 
de Guaraciaba e sepultado 
no cemitério católico. as 
missas de sétimo dia serão 
celebradas hoje (28), às 
19h30, e amanhã (29), às 
8h30, na igreja matriz de 
Guaraciaba. 

alCideS viapiana
Faleceu no dia 21 de julho, 
aos 80 anos, no hospital 
regional de São miguel do 
Oeste. Seu corpo foi velado 
na capela do Bairro Trevo 
e sepultado no cemitério 
do Bairro Santa rita. a 
missa de sétimo dia será 
celebrada hoje (28), às 19h, 

na igreja do Bairro Santa 
rita.

Claudiomiro BiluCa
Faleceu no dia 21 de julho, 
aos 29 anos, vítima de 
acidente de trânsito em 
maravilha. Seu corpo foi 
velado na Casa mortuária 
da igreja matriz de anchieta 
e sepultado no cemitério 
municipal.

luCia reZendo
Faleceu no dia 21 de julho, 
aos 87 anos, no hospital de 
Bom jardim da Serra. Seu 
corpo foi velado e sepultado 
no município de Bom 
jardim da Serra. 

lorenÇo Colle
Faleceu no dia 22 de julho, 
aos 80 anos, no hospital 
São lucas de Guaraciaba. 
Seu corpo foi velado e 
sepultado no município de 
Pinhal.

lidovino franSoZi
Faleceu no dia 23 de julho, 
aos 64 anos, no hospital 
São lucas de Guaraciaba. 
Seu corpo foi velado na 
Capela São Thiago de 
Daltro Filho e sepultado no 
cemitério da comunidade. 
O culto de sétimo dia será 
celebrado hoje (28), às 
19h30, na mesma capela.

romualdo pedro raudi
Faleceu no dia 23 de julho, 
aos 81 anos, no hospital 
regional de São miguel 
do Oeste. Seu corpo foi 
velado na capela da linha 
São judas Tadeu, em Barra 
Bonita, e sepultado no 
cemitério da comunidade.

luCia SChneider 
fritZen
Faleceu no dia 25 de julho, 
aos 89 anos, em sua 
residência na linha Três 
Curvas. Seu corpo foi velado 
na igreja do Bairro São 
Sebastião e sepultado no 
cemitério da comunidade.

OBITuÁRIO

Foi realizado nos dias 20, 
21 e 22, em Itajaí, o Seminá-
rio Nacional de Terapia As-
sistida por Cães, que reu-
niu profissionais da área da 
saúde, bombeiros, policiais, 
treinadores e condutores de 
cães de busca e assistência. 

Participaram do evento 
a psicóloga Vanderleia Cos-
ta, a fisioterapeuta Munira 
Ziegler e o tenente bombeiro 
militar João de Moura Miran-
da, condutor do cão Johny. 

Conforme os profissionais, 
a oportunidade serviu para 
aprender novas aborda-
gens aos pacientes interna-
dos, com o objetivo de otimi-
zar os benefícios da terapia 
assistida por cães. O seminá-
rio foi promovido pelo Cor-
po de Bombeiros Militar de 
Santa Catarina, com o apoio 
da Universidade do Vale do 
Itajaí (Univali), por meio do 
curso de Fisioterapia da Es-
cola de Ciências da Saúde. 

aprendiZadO

4ª ediÇãO 

integrantes do projeto 
cinoterapia participam 
de seminário

encontro de carros 
antigos e feira 
multicultural tem 
mudança de local

joão de moura miranda, vanderleia Costa e munira Ziegler

Divulgação

O evento que vai reu-
nir diversos amantes de 
carros antigos em Maravi-
lha será realizado em ou-
tro local. Fernando Bram-
billa, um dos organizadores 
do evento, conversou com 
a nossa reportagem e ex-
plicou onde vai ser o novo 
local, que, além de carros 
antigos, vai abrigar a Fei-
ra Multicultural. “Tive-
mos que fazer uma adequa-
ção do local da promoção, 
agora vai ser na Rua Pre-
sidente Kenedy, 1700, em 
frente à empresa PS do Bra-
sil, e esperamos o pesso-
al lá para participar do en-
contro”, conta Brambilla. 

O evento será ama-

nhã (29) e Brambilla cita 
algumas atrações da par-
te cultural. “Já tem atra-
ções de Pinhalzinho da 
banda Depois do Amanhã, 
além do pessoal já confir-
mado aqui de Maravilha 
que vai mostrar o trabalho, 
entre outros exposito-
res, que vão estar trazen-
do seus artesanatos e car-
ros em miniatura”, ressalta. 

De acordo com Bram-
billa, a organização é da 
Kombi Sonhadora e no dia 
vai ter espaço para mo-
torhome, mercado de pulga 
e praça de alimentação com 
chopes artesanais. A en-
trada é franca e a inscrição 
para os carros custa R$ 10. 

para recursOs 
Ong ame bicho promove brechó 
beneficente hoje (28)

Entre as 9h e 17h de hoje 
(28) a ONG Ame Bicho rea-
liza brechó beneficente. Por 
meio de doações da Pimenta 
Doce, Ousadia, Duetto Con-
cept, Max Veste, Mari Modas, 

Visual Modas, Gabriela Mai-
nardi Desing e da comuni-
dade, os integrantes vão co-
mercializar peças entre R$ 2 
e R$ 15. O objetivo do even-
to é reunir recursos para a 

compra de ração e pagamen-
to de dívidas em clínicas ve-
terinárias, que chegam a R$ 
8 mil. Durante o brechó, al-
godão-doce será comercia-
lizado. “Convidamos a to-

dos para a nossa ação, pois 
ela ajudará nossos animais 
e manterá a ONG em dia. 
Agradecemos o apoio de 
quem realizou as doações”, 
convidam os integrantes. 
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COTIDIANO

por LAERtE BIEGER
TRÂNSITO E VOCÊ
major Pm comandante da 7ª Companhia de 
Polícia militar rodoviária

Grave colisão entre um car-
ro e caminhão envolveu uma fa-
mília de Maravilha e deixou uma 
pessoa morta na madrugada de 
quarta-feira (25) na BR-277, em 
Santa Tereza do Oeste, no Paraná.

De acordo com informa-
ções da PRF, o acidente envol-
veu um Cruze, placas de Ma-
ravilha, e um caminhão. Foi 
uma colisão lateral, após o veí-
culo fazer um contorno e aces-
sar novamente a rodovia. Qua-
tro pessoas estavam no Cruze.

Uma pessoa morreu e as ou-

tragÉdia 

nO centrO

trÂnsitO

acidente com família de maravilha deixa uma 
pessoa morta no paraná

motorista foge após acidente na avenida anita garibaldi

Homem morre em acidente na br-282 em linha são paulo

tras três ocupantes do veículo fo-
ram encaminhadas para a uni-
dade hospitalar. O condutor do 

caminhão não ficou ferido. 
O veículo envolvido no aci-

dente é do radialista da Rádio Lí-

der FM Gilmar de Oliveira, que 
estava no carro e foi encaminha-
do para o hospital de Santa Tere-
za do Oeste, mas não ficou ferido. 
A passageira e esposa de Gilmar, 
Simone Mass Alves de Oliveira, 
de 34 anos, não resistiu aos feri-
mentos e faleceu. Também via-
javam no veículo a irmã e um so-
brinho dele, que não se feriram.

O velório foi realiza-
do na Casa Mortuária de Ma-
ravilha, sendo sepultamen-
to na quinta-feira (26) no 
Cemitério Jardim da Paz. 

Socorristas atenderam ocupantes do veículo após acidente na rodovia federal

Divulgação

ciclistas, pedestres e mOtOristas

Temos observado que o trânsito de bicicletas tem aumenta-
do consideravelmente em nossa região. Isso é algo muito positivo, 
especialmente sob o ponto de vista da saúde daqueles que costu-
mam pedalar. Todavia, alguns cuidados precisam ser tomados para 
que não ocorram acidentes de trânsito. E estes cuidados são exten-
síveis a ciclistas, pedestres e motoristas, já que todos acabam divi-
dindo espaços abertos à circulação pública. 

Muitos condutores de veículos automotores comportam-se 
como se o ciclista não tivesse o direito de usar a via pública. De-
monstram comportamento agressivo quando, por força de lei, de-
veriam tomar especial cuidado ao passar por ele, mantendo, por 
exemplo, distância lateral mínima de 1,5 metros, ou ainda, redu-
zindo a velocidade do veículo de forma compatível com a seguran-
ça do trânsito. 

É bem verdade que a turma do pedal também comete alguns 
deslizes. O erro mais frequentemente observado é o trânsito por lo-
cais não permitidos. Você sabe qual lado da via deve ser utilizado 
pelo ciclista? 

Nosso Código de Trânsito afirma que nas vias urbanas e nas 
rurais de pista dupla, a circulação de bicicletas deverá ocorrer, 
quando não houver ciclovia, ciclofaixa ou acostamento, ou quan-
do não for possível a utilização destes, nos bordos da pista de rola-
mento, no mesmo sentido de circulação regulamentado para a via.

Além disso, o ciclista deve ter preocupação em se fazer ver pe-
los demais usuários da via pública, tudo para que não acabe sur-
preendendo e atropelando um pedestre. Deve, por isso, preferir 
vestir roupas claras que mais facilmente refletem a luz. 

Também deve, se sua bicicleta tiver aro superior a vinte, do-
tá-la dos seguintes equipamentos: espelho retrovisor do lado es-
querdo, acoplado ao guidom e sem haste de sustentação; cam-
painha, entendido como tal o dispositivo sonoro mecânico, 
eletromecânico, elétrico, ou pneumático, capaz de identificar 
uma bicicleta em movimento; e sinalização noturna, composta 
de retrorrefletores com alcance mínimo de visibilidade de trinta 
metros, com a parte prismática protegida contra a ação das in-
tempéries, nos seguintes locais: a) na dianteira, nas cores bran-
ca ou amarela; b) na traseira na cor vermelha; c) nas laterais e nos 
pedais de qualquer cor.

Por fim, para que pedestres, motoristas e ciclistas convivam no 
trânsito em segurança é preciso lembrar que a lei determina que 
em ordem decrescente, os veículos de maior porte serão sempre 
responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos 
não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres.

Um acidente envolvendo 
um caminhão de Treze de Maio 
(SC) deixou a BR-282 parcial-
mente interrompida no sentido 
São Miguel do Oeste a Maravi-
lha nesta semana. O caminhão 
estava carregado com farelo de 
vísceras e tombou, permane-
cendo na pista. Duas pessoas 
ficaram levemente feridas, de 
acordo com os socorristas.

O Corpo de Bombeiros 

prestou socorro e encaminhou 
as vítimas ao Hospital Regional 
Terezinha Gaio Basso, de São 
Miguel do Oeste, para receber 
atendimento médico.

A Polícia Rodoviária Fede-
ral esteve no local orientando o 
trânsito.

A rodovia permaneceu par-
cialmente bloqueada na quar-
ta-feira (25), até a retirada da 
carga e do caminhão.

br-282 Acidente causou transtornos para motoristas que transitavam 
entre Maravilha e São Miguel do Oeste

caminhão tomba e deixa trânsito 
parcialmente interrompido

acidente foi no início da noite de terça-feira e caminhão ficou tombado na rodovia até 
o dia seguinte

Marcos Lewe/WH Comunicações

Um acidente com mor-
te foi registrado no sá-
bado (21), na BR-282, na 
Linha São Paulo, em Ma-
ravilha. A ocorrência foi 
atendida pelo Corpo de 
Bombeiros e Samu de Ma-
ravilha e Polícia Rodo-
viária Federal (PRF). Foi 
uma saída de pista, segui-
da de capotamento e cho-
que em barranco, envol-
vendo um veículo com 

veículo saiu da pista, capotou e colidiu contra um barranco

Carine Arenhardt/O Líder

placas de Anchieta. 
Conforme o Corpo de 

Bombeiros, no veículo esta-
vam três ocupantes, sendo 

que o passageiro do banco 
de trás, Claudiomar Bilu-
ca, morador de Anchie-
ta, morreu no local. Quan-
do as guarnições do Samu 
e Bombeiros chegaram, o 
motorista e o outro passa-
geiro estavam fora do veí-
culo, conscientes. Eles so-
freram ferimentos leves e 
foram conduzidos ao Hos-
pital São José de Maravilha 
para atendimento médico.

A Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrên-
cia de violência doméstica na quarta-feira (25), por volta das 
17h40, no Bairro Bela Vista. No local, a mulher informou que o 
marido estava embriagado, quebrou os móveis e fez ameaças. 

Quando questionado sobre os fatos, o homem desacatou 
os policiais. De acordo com a guarnição, foi dada voz de prisão 
pelo crime de desacato, mas o homem resistiu, impedindo a 
aproximação com chutes e empurrões, sendo necessário o uso 
de spray de pimenta para contê-lo. Em seguida, ele foi conduzi-
do à delegacia para os procedimentos cabíveis na Polícia Civil.

pOlícia
Homem é preso por 
desacato e tenta 
agredir policiais 

A Polícia Militar regis-
trou acidente de trânsito en-
tre uma motoneta e um veícu-
lo na manhã de quinta-feira 
(26), na Avenida Anita Garibal-

di, no Centro de Maravilha. De 
acordo com a polícia, foi uma 
colisão entre uma motoneta 
Biz e um veículo Fiat Uno. Po-
rém, o motorista do veículo fu-

giu do local após o acidente. 
A guarnição do Cor-

po de Bombeiros foi acio-
nada e atendeu os envolvi-
dos. O condutor da Biz não 

teve ferimentos. Já o caronei-
ro, de 21 anos, teve escoria-
ções na mão e ferimento no 
tornozelo. Ele foi encaminha-
do para o Hospital São José. 
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diferenciadO
futsal feminino tem atividade especial de férias 

Durante as férias escola-
res as meninas do futsal de 
Maravilha tiveram programa-
ção diferenciada. Coordena-
das pelo professor Paulo Fer-
reira, elas tiveram dois dias de 
treinos no Ginásio de Esportes 
Gelson Tadeu Mello Lara. Fo-
ram todos os núcleos de trei-
nos em atividades no municí-
pio reunidos no mesmo local. 

“Estiveram presentes 
atletas com idade de nove 
a 17 anos com trabalhos di-
recionados a suas catego-
rias, trabalhos estes visan-
do às competições para a fase 
quente no segundo semes-
tre: Copa Integração, Copa 
Victor Móveis e Taça Mó-
veis Leo, assim como Olesc 
e Jasc”, ressalta o professor. meninas puderam treinar com outras integrantes dos núcleos de maravilha

 Divulgação

reSultadoS do feminino
Geral adulto
1º - adriane lorenzato – iporã do 
Oeste
2º - Eleane Thomé – Chapecó 
3º - Elinete Ferro Silva – Xaxim
4º - larissa land – Saudades
5º - Naiara Baugratz – Tunápolis

De 40 a 44 anos
1º - rosmili Weizenmann – 
maravilha
2º - marilene Broetto – maravilha
3º - luiza Ferro Silva – Xaxim
4º - angelise hoffmann – 
maravilha
5º - rosani maria Sampaio

De 50 a 54 anos
1º - janete Granella – Chapecó
2º - Neli Dreifke – maravilha
3º - Cleusa maria arend – 
maravilha

4º - leila Piton - maravilha

De 55 a 61 anos
1º - Oneide Staudt – maravilha
2º - luci maria Breda – Xaxim

De 15 a 19 anos
1º - ana Cristina ribeiro – Xaxim
2º - luana Nardi – mondaí 
3º - luana Gondorek – maravilha
4º - Tainá Wiltemburg – Xaxim

De 30 a 34 anos
1º - ana Claudia Schafer – 
mondaí
2º - Neila Barth – mondaí 
3º - Clecileia assis – Xaxim 
4º - Susana alves da maia – 
maravilha
5º - morgana romano – Xaxim

De 35 a 39 anos
1º - idete Pagani – Xaxim

2º - adriana Eichelberger – São 
miguel do Oeste
3º marcia Goetms – maravilha 
4º - Kaciane Bauermann – 
maravilha
5º - adriana marmitt – Xaxim

De 14 a 15 anos
1º - Thais Betti
2º - Patrícia reckers
3º - Eduarda Cristina Ebertz

De 11 a 13 anos
1º - Kamile Kumm
2º - Tauane Georgem
3º - letícia Ferro Câmara

De 6 a 8 anos
1º - valentina Sachett Staudt
2º - isadora Tremea
3º - Polyana Spielmann
4º - Sara Eichelberger
5º - alexia da Silva

circuitO Oeste Atletas de Maravilha receberam troféu e medalhas após competição pelas ruas do município

maravilha sedia corrida rústica com 
190 corredores da região

Com 191 corredores, o 
município de Maravilha, por 
meio da Secretaria de Esportes, 
Juventude e Lazer, promoveu, 
na manhã de domingo (22), a 
Corrida Rústica. Foi a 5ª etapa, 
de um total de oito eventos, do 
Circuito Oeste de Corrida de 
Rua. Em Maravilha, participa-
ram dezenas de corredores de 
várias cidades da região, como 

Palmitos, Tunápolis, Chapecó 
e Xaxim. A próxima etapa será 
em Itapiranga, no mês de se-
tembro.

As premiações foram di-
vididas por idade e gênero. Os 
atletas de Maravilha consegui-
ram várias premiações. Outro 
destaque foi a corrida infan-
til, que teve a participação de 
aproximadamente 10 crianças. 

No grupo adulto dos homens, o atleta de Palmas vitor de Oliveira foi o mais rápido, 
com 16 minutos de prova

Entre as mulheres, adriane lorenzato, de iporã do Oeste, concluiu a corrida em 19 
minutos e foi a vencedora

Na disputa infantil, meninas receberam medalhas após grande torcida dos pais

Para os meninos, também teve premiação em medalhas do 1º ao 5º colocado De acordo com a organização, mesmo com frio de 7 graus, número de atletas 
ultrapassou 190 e superou expectativas

reSultadoS do maSCulino
Geral adulto
1º - vitor de Oliveira da Silva – 
Palmas
2º - Paulo lemes – Xaxim
3º - altair Pigosso – Xaxim
4º - leudimar Kunz – iporã do 
Oeste
5º - Paulo lange – Palmitos

De 55 a 61 anos
1º - volmir roque Bellei – 
Xaxim
2º - valter ramos – Xanxerê
3º - Claudio Nardino – 
Chapecó
4º - josé França – maravilha
5º - antônio magalhães – Xaxim

De 50 a 54 anos
1º - armando Sobrinho – São 
miguel do Oeste
2º - hilário Donhausen – São 

Carlos
3º - antônio Carlos de Oliveira 
– maravilha
4º - Pacífico rita – Xaxim
5º - altair Nicodem

De 45 a 49 anos
1º - Celso Broetto – maravilha
2º - Everton Giovani da rosa – 
São miguel do Oeste
3º - Evanio Berto – Xaxim

De 15 a 19 anos
1º - vinícius liedke – 
maravilha
2º - igor Braganholi – São 
miguel do Oeste
3º - Emerson Smieski – Xaxim
4º - Eduardo de Campos – 
maravilha

De 25 a 29 anos
1º - Diego Gonçalves de azevedo 

– Xaxim
2º - ricardo Sassanovicz – 
Xaxim
3º - Eleandro Ortiz – 
maravilha
4º - Geovani Pedruzi – Xaxim

De 14 a 15 anos
1º - Willyan Seiffert
2º - Gabriel Bisolo
3º - Guilherme Ebertz

De 11 a 13 anos
1º - alex dos Santos
2º - Gustavo Castanha
3º - Geovani alves Pacheco

De 6 a 8 anos
1º - rafael reis 
2º - henrique jucoski
3º - Natan Kumm
4º - ruan Zalot Cavalli
5º - henrique vogt

liga catarinense de futsal
definidas as datas para 
os play-offs do sub-16

O time sub-16 de fut-
sal de Maravilha, coman-
dado pelo professor Gian 
Mauro Silva, vai fazer as oi-
tavas-de-final da Liga Ca-
tarinense de Futsal contra 
Videira. A primeira par-
tida ocorre na sexta-fei-
ra, no Ginásio de Esportes 

Gelson Tadeu Mello Lara, 
às 19h. A volta é em Videi-
ra, no Ginásio Vermelhi-
nho, no dia 11 de agosto. 
De acordo com Silva, qual-
quer resultado igual tem 
prorrogação, persistindo 
a igualdade, a decisão da 
vaga vai para os pênaltis. 
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 ONEIdE BEhLING
O Campeonato Municipal 

de Futebol - Taça Líder Farma 
- de Maravilha já tem os pri-
meiros finalistas. As partidas 
foram realizadas no sábado 
(21), no Estádio Doutor José 
Leal Filho. Pela categoria as-

pirante o Canarinho da Linha 
Água Parada aplicou 5 x 2 no 
Vasco; e na principal o Espor-
tivo Bela Vista, de virada, fez 
2 x 1 no Canarinho da Linha 
Primavera Alta. 

Hoje (28) ocorrem as par-

tidas de volta das semifinais, 
pela categoria aspirante Ca-
narinho da Linha Primavera 
Alta x 4S Amizade, na primei-
ra partida vitória do 4S por 1 x 
0; e na principal SER Vasco da 
Gama x 4S Amizade, na parti-

da de ida melhor para o Vasco 
por 2 x 1. A categoria aspiran-
te começa às 13h45 e a princi-
pal logo em seguida. O local é 
o Estádio Doutor José Leal Fi-
lho. Nos dias 4 e 11 de agosto 
ocorrem as finais. 

taÇa líder farma Primeiros classificados foram conhecidos no sábado (21)

municipal de futebol aponta os 
primeiros finalistas

Fotos: Arquivo/O Líder

Canarinho confirmou a vaga para a final da categoria aspirante aplicando goleada no vasco Esportivo carimbou a vaga para a final da categoria principal após sair atrás no placar

Neste mês a Secretaria 
de Esportes, Juventude e La-
zer fez a entrega simbóli-
ca do material de treino das 
modalidades mantidas pela 
administração municipal de 
Maravilha. A modalidade de 
tênis de mesa foi contempla-
da com quatro mesas novas, 
500 bolas ABS, oito jogos de 
suporte e rede, 20 raquetes 
de iniciação e três placares 
de mesa, além dos materiais 
que ainda serão fornecidos.

“É sabido que, compa-
rados a outros clubes, segui-

incentiVO

tÊnis

município entrega materiais para 
modalidades esportivas

projeto esporte comunitário fornece 
uniformes para atletas

mos correndo atrás, mas a 
cada ano estamos melhoran-

do e convencendo a adminis-
tração que este é um investi-

mento e o retorno será dado 
principalmente com a for-
mação de cidadãos de cará-
ter e aumentando significati-
vamente a qualidade de vida 
da população maravilhense”, 
enfatiza o professor da mo-
dalidade, Tiego Drumm.

O professor agradece a to-
dos que apoiam a modalida-
de no município. Drumm con-
vida todas as crianças que têm 
interesse em participar das 
aulas, para comparecer na As-
puma ou no Ginásio de Espor-
tes Gelson Tadeu Mello Lara. 

Tênis de mesa foi contemplado com materiais

Divulgação

Divulgação

O Projeto Esporte Co-
munitário, desenvolvido em 
parceria com a empresa Re-
afrio, Escola de Educação 
Básica João XXIII e Unimed 
São Miguel do Oeste, aten-
de 50 crianças. A iniciati-
va é desenvolvida em Mara-
vilha há mais de cinco anos 
e é coordenada pelo profes-
sor Douglas Lago. O traba-
lho é realizado na modali-
dade de tênis, nas quadras 
junto à empresa Reafrio. 

De acordo com Lago, 

os treinamentos são gratui-
tos, sendo a única cobran-
ça em relação ao bom desem-
penho na escola. No último 
dia 16, 20 crianças recebe-
ram uniformes e o projeto re-
cebeu materiais para a práti-
ca do esporte. “Agora todas as 
crianças têm uniformes”, res-
salta o professor. As aulas são 
nas segundas-feiras de ma-
nhã e nas terças-feiras à tarde.

Trabalho é realizado na modalidade de 
tênis, nas quadras junto à empresa reafrio

espetacular 
De forma espetacular, que nem o mais otimista torcedor 

do Leão do Vale esperava, o Guarani de Sanga Silva se man-
tém na briga pela classificação. Depois de aplicar um susto 
no seu torcedor, sofrendo dois gols. Até esse momento, esta-
va complicando sua vida no Estadual de Amadores. Guara-
ni arrancou para um triunfo impressionante virando um jogo 
que estava perdido e, com um jogador a menos, aplicando 3 
a 2 no time de São Carlos. Num ritmo avassalador veio a vira-
da. Se no primeiro tempo o Leão do Vale tropeçava nas pró-
prias pernas, no segundo reacendeu a esperança do seu tor-
cedor com gols de Enéas, Marquinhos e Dierson. Deixando 
o adversário desnorteado em campo. Neste domingo, já pelo 
returno, em Tigrinhos, mais um jogo para o torcedor en-
trar em ebulição, quando o Guarani receber Iporã do Oeste.

diersOn
O volante, posição de origem, Dierson deixou o Guara-

ni Maravilha e o destino do jogador é o Santos de São Pau-
lo, cujo diretor-executivo é Ricardo Gomes, com quem 
o atleta trabalhou no Botafogo do Rio de Janeiro. Dier-
son foi revelado pelo time carioca em 2015. Atualmen-
te defendia o Leão do Vale no Estadual de Amadores.

líder 
O líder CRM fechou com chave de ouro o primeiro tur-

no do Campeonato Estadual de Amadores e, na tarde do úl-
timo domingo, venceu o bom time do Cometa por 1 a 0, em 
pleno Estádio da Montanha, em Itapiranga. Com o resul-
tado, o Clube Recreativo Maravilha terminou na lideran-
ça da chave C, com 9 pontos. Na frente de Cometa, também 
com 9 pontos. São Lourenço e Águas Frias com 6 pontos 
cada. O gol foi marcado pelo pifador Renatinho, que man-
dou a bola no ângulo. Um golaço! Neste domingo CRM vi-
sita o lanterna da chave, Dionísio Futebol Clube, que não 
faz mal a ninguém. Não somou nenhum ponto até agora.

drama 
Estamos acompanhando à distância o sofrimento do 

torcedor do Joinville. Virtualmente rebaixado, a queda 
para a Série D pode ser confirmada neste sábado, quando 
o JEC vai encarar o Tupi-MG, fora de casa. Só um mila-
gre, três vitórias combinadas a outros resultados, pode evi-
tar o rebaixamento para a Quarta Divisão. Drama sem fim!

pOuca gente 
Chapecoense é um dos quatro clubes que me-

nos levou público ao estádio na Série A. Está na hora 
de o torcedor corresponder marcando presença na Are-
na Condá. Contra o Santos somente 7.100 espectado-
res. Neste domingo, com a presença do Grêmio em 
Chapecó, acredito em um público recorde. Time vai pre-
cisar de todo apoio que o torcedor puder levar.
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líder Com o triunfo contra o Cometa, CRM tem a melhor campanha do grupo D

crm consegue vitória em itapiranga

ainda dá tempO 
inscrições para o campeonato de futsal 
podem ser feitas na secretaria 

A empresa Odi Sports Even-
tos Esportivos de Maravilha orga-
niza, em parceria com o ciclista 
Paulo Amaral, o Desafio do Coste-
lão de Ciclismo. O evento será na 
Linha Salete, interior de Modelo. 
Os participantes podem escolher 
o trajeto de Sport 35 quilômetros 
e o Desafio de 50 quilômetros.

O evento será amanhã (29), a 
partir das 6h30, com café da ma-
nhã, em seguida a entrega do kit 
com bandana e às 8h30 saída do 
passeio ciclístico. O valor da ins-
crição é de R$ 70 e esta pode ser 
feita no www.sprinta.com.br ou 
no link https://app.sprinta.com.
br/event/269445b3ea24sd77cf.

laZer

Virada

inÉditO

desafio do costelão ocorre 
neste fim de semana  

guarani faz virada 
histórica em tigrinhos

maravilhense é campeão brasileiro de enduro  

O Clube Recreativo Mara-
vilha (CRM) jogou pela 5ª ro-
dada do Campeonato Estadu-
al de Futebol não profissional 
– fase Oeste, no domingo (22). 
O jogo ocorreu em Itapiranga, 
no Estádio da Montanha, con-
tra o Cometa. Renatinho, ainda 
na primeira etapa da partida, 
fez o gol da vitória dos maravi-

lhenses. Com o triunfo contra o 
Cometa, o CRM tem a melhor 
campanha do grupo D. Foi a 
segunda partida fora no cam-
peonato e a primeira vitória. 
Em casa o time é 100%. Agora 
o CRM joga amanhã (29), em 
Dionísio Cerqueira, contra o 
Dionísio F.C. A partida abre o 
returno do campeonato. Equipe está com nove pontos e quatro partidas jogadas 

Arquivo/O Líder

Jogando nos seus domínios, 
o Guarani conseguiu um feito de 
bravura. Depois de estar perden-
do por 2 x 0 e com um jogador a 
menos, o time da Linha Sanga 
Silva virou o jogo para 3 x 2 e as-
sim conseguiu uma vitória que 
deixa a equipe viva na competi-

ção. A partida foi pela 5ª rodada 
do Campeonato Estadual de Fu-
tebol não profissional – fase Oes-
te. O Leão do Vale recebeu os 
representantes de São Carlos, Me-
tropol/AFA. Amanhã (29), pelo 
returno, o Guarani enfrenta o Grê-
mio União, às 15h, em Tigrinhos. 

resultado dá forças para a equipe brigar pela classificação

Arquivo/O Líder

As fichas de inscrição do 
Campeonato Municipal de Fut-
sal, edição 2018, estão disponí-
veis na Secretaria de Esportes, Ju-
ventude e Lazer de Maravilha, 
que atende das 7h30 às 17h. A or-
ganização é da Secretaria e Ace-
ma. As inscrições vão até o dia 6 

de agosto. O congresso técnico 
será no dia 13 e o início está pre-
visto para dia 17 do mesmo mês. 

As disputas serão na cate-
goria masculina veterana, para 
atletas nascidos até o ano 1983; 
master nascidos até o ano 1973; 
categoria feminina livre para 

nascidas até o ano 2002. Terá 
também a categoria masculina 
livre, neste caso existem critérios 
a serem observados para a ins-
crição do atleta, como ter título 
de eleitor no município, fora dis-
so, cada equipe vai poder pegar 
apenas dois jogadores que es-

tão no Boletim Informativo Diá-
rio (BID) da Liga Catarinense de 
Futsal (LCF), disponível no site 
da Liga, ou dois com carteira de 
trabalho no município, bloco de 
produtor rural no nome, possuir 
empresa ou ser microempreen-
dedor individual em Maravilha. 

O piloto de enduro Val-
dir Breitembach (Meca), ma-
ravilhense que pela primeira 
temporada disputou o Cam-
peonato Brasileiro da moda-
lidade, conseguiu ser o me-
lhor entre os melhores. Meca 
disputou neste ano pela ca-
tegoria over 45 de enduro 
sobre motos. A competição 
reúne nas provas trajetos di-
fíceis, com pedras, trilhas es-
treitas e, quando não tem 
barro, tem muito pó. No últi-
mo fim de semana Meca foi 
até a cidade de Viana, no Es-
tado do Espírito Santo. “Fo-
ram 160 quilômetros no sá-
bado (21), que consegui 
fazer em sete horas. No do-

mingo (22) foram mais 150 
quilômetros feitos em seis 
horas. O terreno é totalmen-
te diferente do que a gente 
costuma andar”, conta Meca, 
ressaltando que naquela re-
gião não havia pedras, como 
é normal no Sul. No sábado 
sofreu um acidente e mes-
mo assim conseguiu com-
pletar a prova e pontuar. 

catarinense 
e mOtOcar

Amanhã (29) será rea-
lizada em Maravilha mais 
uma etapa do Campeonato 
Catarinense e Copa Motocar 
de Enduro. A largada será no 
Parque de Exposições Carlos 

Esta foi a primeira participação do maravilhense no Campeonato Brasileiro

Divulgação

está de VOlta 
começa o returno da liga 
catarinense de futsal 

A equipe do Maravilha/Fut-
sal estreia no returno da Liga 
Catarinense de Futsal (LCF) 
diante da torcida. O jogo ocor-
re hoje (28), às 20h15, no Giná-
sio de Esportes Gelson Tadeu 
Mello Lara, contra o Expressivo 
Futsal de Xanxerê. A comissão 
técnica espera apoio da torcida. 

É o primeiro ano que Maravilha 
participa da Liga Catarinense. 

No dia 4 de agosto Mara-
vilha enfrenta o Guarany de 
Xaxim, em Xaxim, e dia 11 de 
agosto pega o Palmitos em 
casa. Na primeira fase os ma-
ravilhenses caíram nas oitavas-
de-final contra Curitibanos. 

Alberto Begrow, às 8h. O tra-
jeto vai ser pelas linhas São 
Paulo, Consoladora e Poço 

Rico, retornando para Ma-
ravilha. Previsão de chega-
da é às 14h, no Tomatão.

estadual
Vôlei representa 
maravilha nos Joguinhos 
em curitibanos

Maravilha participou dos Jo-
guinhos Abertos de Santa Cata-
rina com as modalidades de vô-
lei masculino e vôlei de praia 
masculino e feminino. A com-
petição ocorreu em Curitiba-
nos e marcou os 30 anos de Jo-
guinhos Abertos no Estado.  

A equipe da Secretaria de 
Esportes, Juventude e Lazer/
Acema de Maravilha participou 
com 16 atletas, eles foram acom-
panhados pelo professor Tho-
mas Zardo. 12 jogaram vôlei de 
quadra e dois meninos joga-
ram vôlei de praia, assim como 
as duas meninas da comiti-
va disputaram o vôlei de praia.  

O vôlei de quadra en-
frentou Otacílio Costa, Floria-

nópolis e Balneário Cambo-
riú. “Foram três derrotas, mas 
com boas disputas, os nos-
sos atletas estão de parabéns 
pelo esforço e dedicação”, con-
ta o professor Thomas Zardo.

Já no vôlei de praia, no fe-
minino, os resultados foram 
de 2 sets a 0 a favor de Balneá-
rio Camboriú e Maravilha per-
deu pelo mesmo placar para 
a equipe de Joinville. De acor-
do com Zardo, são fortes candi-
datas ao título. Já no naipe mas-
culino Maravilha perdeu por 
2 sets a 0 para Navegantes, na 
mesma modalidade, foi reali-
zado mais um jogo, do qual, até 
o fechamento desta edição, es-
tava sem o placar divulgado.

meninos jogaram com dedicação, mas as vitórias não vieram

vôlei de praia também representou o município em Curitibanos 

Fotos: Divulgação



Conheça a história do grupo que objetiva resgatar, conhecer, preservar, 
cultivar e divulgar a cultura alemã

associação Cultural começou a partir do desejo de descendentes 
italianos em montar um coral em maravilha
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57 anOsacima 

sarampO e pOliOmielite espOrte inÉditO

Centro Cultural 25 de Julho 
comemora aniversário

Associação Italiana completa 
26 anos de fundação

Diana Heinz/O Líder Divulgação

campanha de imunização 
começa dia 6

crm consegue vitória 
em itapiranga

maravilhense conquista 
troféu brasileiro 
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Em maravilha as doses serão oferecidas para crianças 
de um a até quatro anos, 11 meses e 29 dias

Com o triunfo contra o Cometa, a equipe maravilhense 
tem a melhor campanha do grupo D

O piloto de enduro valdir Breitembach (meca) disputou o 
Campeonato Brasileiro e conseguiu a melhor colocação
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