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Subestação já 
está em operação

Copema Bosch Car 
Service conquista nota 
máxima em avaliação 

PÁgInA 24
PÁgInA 6

Com potência de 26 mil KVA, Celesc 
garante mais qualidade e maior 
disponibilidade de carga para o 
abastecimento da região 

Análise soma pontos que certificam a 
empresa e mostram a qualidade no 
serviço prestado

Bom jesus do Oeste - 
22 anos

Cunha Porã - 59 anos

Divulgação

História, trabalho e desenvolvimento fazem parte 
do trajeto de emancipação dos municípios de Bom 
Jesus do Oeste e Cunha Porã, que terão páginas 
especiais nesta edição do Jornal O Líder
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Tem projeto saindo do papel

A Re Mattia está lançando o 1º Encontro 
na Re Mattia Coaching - uma noite para con-
versa sobre os processos de autoconhecimen-
to e coaching. Será no próximo dia 1º de agosto, 
às 19h, na Re Mattia Coaching. O evento é gra-
tuito, no entanto, no dia estará arrecadando ali-
mentos não perecíveis e materiais de higiene 
pessoal para doação aos lares de idosos de Ma-
ravilha. A sua doação é espontânea! Participe!

O diretor-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), Valter Casi-
miro Silveira, e o superintende do Estado, Vissilar Pretto, atendendo a um convite do deputado fe-
deral Celso Maldaner (PMDB/SC), visitaram a região Oeste catarinense. Junto aos deputados fede-
rais João Rodrigues, Pedro Uczai e Valdir Colatto e os estaduais Dirceu Desch, Altair Silva e Mauro de 
Nadal, além do diretor do Badesc e suplente de deputado, João Carlos Grando, percorreram e visto-
riaram a situação calamitosa em que se encontram as rodovias BRs-282, 158 e 163 no Extremo-Oes-
te. Durante o trajeto, o diretor foi recebido em diversos pontos por lideranças municipais e regio-
nais, além de audiências marcadas nos municípios de Chapecó, São Miguel do Oeste e Maravilha. E 
surtiu algum efeito, pois ao menos estão na operação tapa-buracos, melhorando as condições das 
BRs. Maldaner agradece a participação das lideranças, comunidade em geral e dos colegas depu-
tados, visto a importância do assunto para a região. “Isso demonstra que todos estamos interessa-
dos no bem da nossa região. Tive a iniciativa e os colegas abraçaram a causa, unimos esforços e expo-
mos ao diretor a nossa realidade”, finalizou o deputado, avaliando como positiva a vinda do diretor.

Dnit

Concorrência pública
A CDL e Associação Empresarial de Maravilha informa que a prefeitu-

ra do município realizará licitação na modalidade de concorrência pública, 
do tipo melhor oferta, para concessão de direito real de uso de pavilhão in-
dustrial. A licitação será realizada no dia 26 de julho, às 14h, na sala de reu-
niões da prefeitura. Mais informações constam no edital ou podem ser obti-
das diretamente com a administração de Maravilha, pelo telefone 3664 0044. 

CASAN EM MARAVILHA

O presidente da Casan afirmou em entrevis-
ta à Rádio Líder FM que até o Natal deste ano Ma-
ravilha terá os investimentos necessários para pôr 
fim ao grave problema da falta de água que afe-
ta nosso município. Os investimentos serão fei-
tos imediatamente para as melhorias e ampliação 
de rede. A situação promete acabar com o provi-
sório, que se tornou definitivo - ou seja, a utiliza-
ção de poço que capta água do Aquífero Guarani. 
Sentimos firmeza nas palavras de Valter Galina.

PREPARE-SE PARA O FRIO

Segundo os meteorologistas, a partir deste fim de semana começare-
mos a sentir o inverno. Está prevista acentuada queda na temperatura e 
com neve em alguns locais de Santa Catarina. Deveremos ter também chu-
vas isoladas e, com a frente fria, risco de temporais. Já está nevando for-
te em Bariloche e na província de Buenos Aires, indicando que a previsão do 
frio para nós está certa. O negócio é se proteger. O comércio está abarrota-
do de roupas de inverno e com enormes promoções. Aproveite e compre!

CriSe
Continua alto o 

número de aparta-
mentos e imóveis para 
vender e alugar em 
todo o Estado de San-
ta Catarina. O fecha-
mento de empresas 
e restaurantes, prin-
cipalmente na capi-
tal, Florianópolis, é 
algo estarrecedor. 
Mas essa crise atin-
ge também a im-
prensa. Segundo a 
Associação dos Jor-
nais do Interior de 
Santa Catarina (Ad-
jori), 45 jornais dei-
xaram de circular no 
Estado. Mas como 
diz um ditado popu-
lar, quanto maior a di-
ficuldade, maior gosto 
terá a sobrevivência.
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LIÇÕES DE VIDA
Se a vida te derrubar, 
levante e siga em frente.

BOM fIM DE SEMAnA!

SAIU POR CIMA

Ao confirmar que foi vaiado pela militân-
cia do PT durante audiência pública em São 
Miguel do Oeste por ter votado pelo impea-
chment da ex-presidente Dilma Rousseff, o de-
putado federal João Rodrigues disparou: “Vaia 
de quem apoia corruptos é aplauso nos ouvi-
dos de quem trabalha pelo desenvolvimento do 
Brasil”. A entrevista concedida pelo deputado 
na Líder FM teve grande repercussão popular.

PirATAriA

Interessante a observação do nosso colunis-
ta Luiz Carlos Prates. “Quando uma pessoa com-
pra óculos de grife famosa, mas os óculos são pi-
ratas, falsos, a pessoa que usa esses óculos vê tudo 
de modo falsificado. A pessoa passa a ser falsa, 
ainda que pense enganar os outros com a piratea-
da grife que leva sobre o nariz. Podemos enganar 
os outros, nunca a nós mesmos!” Pura verdade...

a CONdENaÇÃO dO LÍdEr POLÍTICO

Conforme já havíamos afirmado em edições anteriores, nada 
de diferente poderia ter acontecido em relação à sentença do 
juiz Sergio Moro, condenando o ex-presidente Lula. Com uma 
sentença de mais de 200 páginas, fez valer o seu papel de jul-
gador. E sua sentença, conforme os maiores analistas políticos 
e juristas renomados do Brasil, foi técnica e fundamentada em 
fatos probatórios. Como a justiça é branda no Brasil, o conde-
nado pode recorrer em liberdade em segunda instância. Se fos-
se nos Estados Unidos, já estaria recolhido à prisão. Cabe ago-

ra a sua competente defesa recorrer e provar que o juiz federal 
de primeira instância está equivocado. Va-

mos aguardar... A condenação de Lula é 
a maior demonstração de que a lei no 
Brasil é para todos, conforme palavras 
do senador Ronaldo Caiado (DEM).

FINALMENTE A REFORMA TRABALHISTA
O texto-base da reforma trabalhista altera 

mais de 100 pontos da CLT. As principais são a al-
teração do trabalho intermitente, permissão para 
que férias sejam divididas em três períodos e faz 
com que acordos coletivos tenham força de lei. O 
objetivo dessa reforma é estimular novas contra-
tações no mercado de trabalho e diminuir a bu-
rocracia nos processos admissionais e demissio-
nais. Não há um ponto sequer que o empregado 
tenha sido prejudicado, ao contrário, dá nova di-
nâmica nas relações de trabalho. Estamos na ida-
de da Pedra Lascada com as regras anteriores. O 
bom empregado e o bom empregador só têm a 
ganhar com as medidas. Certamente teremos in-
cremento na geração de empregos no Brasil.

TRÍPLEX CONFISCADO
O juiz Sergio Moro formalizou o seques-

tro e registro do tríplex do Guarujá (SP). Na sen-
tença em que condenou o ex-presidente Lula, 
Moro afirmou que o tríplex é produto de cri-
me de corrupção e de lavagem de dinheiro.

o GrAnDe FiASCo e VerGonHA DA nAÇÃo
O papel ridículo e hipócrita que algumas senadoras esquerdistas fi-

zeram no senado federal foi de envergonhar a todos os brasileiros. Como 
diz o senador Magno Malta: “as de chupetas ridicularizaram o parlamen-
to brasileiro, comendo marmita na mesa da presidência, impedindo o fun-
cionamento do Senado Federal, causando revolta na nação brasileira. Que 
sejam julgadas pelo Conselho de Ética, cujo processo já foi aberto. Que se-
jam punidas disciplinarmente. Esse comportamento é descabido”.

OS PRONUNCIAMENTOS
Vale a pena conferir nas redes sociais os pronunciamentos de dois senadores da república: 

Ana Amélia Lemos (PP/RS) e Magno Malta (PR/ES), ao se referirem ao fiasco e desrespeito no 
Senado Federal pelas senadoras Gleisi Hoffmann (PT/PR), Vanessa Grazziotin (PCdoB/AM), 
Regina Souza (PT/PI), Ângela Portela (PDT/RR), Lídice da Mata (PSD/BA) e Fátima Bezerra 
(PR/PI). Dispensa maiores comentários. Falaram o que todo povo brasileiro gostaria de falar.
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IMPlORAR ATEnÇãO

Como um professor faz para o aluno ouvir e prestar 
atenção na aula? Existem vários métodos e tentativas: 
ele pode gritar, ameaçar tirar nota ou mandar para a di-
reção. Depende da sua época: as ferramentas para en-
quadrar o aluno variam ao longo do tempo. Ou você é do 
tempo do castigo físico (palmatória, régua, ajoelhar no 
milho) ou de tempos recentes, em que o professor preci-
sa cuidar o que fala e faz, sob o risco de ser perseguido 
pela patrulha do politicamente correto. Mas eu divaguei. 

Gostaria, hoje, de fazer uma comparação. No colé-
gio o aluno não presta atenção. Na faculdade só alguns, 
mais comprometidos. Mas e aquele aluno que paga para 
fazer um curso, uma capacitação? Ele se comporta bem 
durante a aula.

Se você quiser aprender a dançar, lutar, meditar, co-
zinhar, você vai pagar e vai prestar atenção. Estará com-
prometido com o resultado que você espera. Ou seja: 
não é todo professor que precisa gritar com os alunos. 
Quando o aluno vê valor e se compromete com o conte-
údo, ele vai fazer parte do processo de aprendizagem. E 
o resultado vai ser melhor.

Algo semelhante acontece em nossos negócios, com 
nossos clientes. Você precisa gritar para eles te ouvirem? 
Ou eles pagam pelo que você faz e escutam, querem ou-
vir o que você fala?

É interessante olhar para os nossos projetos com esse 
ponto de vista educativo. E o marketing traz boas refle-
xões nesse sentido. Por que eles não prestam atenção? 
Vejo quatro motivos principais.

1) O seu discurso é chato, repetitivo. Igual ao do pro-
fessor que fazia a gente copiar páginas e páginas do qua-
dro. 2) A sua mensagem é só sobre você, e não sobre o 
quanto e como você pode ajudar as pessoas. 3) O seu 
produto não é interessante. Igual ao conteúdo de mate-
mática que a gente não sabia para que serviria na vida. 
4) Você está falando para as pessoas erradas. Elas não 
querem pagar pela solução que você pretende entregar.

Nessas situações, não adianta gritar mais alto. É mais 
eficiente tentar novas abordagens. Mudar o foco do pro-
duto para a solução, para o resultado que ele traz. Ou 
talvez tentar reconstruir, remodelar, parar de insistir no 
que está defasado e não funciona. Ou ainda, falar com 
outros públicos, outras tribos, alguém que lhe dê o de-
vido valor.

Se você chamasse seus clientes de alunos, o que você 
mudaria na sua solução? Sabendo que não adianta gri-
tar, que não pode bater, e que a diretora não vai te ajudar.

“Para enxergar o que muitas vezes está debai-
xo do nosso nariz, é preciso quebrar paradigmas, 
pensar fora da caixa, lançar outro olhar”

Winston Churchill certa vez observou: “Os ho-
mens ocasionalmente tropeçam na verdade, mas 
a maioria se equilibra e vai embora como se nada 
tivesse acontecido”. A esses tropeços, que ganham 
mais atenção de uns que de outros, deu-se o nome 
de serendipidade. A palavra é antiga, foi criada em 
1754 pelo político e escritor Sir Horace Walpole após 
ter lido um conto intitulado ‘Os três príncipes de Se-
rendip’, no qual os personagens, conforme viajavam, 
iam fazendo descobertas, por acidente ou por saga-
cidade, de coisas que não estavam procurando.

Seria fácil classificar os cientistas e inventores que 
exploraram a serendipidade como apenas sortudos, 
mas também seria injusto. Todos eles conseguiram 
aproveitar suas observações casuais somente depois 
de terem acumulado conhecimento suficiente para 
colocá-las num determinado contexto. Como disse 
Louis Pasteur, um dos que se beneficiou da serendipi-
dade, “o acaso favorece a mente preparada”.

Aqueles que querem ser tocados pela serendi-

pidade devem estar prontos para abraçar a oportu-
nidade quando esta se apresenta - e a história da ci-
ência e da tecnologia é farta de exemplos. Em 1948 
George de Mestral saiu para caminhar em um cam-
po da Suíça, e viu algumas sementes espinhosas gru-
dadas em suas calças. Em vez de sacudir ou escovar 
as partículas incômodas, reparou que seus ganchos 
finos tinham ficado presos nas dobras do tecido. Ali 
surgiu a inspiração para inventar o Velcro.

Art Fry tentava desenvolver uma supercola, mas 
produziu uma cola tão fraca que dois objetos gruda-
dos com ela poderiam ser separados com facilidade. 
Fry, que era membro do coro da igreja local, cobriu 
pedaços de papel com sua fracassada cola e os usou 
para marcar as páginas do seu caderno de hinos. As-
sim nasceram os adesivos do tipo post-it.

A descoberta da penicilina por Alexander Fle-
ming foi resultado de uma partícula de fungo peni-
cillium flutuando através de uma janela e caindo 
em um disco de Petri (aquele recipiente cilíndrico, 
achatado, de vidro, que os profissionais de labora-
tório utilizam para a cultura de microorganismos). 
Ao cair lá dentro, a partícula matou uma cultura de 

bactérias. É bem provável que muitos microbiólogos 
já tivessem tido culturas de bactérias contaminadas 
pelo dito fungo, mas todos tinham jogado fora seus 
discos, sem ver ali a oportunidade para descobrir um 
antibiótico que salvaria milhões de vidas.

Um exemplo de serendipidade médica mais 
recente é o Viagra, que foi desenvolvido, inicial-
mente, para o tratamento de problemas cardíacos. 
Os pesquisadores só começaram a suspeitar que 
ele poderia ter um efeito colateral positivo quan-
do os pacientes que tinham tomado parte nos tes-
tes clínicos se recusaram a devolver as pílulas não 
usadas, ainda que a droga parecesse não ter efeito 
algum sobre seus problemas de coração.

Para enxergar o que muitas vezes está debaixo 
do nosso nariz, é preciso quebrar paradigmas, pen-
sar fora da caixa, lançar outro olhar. Estudar alterna-
tivas e manter a mente aberta para construir pontes 
onde a maioria enxerga espaços vazios. A serendipi-
dade nada mais é que a sorte dos bem preparados.

Antonio Gavazzoni, advogadoe 

doutor em Direito Público
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POLítICA

por lUiZ ClÁUDio CArPeS

dIrETO 
aO PONTO

MulTA PARA ADVOgADOS? huMIlhAnTE

Já me reportei outras vezes ao dizer que os advogados são lite-
ralmente os “primos pobres” do judiciário. Pois bem. Há uma infe-
liz previsão legal que está sendo adotada aqui na comarca, na qual, 
por meio de despacho, o advogado é intimado a apresentar alega-
ções finais processuais mediante prazo, “sob pena de MULTA”. Isto 
mesmo. A desigualdade se torna flagrante onde, em semelhantes si-
tuações, há a participação do Ministério Público, a imposição se dá 
apenas para os advogados. Já atuei em um processo no qual o MP le-
vou 90 dias para apresentar as alegações finais (naturalmente, posso 
provar) e os advogados, neste mesmo processo, foram alvo do des-
pacho impositivo, prevendo a aplicação da malfadada multa com 
prazo de cinco dias para cumprimento. Isto é uma medida vexató-
ria, desrespeitosa e humilhante. A OAB, comunicada sobre o assun-
to, até o presente momento não tomou providência eficaz no intui-
to de acabar com esta prática, e ao que parece, nada vai acontecer. 
Entendo que se todos são iguais perante a Constituição, o advoga-
do também deve ser tratado de forma igualitária. Se os prazos são 
para serem cumpridos, (e devem ser cumpridos) seria interessante 
que isto valesse para TODOS. E se cobrássemos quanto à morosida-
de processual? Como ficaria? Entendemos primordialmente o en-
frentamento dos juízes quanto à demanda em excesso de processos 
existentes. Diante disso tudo, deixo aqui meu protesto quanto a esta 
desmoralização da qual a classe é vítima, cobrando inclusive ações 
diretas da própria OAB, que deve defender os interesses da classe. 
Esta multa, independente de ser cobrada ou não, é vergonhosa, des-
respeitosa e humilhante, como já falei. Tira o próprio sustento do ad-
vogado, que não tem o seu rendimento “garantido” no fim de ano, 
diferentemente do que o servidor público tem de garantia neste sen-
tido. Pode ter previsão legal para ser cobrada, mas diante do que o 
advogado representa para a justiça, é no mínimo imoral. 

fAlSIDADE DE DOCuMEnTOS nA juSTIÇA DO TRABAlhO
Falsidade de documentos, de atestado médico, falso testemu-

nho, sonegação previdenciária e apropriação indébita de salários 
são alguns dos crimes de falsidade nas relações e nos processos tra-
balhistas em todo o país. Como forma de melhor identificar e com-
bater esses crimes, a Amatra (Associação dos Magistrados da Justiça 
do Trabalho) do Rio Grande do Sul lançou uma cartilha com orien-
tações aos juízes do trabalho de todo o país sobre como proceder 
nestes casos, que são considerados crimes. Esse tipo de fraude é re-
corrente em Santa Catarina, de acordo com a presidente da Amatra
-SC, Andrea Cristina de Souza Haus Bunn. De acordo com ela, exis-
tem dois campos em que esses crimes são cometidos: nas relações 
de trabalho (como apropriação indébita e previdenciária) e durante 
o próprio processo trabalhista (com casos de falsidade documental 
e testemunhal). Bela iniciativa e pertinentes esclarecimentos destes 
valorosos magistrados. Aliás, isto demonstra que estes estão “liga-
dos” quanto a estas práticas lamentáveis.

No último dia 7 foi reali-
zada a cerimônia de formatu-
ra da segunda turma do cur-
so de formação de dirigentes 
públicos da Escola de Gover-
no e Cidadania da Associa-
ção dos Municípios do En-
tre Rios (Amerios). O evento, 
que contou com a presen-
ça de lideranças, forman-
dos e familiares, foi promo-
vido no Restaurante Zatt. 

Na ocasião, o presiden-
te da Amerios e prefeito de 
Cunha Porã, Jairo Ebeling; di-
retor da Escola de Gover-
no e prefeito de Romelândia, 
Valdir Bugs; patrono da tur-

AMERIOS
Escola de governo e Cidadania forma 
segunda turma

ma e prefeito de São Miguel 
da Boa Vista, Vilmar Schma-
edecke; prefeita de Maravi-
lha, Rosimar Maldaner; e a as-
sistente pedagógica Fernanda 
Soares, entregaram os certi-

ficados aos 69 formandos. 
O curso tem como objeti-

vo fornecer a formação teórica 
voltada para o desenvolvimen-
to de uma cultura político-de-
mocrática baseada em prin-

cípios éticos, no respeito aos 
direitos humanos e na parti-
cipação popular como instru-
mento de gestão do Estado. 
Com início no dia 21 de março, 
a Escola contou com 13 aulas.

Segunda turma formou 69 alunos

Camilla Constantin/O Líder

Na noite de segunda-fei-
ra (10) foi realizada a última 
sessão na Câmara de Verea-
dores de Maravilha antes do 
recesso. Na ocasião, foram 
aprovados dois projetos em 
segundo turno. O primei-
ro dispõe sobre a ratificação 
do subsídio da prefeita e vi-
ce-prefeito de Maravilha. Já 
o segundo é sobre a amplia-

lEgISlATIVO Entrada de nova matéria sugere a reestruturação do 
Conselho Municipal de Saúde

Em última sessão antes do recesso, 
vereadores aprovam dois projetos

ção do número de vagas do 
quadro de pessoal transitó-
rio do poder Executivo mu-
nicipal (uma vaga de psicó-
logo 40 horas semanais para 
o programa Apadrinhamen-
to Afetivo).

Também teve a entrada 
de novas matérias, uma em 
regime de urgência. Trata-se 
do projeto de lei nº 27, que 

pede a reformulação e rees-
truturação do Conselho Mu-
nicipal de Saúde, para que 
a composição dos membros 
seja da seguinte forma: 25% 
dos membros representa-
dos do Executivo e presta-
dores de serviço, 25% dos 
trabalhadores da Saúde e 
50% dos representantes de 
usuários do Sistema Único 

de Saúde (SUS). 
Na palavra livre, o vere-

ador Jeovany Folle (PSDB) 
falou sobre o Escritório Re-
gional do PSDB, que será 
instalado no município de 
Maravilha, por meio do de-
putado estadual Marcos 
Vieira (PSDB). A próxima 
sessão será realizada no dia 
7 de agosto.

PARlAMEnTO jOVEM 
Projeto e indicações de estudantes de 
Maravilha são aprovados

Os alunos da Escola de Edu-
cação Básica Nossa Senhora 
da Salete de Maravilha estive-
ram em Florianópolis nesta se-
mana, quando representaram 
toda a região Oeste de Santa Ca-
tarina, na 22ª edição do Parla-
mento Jovem. Na quinta-fei-
ra (13) foi realizada a sessão, 
oportunidade em que os 40 es-
tudantes participantes analisa-
ram projetos de lei e indicações. 

Durante a sessão, os alunos 
de Maravilha apresentaram três 
proposições, sendo que todas fo-
ram aprovadas: projeto de lei nº 
2/2017, que institui a data de 25 
de novembro como o Dia da Va-
lorização da Cultura Catarinen-

se; indicação nº 3/2017, solicitan-
do ao governador a implantação 
das disciplinas de introdução 
tecnológica e educação finan-
ceira na grade curricular; e in-
dicação nº 4/2017, sugerindo à 
Secretaria de Educação a insta-
lação de cisternas e painéis foto-

voltaicos nos prédios escolares. 
As referidas matérias fo-

ram apresentadas pelos estudan-
tes Eduardo Turcatto, Fernanda 
Junges da Silva, Helen Wagner, 
Luan Cavalheiro e Stéfani Lo-
renzini. As matérias discutidas 
e aprovadas poderão ser apro-

veitadas pelos deputados esta-
duais em exercício, para trami-
tar na Casa como projetos de lei.

A sessão foi acompanha-
da pelas professoras Dirce Ro-
man e Janimara Rocha; gerente 
de Educação da ADR de Ma-
ravilha, Zenaide Borre Kun-
rath; presidente do Legislati-
vo de Maravilha, Itamar Adler; 
e diretor-geral do Legislati-
vo maravilhense, Nei Guzatti. 

No total, 40 alunos de San-
ta Catarina participaram da 
22ª edição do Parlamento Jo-
vem, aprovando na quinta-fei-
ra (13) duas propostas de emen-
da à Constituição, cinco projetos 
de lei e quatro indicações. 

Sessão do Parlamento jovem foi acompanhada pelos maravilhenses 

Divulgação
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As oficinas credenciadas 
pela Bosch passam por audi-
torias regularmente, sem aviso 
prévio ou identificação. No úl-
timo dia 4 a Copema Bosch Car 
Service de Maravilha atendeu 

um cliente na oficina, que mais 
tarde se identificou como sendo 
um auditor da Bosh. O mecâni-
co responsável pelo atendimen-
to foi Lucas Ribeiro Bolfe.

As avaliações somam pon-

tos que certificam a empresa e 
mostram a qualidade no servi-
ço prestado. Os pontos avalia-
dos são: atendimento e agen-
damento, recepção, serviço, 
qualidade no serviço prestado, 

faturamento e entrega do veícu-
lo. “Parabéns para toda a equi-
pe que se empenhou e princi-
palmente ao Lucas, pelo bom 
atendimento e profissionalis-
mo”, destacam. 

Fotos: Divulgação

Copema Bosch Car Service atendeu o auditor no último dia 4lucas Bolfe foi o mecânico responsável

QuAlIDADE Avaliações somam pontos que certificam a empresa

Copema Bosch Car Service conquista 
nota máxima pelo serviço prestado

Ontem (14) foi o últi-
mo dia de aula antes do re-
cesso escolar para os alu-
nos da rede municipal do 
pré-escolar ao ensino fun-
damental. Conforme a se-
cretária de Educação de 
Maravilha, Roseméri Rodri-
gues da Silva, os estudan-
tes terão duas semanas de 
férias. “Eles irão retornar 
no dia 31 de julho, que será 
uma segunda-feira”, explica.

As escolas estaduais 
também farão o recesso a 
partir de segunda-feira (17), 
até o dia 28 de julho. Já o 
berçário e os maternais te-
rão apenas uma semana de 
recesso escolar. “Os meno-
res da rede municipal co-
meçam a folga escolar a 
partir do dia 24 de julho e 
retornam no dia 31”, conta. 

Durante este perío-
do os professores continu-
am na escola. “Este é um 
período que os professores 
passam por cursos de for-
mação, para que eles desen-
volvam as aulas da melhor 
forma possível”, explica. 

fAlTA DE RECuRSOS 
De acordo com Rosemé-

ri, a Secretaria de Educa-
ção está negativa finan-
ceiramente. Segundo ela, 
o essencial, como as fo-
lhas de pagamento dos co-
laboradores, transporte 
e alimentação, está sen-

fÉRIAS 
Recesso escolar inicia nas redes municipal e estadual 

do mantido. “Os repas-
ses da educação estão em 

dia, mas estamos traba-
lhando para reduzir os gas-

tos, já que gastamos mais 
do que recebemos”, explica.

As obras de restaura-
ção na BR-282, entre Chape-
có e São Miguel do Oeste, e na 
BR-158, entre Maravilha e Rio 
Grande do Sul, devem ter or-
dem de serviço assinada em 
breve. Nesta semana o minis-
tro dos Transportes, Maurício 
Quintella, confirmou que no 
último dia 6 de julho a Procu-
radoria Geral da República em 
Porto Alegre deu parecer favo-
rável ao Dnit sobre o processo 
de licitação que está sub judice. 

O Ministério dos Transpor-
tes e Dnit aguardam apenas o 
desembargador dar a “marte-
lada final” para então assinar 

a ordem de serviço e dar início 
às obras. A informação foi con-
firmada durante reunião en-
tre o ministro, equipe técnica 
e deputado federal Celso Mal-
daner (PMDB), realizada em 
Brasília na quinta-feira (13). 

Na oportunidade, o minis-
tro também garantiu que o pro-
jeto licitado prevê a construção 
das travessias urbanas de Nova 
Erechim, Pinhalzinho e Ma-
ravilha. Este processo faz par-
te do segundo lote de obras, 
na BR-282. O primeiro lote que 
prevê recuperação e terceiras 
faixas de Chapecó a Ponte Ser-
rada já está em andamento. 

DnIT
Ministro dos Transportes 
confirma parecer favorável 

informação foi confirmada durante reunião na quinta-feira

Divulgação

Na terça-feira (18), às 18h30, 
a Unoesc São Miguel do Oes-
te inaugura centro cultural e 
hospital veterinário de peque-
nos animais, localizados no 
campus A da universidade. 

O centro cultural possui au-
ditório com capacidade para 
792 pessoas, sistema de ilumi-
nação, ar-condicionado cen-
tral, moderno sistema de som 
e projeção, palco de 206,50 me-
tros quadrados e foyer de 228,10 
metros quadrados. Logo abai-
xo, em um espaço de 501,60 
metros quadrados, estará lo-
calizada a clínica-escola do cur-
so de Fisioterapia, que inicia-

rá as atividades em setembro. 
Também será inaugurado o 

hospital veterinário de pequenos 
animais do curso de Medicina 
Veterinária: a CliniVet Unoesc, 
com 1.651,92 metros quadrados. 
O local conta com laboratórios 
de análises clínicas, microbiolo-
gia veterinária, parasitologia, his-
topatologia e necropsia. Além de 
salas de recepção e atendimento, 
salas de aula, dois consultórios, 
sala de raio-X e de ultrassom, es-
toque de medicamento, necrop-
sia, alojamento, centro cirúrgi-
co, local de internamento para 
animais selvagens, cães e ga-
tos, sala de pré e pós-operatório. 

SãO MIguEl DO OESTE
unoesc inaugura dois 
empreendimentos
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LUIZ CarLOS
PraTES

A médica Lymar Gar-
cia começou seus trabalhos 
em Maravilha na segunda-
feira (10), no posto de saú-
de do Bairro Bela Vista, subs-
tituindo um médico que está 
de férias. Conforme a secre-
tária de Saúde, Miriane Sarto-
ri, Lymar faz parte do programa 

Mais Médicos. “Ela é fluen-
te em português e qualificada 
para trabalhar no Brasil. Com 
ela, o município agora con-
ta com três médicos estrangei-
ros, dois cubanos e uma pro-
fissional mexicana”, conta. 

A médica foi solicitada pela 
Secretaria de Saúde do municí-

pio e, de acordo com Miriane, 
Maravilha necessitaria de pelo 
menos mais um médico. “A 
gente expôs a necessidade atra-
vés do número de habitantes 
e da quantidade de locais para 
atendimento público”, explica. 

Devido à construção dos 
novos postos de saúde, Mara-

vilha terá um novo mapa para 
atender a população. A re-
gião que mais sofrerá altera-
ções será a próxima ao trevo. “O 
novo mapeamento está previs-
to para agosto e o objetivo será 
disponibilizar para cada famí-
lia um atendimento mais per-
to de sua residência.”, explica. 

MAIS MÉDICOS
nova profissional cubana atende no município

ABRINDO OS “OLHOS DA MENTE”, VEMOS 
QUE NÃO EXISTE MAL EM LUGAR ALGUM

Toda criação de Deus é perfeita. Portanto, a essência do 
mundo e do ser humano é o bem. Referindo-se a isso, Sakyamu-
ni afirmou: “Todos os seres possuem a natureza búdica” e “Mon-
tes, rios, plantas, terra, em tudo está presente a natureza búdica”. 
Abrindo os “olhos da mente”, vemos que não existe mal algum. 
Esta é a primeira e a última Verdade.

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

PROMESSA Presidente afirma que serão três quilômetros de 
tubulação e novo reservatório

Casan anuncia construção de 
nova adutora até o natal

O presidente da Casan, Val-
ter José Gallina, visitou Mara-
vilha na quarta-feira (12) e se 
reuniu com a prefeita, Rosi-
mar Maldaner, e o vice-prefei-
to, Sandro Donati. O encontro 
aconteceu no gabinete e con-
tou com o chefe da Casan no 
município, André Tonello, e o 
secretário de Agricultura, Pe-
dro Gilberto Ioris. Na pauta, 
os problemas que o município 
enfrenta com o abastecimento 
de água. 

Em entrevista ao Jornal O 
Líder, o presidente afirma que 
a situação será resolvida ainda 
em 2017. Ele diz que a obra para 
construção de uma nova adu-
tora deve começar em agosto 
e garantiu a conclusão antes 
do Natal. “Esse é o nosso de-
safio com a população de Ma-
ravilha”, afirmou. Gallina frisa 
que o projeto da nova adutora 
de 300 milímetros vai garantir 
abastecimento de água para 
os próximos 15 anos. Morado-
res não permitiram que a adu-
tora fosse colocada no meio 
de lavouras e se decidiu pela 
construção da tubulação pela 
estrada geral de acesso a Bom 

Presidente pede compreensão da população até a adutora ficar pronta e o problema 
ser resolvido, em dezembro

Ederson Abi/O Líder

Jesus do Oeste.

RAPIDEZ
O presidente revela que o 

projeto fica pronto em 31 de ju-

lho e a licitação será lançada no 
mesmo momento. Desta forma, 
o objetivo é iniciar a obra no iní-
cio de agosto e finalizar o traba-
lho em dezembro. O investi-

mento em bomba de captação 
e tubulação será de aproxima-
damente R$ 2 milhões. 

Segundo ele, a adutora atu-
al tem 150 e 200 milímetros e 
agora será de 300 milímetros. 
A nova adutora terá capacida-
de de trazer 90 litros por segun-
do, mas Maravilha necessita 65 
litros para normalizar o abaste-
cimento. O poço profundo será 
apenas uma reserva técnica.  

nOVO RESERVATÓRIO
O presidente também 
anuncia um investimento 
de cerca de r$ 1 milhão 
em um novo reservatório 
em maravilha. O objetivo 
é resolver o problema 
nos pontos mais altos da 
cidade. Segundo ele, a 
capacidade de reserva será 
aumentada em 500 mil 
litros em maravilha. “levar 
água para esse reservatório, 
que vai regularizar esse 
problema”, afirma. 
O novo reservatório 
será construído nas 
proximidades da unopar e 
o projeto também acontece 
no mesmo período da 
adutora.

imagem mostra novo trajeto de três quilômetros até acoplar em adutora já existente

nADA DE nOVO     
Abri a revista e fui direto para a reportagem principal, anuncia-

da na capa: “Detox Emocional”. Interessou-me. Gosto desses assun-
tos, uso-os em comentários, textos, palestras, por aí tudo, afinal, an-
siedades, estresses, depressão, zumbidos existenciais, enfim, estão 
na rigorosa ordem do dia...

Antes de tudo, sempre é bom lembrar que não há nada de novo 
abaixo de sol, pois não? Claro, há quem pense que existem livros de 
origem divina, coitados... O que está nesses livros foi tirado da sabe-
doria popular, nós inventamos os deuses e os demônios, tanto para 
o nosso próprio autoengano quanto, principalmente, para assus-
tar os outros, trazê-los no cabresto do medo. Maior parte das pes-
soas sobre a Terra, com mentes toldadas, precisa de elevações di-
vinas para aplacar as angústias da vida, sobretudo da consciência 
da morte.

Pois ao meio de “nenhuma novidade” sobre remédios para o 
combate à ansiedade, foi dito na tal reportagem que um bom meio 
de enfrentarmos a ansiedade (que é medo do desconhecido) é fa-
zer um curso. Bela bobagem. Bela bobagem até um certo ponto...

Quem faz um curso assume um compromisso, tem que ir e vir 
todos os dias ao local do curso, ou consultá-lo “on-line”, se for o caso. 
A pessoa que faz um curso acaba conhecendo outras pessoas, vai 
participar de festinhas de todo tipo, vai precisar estudar para as pro-
vas, vai trocar ideias com professores, colegas, enfim, uma vida fora 
da rotina de até então. E então? A pessoa acaba “esquecendo” um 
pouco suas ansiedades, angústias e depressões... E por quê? Por-
que a mente distraiu-se, saiu da rotina. Ora, então, o remédio é 
distrair a mente das rotinas depressivas, medrosas, condiciona-
das a viver sempre e por igual as mesmas e deletérias emoções. 
Apenas isso. Dito diferente, você não precisa fazer um curso para 
se sentir melhor, precisa é tirar a mente do habitual atoleiro de-
pressivo em que ela costuma vive... Seja o que for que lhe quebre 
a rotina, lhe ocupa a mente com outros estímulos, pronto, você 
vai melhorar seus emocional. Não há nada de novo abaixo do 
sol, diziam os vizinhos de Adão e Eva, uma bela e folclórica his-
tória inventada pelo ser humano. E cá para nós, mesmo no “pa-
raíso” deve ser um belo porre só marido e mulher por ali... Não é 
mesmo Adão e Eva? 

COnSElhO
Um outro conselho que anda por aí para pôr a correr, ou di-

minuir, as ansiedades e aborrecimentos do dia a dia é reduzir a 
vida digital. Claro, para quem vive nessa forca. Nas redes sociais, 
a pessoa só recebe mensagens “trabalhadas”, trabalhadas para 
elevar a imagem do remetente, muita, muita mentira e falsidade 
nesses contatos. Além disso, se você ganha 10 curtidas, quer 20... Se 
20, quer 40... E assim até o infinito de todas as paciências. Bela burri-
ce. Vida digital só para negócios, o resto é coisinha miúda para gen-
te miúda. Sinto muito. Que as “redes” produzem muito mais ansie-
dades e frustrações que prazeres, sem dúvida.

fuTuRO
Tudo bem que as nossas escolas ensinem às crianças as ma-

térias básicas das ciências de que vão precisam no futuro, mas por 
que, também, não ensinam as crianças a serem independentes? As 
escolas formam nossos jovens para arrumar um “bom” emprego, se 
tanto... Deviam ensiná-las a serem empreendedores, donas do pró-
prio nariz na vida futura. E se as escolas não fazem, por que os pais 
não fazem isso?  Quem? Quem mesmo?

fAlTA DIZER
Gentalhas fotografam-se ou deixam-se fotografar pelados ou 

fazendo sexo e depois ameaçam processos contra quem “vazou” as 
fotos. Ora, vão criar vergonha, gente vadia! Desde quando as fotos 
“fizeram-se” sozinhas? Esse tipo de gente tem que apanhar, des-
pudorados!
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AlÉM DO ESPECTRO Evento é iniciativa de um grupo de mães 
que têm filhos na condição de autistas 

Maravilha terá 1º fórum de 
Autismo em agosto

O autismo é uma condi-
ção que compromete a capa-
cidade de se comunicar com 
os outros, de perceber acon-
tecimentos compartilhados, 
de expressar o que sente ou 
pensa nas mais diversas si-
tuações. Estas característi-
cas atrapalham gravemen-
te o desenvolvimento global 
da criança. As Mães Azuis 
de Maravilha, mulheres que 
possuem filhos com a con-
dição, Andrea Rigotti Ven-
druscolo, Josiane Schneider 
e Roseni Torma, em conjun-
to com os vereadores Eder 
Moraes e Cleber Pertussat-
ti, irão realizar o 1º Fórum de 
Autismo, nomeado “Um ser 
humano além do espectro”. 

A programação do even-
to, que será nos dias 3 e 4 de 
agosto, terá duas palestras 

com Berenice Piana, que deu 
origem à Lei Berenice Piana 
e a pedagoga especializada 
em psicopedagogia Shahlah 
Piana, além de discussões 
com lideranças e comunida-
de. A temática abordada será 
a inclusão nas áreas da saú-
de e educação, além da lei nº 
12.764, que institui a Política 

Nacional de Proteção dos Di-
reitos da Pessoa com Trans-
torno do Espectro Autista, 
que prevê a participação da 
comunidade na formulação 
das políticas públicas volta-
das para os que possuem a 
condição. 

Conforme a organização 
do evento, a sociedade ain-

Fórum será continuidade de palestra realizada em maio, sobre o uso de canabidiol no 
tratamento experimental de autistas 

da engatinha e tem muito a 
evoluir quando se fala so-
bre o autismo. “A desinfor-
mação e a ignorância que 
acercam o assunto tornam 
urgente a tomada de deci-
sões no sentido de expandir 
o conhecimento das carac-
terísticas clínicas, dos prin-
cipais prejuízos sociais e da 
evidência do mau funciona-
mento destes pacientes”, ex-
plicam. 

O 1º Fórum de Autismo 
será a continuidade da abor-
dagem do tema que iniciou 
no mês de maio, com a vin-
da do doutor Paulo Fleury, 
que palestrou sobre o uso 
do canabidiol no tratamen-
to experimental de indiví-
duos com transtorno do es-
pectro autista na Câmara de 
Vereadores. 

Arquivo/O Líder

Um grupo de 16 mu-
lheres participou de cur-
so de panificação na Linha 
Tope da Serra, interior de 
Maravilha. A capacitação 
foi promovida pela pre-
feitura de Maravilha, por 
meio da coordenadoria 
dos clubes de mães, em 
parceria com a marca de 
farinha Realta. As partici-
pantes são integrantes do 
Clube de Mães Jardim Flo-
rido. De acordo com a co-
ordenadora Nilva Michels, 
a Realta doa os ingredien-
tes e envia uma monito-
ra para ensinar as recei-
tas. O curso foi ministrado 
por Edini Kluge, que en-
sinou a fazer sete tipos de 
pães, bolo de fubá, bolo 
salgado de verduras, cuca 
alemã, tranças rechea-
das, pastel integral de for-
no e salgados diversos. 

PAnIfICAÇãO

Mulheres 
participam 
de curso 
de doces e 
salgados

ARTE, MúSICA, AMOR E EDuCAÇãO SEnTIMEnTAl

No meu último programa Parla con Deny, cujo áudio se encon-
tra sempre disponível no portal da WH Comunicações, que tem link 
na página do Parla con Deny, onde se encontram todos os progra-
mas para quem quiser escutá-los sempre que tiver vontade ou possi-
bilidade, toquei uma série de músicas italianas que contam e cantam 
de AMOR: amor quando nasce, amor quando termina, amor entre 
amantes (no sentido extraconjugal) e maneiras de entender e viver 
o que é o amor.

Por que quis fazer isso? 
Vamos partir de um ponto: a língua italiana é extremamente rica e pro-

funda no seu vocabulário e na profundidade das suas nuances. De fato a 
Itália tem uma das histórias mais antigas e ricas do mundo. Pela sua posição 
central no Mar Mediterrâneo se configurou sempre como ponto nevrálgi-
co de conquistas e de passagens de povos diferentes. Em milhares de anos 
conquistou todo o mundo conhecido como o Império Romano e também 
sofreu invasões e colonizações de centenas de povos. Cada povo, cada cul-
tura, deixou um legado em um contínuo processo de fusão, transformação 
e sincretismo. Tudo isso se deposita na língua. A língua italiana é um depó-
sito de história, de superação e de riqueza de existências que vão além dos 
homens e que se torna arte (não é por acaso que o período da renascença 
houve o seu berço e a sua forma artística e divina na Itália). 

Para mim a arte, qualquer forma de arte, é um encontro que per-
mite viver o encontro com a própria alma, com as partes mais profun-
das de si mesmo. É algo que é, ao mesmo tempo, muito íntimo, pro-
duto do artista, que vem do profundo; e ao mesmo tempo universal 
enquanto dá forma a sentimentos e essências que todos temos e em 
que todos podemos nos espelhar. 

Nesse sentido a arte se configura também como potente instru-
mento de autoformação e de diálogo com as experiências íntimas in-
dividuais e universais. Contemplar a arte é uma maneira para espe-
lhar-se no universo das pessoas e da história e chegar ao profundo 
íntimo do próprio eu, reconhecendo-o, dando sentido e orientando-o. 

A música é, obviamente, uma forma de arte. E a música italiana, 
por natureza, melodia e letras, é alta em termos de educação senti-
mental e emocional. 

A arte, a música, neste caso, educa a gente a se tornar mais com-
petente com os próprios sentimentos. Nesse caso, do específico do 
programa, ao amor. 

E dependendo do tipo de arte que fruímos, iremos processar e viven-
ciar os sentimentos e o amor de uma maneira ou de outra, a partir da edu-
cação que a arte nos proporciona para entender e definir o mundo, os ou-
tros e nós mesmos. 

Agora, que tipo de educação ao amor pode ter uma arte musical que 
canta “Lepo Lepo”, “Festa no apê”, “Bunda-lelê”, descrevendo senti-
mentos e valores do amor desta forma, com essas letras: “O cara que 
pega você pelo braço/ Esbarra em quem for que interrompa seus 
passos/ Está do seu lado pro que der e vier/ O herói esperado por 
toda mulher”; “Gruda, gruda na cintura da moleca. Reboladeira fica 
louca pra dançar. Gruda, gruda na cintura da moleca. Faz trenzinho, 
faz boneca e deixa o corpo balançar”; “Se for marronzinho, é de cho-
colate. Se for branquinho, é de netinho. Se for grandão, do ricardão. 
E você pode chupar que lambuza a sua boca. A menina com o pi-
rulito na boca. Ela vai descendo até o chão”. E assim por diante. Até 
chegar às letras que cantam sobre matar ou suicidar-se por térmi-
nos ou traições.  

Como vai amar uma pessoa que cresce e se educa sentimental-
mente com essas letras? E como vai amar, em contrapartida, uma 
que escuta estas? “Tudo era apenas uma brincadeira. E foi crescen-
do, crescendo, me absorvendo. E, de repente, eu me vi assim: Com-
pletamente seu. Vi a minha força amarrada no seu passo. Vi que sem 
você não tem caminho, eu não me acho. Vi um grande amor gritar 
dentro de mim. Como eu sonhei um dia… Quando a canção se fez 
mais forte e mais sentida. Quando a poesia fez folia em minha vida. 
Você veio me contar dessa paixão inesperada. Por outra pessoa. Mas 
não tem revolta, não. Eu só quero que você se encontre. Ter sauda-
de até que é bom. É melhor que caminhar vazio. A esperança é um 
dom. Que eu tenho em mim. Não tem desespero, não. Você me ensi-
nou milhões de coisas. Tenho um sonho em minhas mãos. Amanhã 
será outro dia. Certamente, eu vou ser mais feliz.”
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“Assim como na vida, uma corrida sem 
obstáculos não gera prazer, só velocidade” 

Francisco Pontes
por rAqUel bASSo Hübner

ECONOMIa E NEGÓCIOS
raquel@jornalolider.com.br

O anúncio foi feito em uma cerimônia com a presença do presidente, Michel Temer, 
e dos ministros da Fazenda, Henrique Meirelles, e da Agricultura, Blairo Maggi. Dos R$ 
103 bilhões, R$ 11,5 bilhões serão destinados para as empresas da cadeia do agronegó-
cio e R$ 91,5 bilhões serão emprestados a produtores e cooperativas. O montante que fi-
nanciará a produção agrícola terá redução de um ponto percentual nas taxas de juros 
das linhas de custeio, investimentos e comercialização da agricultura empresarial. O 
Banco do Brasil também destinará parte dos recursos para o financiamento da agricul-
tura familiar: R$ 14,6 bilhões serão destinados ao programa com taxa de juros que va-
riam de 2,5% a 5,5% ao ano. Durante o evento, o presidente do Banco do Brasil, Paulo 
Caffarelli, afirmou que o valor que o banco destinou para a próxima safra é 30% maior 
do que o da safra 2016/2017, quando o Banco do Brasil liberou R$ 72 bilhões para o fi-
nanciamento da produção agrícola. As linhas de financiamento do Banco do Brasil já es-
tão disponíveis para os agricultores desde o dia 3 de julho, início da safra 2017/2018.

BAnCO DO BRASIl AnunCIA R$ 103 
BIlhõES PARA A SAfRA 2017 E 2018

IBGE prevê safra de grãos 30,1% 
maior que 2016

A estimativa da área a ser colhida subiu 7%, atingin-
do 61 milhões de hectares. Em 2016 a área colhida foi de 
57,1 milhões de hectares. São esperados recordes na pro-
dução da soja e do milho. As previsões indicam que a sa-
fra da soja atinja 114,8 milhões de toneladas, resultado 19,5% 
maior do que a do ano passado, enquanto a do milho deve-
rá atingir 97,7 milhões de toneladas, crescimento de 53,5%.

Boleto vencido 
de R$ 50 mil 
ou mais pode 
ser pago em 
qualquer banco

A partir de hoje, boletos 
vencidos poderão ser pagos 
em qualquer banco. A Fe-
deração Brasileira de Ban-
cos (Febraban) começa a 
adotar, de forma escalona-
da, uma plataforma de co-
brança que permite a qui-
tação de boletos em atraso 
em qualquer agência ban-
cária. Por enquanto, a no-
vidade só estará disponí-
vel para os boletos de valor 
igual ou superior a R$ 50 
mil. O valor mínimo será 
reduzido para R$ 2 mil em 
11 de setembro, R$ 500 em 
9 de outubro e R$ 200 em 
13 de novembro. A par-
tir de 11 de dezembro, bo-
letos vencidos de todos os 
valores passarão a ser acei-
tos em qualquer banco.

Faturamento de máquinas 
e equipamentos caiu pela 
metade desde 2013

Os fabricantes de máquinas e equipamentos 
continuam preocupados com os impactos da crise 
econômica do país sobre o desempenho da indús-
tria e da falta de medidas do governo para que aju-
dem a reverter esse cenário. Conforme o Valor Eco-
nômico, a Abimaq elaborou um estudo para alertar 
as autoridades em Brasília sobre o “estrago” causa-
do pelo processo de desindustrialização na cadeia 
da indústria de base. O segmento de bens de capital 
mecânicos passa pela sua pior crise. O faturamen-
to mensal hoje é metade do que era no auge da de-
manda, em 2013. Nesse período, o setor já enxugou 
90 mil postos de trabalho, fruto da queda da recei-
ta da indústria de base. Apenas neste ano a redu-
ção no emprego é de 5,7%. O estudo mostra como 
a indústria de transformação perdeu nos últimos 
anos a participação no Produto Interno Bruto, de 
18% para 11%. “Produtos não seriados” - ou seja, 
que são fabricados sob encomenda e normalmen-
te são direcionados para os investimentos pesa-
dos, em infraestrutura - perderam peso na receita. 
O espaço foi ocupado por máquinas agrícolas, que 
já têm 20% do total. O estudo aponta que a agri-
cultura paga “juros decentes” e tem uma carga tri-
butária menor que a da indústria. A agropecuária, 
que é 7% do PIB, responde por 3,4% da arrecada-
ção e os juros que o setor paga para investir são de 
7,5% a 8,5% ao ano. Já a indústria de transformação, 
com 11% do PIB, responde por 20% da arrecadação 
e tem custo de investimento superior a 15% ao ano.

ConSUmiDoreS 
inadimplentes em alta

Com a recuperação lenta da atividade eco-
nômica e do emprego, o número de consumido-
res inadimplentes aumentou no primeiro semes-
tre do ano. De acordo com dados da Confederação 
Nacional dos Dirigentes Lojistas (CNDL) e do SPC 
Brasil, a quantidade de CPFs negativados no país 
chegou a 59,76 milhões no fim de junho, volume 
1,5 milhão superior ao do fim do ano passado.

Gambatto Seguros é destaque nacional 
O corretor de seguros Marcos Luciano Sabedott, sócio-proprietário 

da empresa Gambatto Seguros, conquistou em junho, junto à compa-
nhia multinacional Liberty Seguros, o prêmio Conexão de reconheci-
mento. Dentre 17 mil corretores cadastrados, apenas 70 tiveram o reco-
nhecimento em nível de Brasil. Sabedott foi premiado com uma viagem 
para a cidade de Los Cabos, no México. Ainda pela Cia Sul América, 
conquistou uma viagem a Roma, na Itália, e dentre as corretoras pre-
miadas obteve troféu de destaque regional 2016 - região Sul do país. 

FCDL/SC LANçA CAMPANHA PARA DIA DOS AvóS

A Federação das CDLs de SC (FCDL/SC) e o Sistema de Pro-
teção ao Crédito (SPC) prepararam campanha para auxiliar o lo-
jista a divulgar e promover a ocasião, protagonizada por Jairzi-
nho (Jair Oliveira), cantor e compositor que empresta sua voz à 
música tema que embala o jingle e o filme para a internet. A in-
tenção com esta estratégia é consolidar o Dia dos Avós, 26 de ju-
lho, como uma verdadeira data promocional, ao lado das come-
morações mais tradicionais que a população já conhece, como 
o Natal, Dia das Mães, Namorados, etc. Para incentivar a cam-
panha foi lançado o hotsite www.diadosavos.com, em que ne-
tos e avós podem participar de um concurso de karaokê. O 
vídeo mais votado ganhará R$ 3 mil para reverter para uma en-
tidade de vovôs e vovós carentes na cidade dos vencedores. 

Governo do Estado antecipa décimo terceiro

O governador, Raimundo Colombo (PSD), anunciou na ter-
ça-feira (11) a antecipação do pagamento de 50% do décimo ter-
ceiro salário do funcionalismo estadual. O anúncio foi feito ao vivo 
no Facebook, logo após reunião com secretários que fazem par-
te do Grupo Gestor do Estado. De acordo com cálculos da Secre-
taria de Estado da Fazenda, com o pagamento do salário de junho 
no dia 30 de junho, mais a primeira parcela do 13º salário no dia 27 
de julho e o salário de julho no dia 31 deste mês, o governo do Esta-
do vai colocar na economia R$ 2,35 bilhões no intervalo de apenas 
um mês. Este será o 11º ano consecutivo em que o Estado anteci-
pa o pagamento. O pagamento da segunda parcela do 13º será reali-
zado até o fim de dezembro. A projeção de gastos totais com a folha 
de pagamento dos servidores públicos estaduais de janeiro a julho 
é de R$ 7 bilhões, de acordo com a Diretoria do Tesouro Estadual. 



 mArAVilhA, 15 DE julhO DE 201710

por Dr. GeoVAni DeleVATi

MEdICINa E SaÚdE

Anorexígenos liberados pelo governo

No dia 23 de junho foi 
sancionado pelo pre-
sidente em exercício 

Rodrigo Maia o projeto de lei 
2431/11, que impede a Anvi-
sa de proibir a produção e co-
mercialização dos derivados 
dos anorexígenos. O proje-
to foi aprovado pela Câma-
ra dos Deputados no último 
dia 20 de junho.

Com o decreto, volta a 
ser permitida a produção 
e comercialização dos de-
rivados dos anorexígenos 
(mazindol, femproporex e 

anfepramona) e da sibutra-
mina, para o tratamento da 
obesidade.

“A SBEM entende que 
diante do caminho escolhi-
do para resolução do retorno 
da comercialização dos deri-
vados da anfetamina no Bra-
sil, a assinatura desse proje-
to de lei, pelo presidente em 
exercício Rodrigo Maia, foi a 
melhor solução. Esperamos 
que, em futuras situações 
polêmicas, possamos deba-
ter de maneira mais inten-
sa e profunda, precocemen-

te, antes de buscar soluções 
políticas para questões rela-
cionadas aos medicamentos 
no Brasil. No momento, cabe 
à indústria farmacêutica de-
cidir pela retomada da pro-
dução comercial destes me-
dicamentos, e isso será uma 
nova etapa”, esclareceu médi-
co Alexandre Hohl, vice-pre-
sidente da SBEM Nacional.

A suspensão desses me-
dicamentos foi determinada 
no fim de 2010 pela Anvisa. 
A determinação baseia-se 
em estudos científicos e no 

parecer da Câmara Técnica 
de Medicamentos (Cateme). 
A nota técnica da institui-
ção apresentou argumen-
tos de que essas substâncias 
podem trazer mais riscos do 
que benefícios à saúde dos 
pacientes.

A SBEM, ao lado de ou-
tras instituições ligadas à 
obesidade, foi uma das en-
tidades que se posicionou 
contra essa determinação. 
A Sociedade defende que é 
necessário o controle desses 
medicamentos para evitar 

o uso indiscriminado dele, 
mas enfatiza que os anorexí-
genos são importantes para 
o tratamento da obesidade.

Para a SBEM é impres-
cindível que os endocrino-
logistas sejam consultados 
sobre a decisão de proibi-
ção dos medicamentos. A 
Sociedade explica que a de-
terminação de indicar o me-
dicamento ou não cabe ao 
especialista. Retirá-los do 
mercado não é a solução para 
evitar o uso inadequado.

A entidade também en-

fatiza que deve-se ter mui-
to cuidado com dados reti-
rados de algumas pesquisas, 
pois há diferença entre os 
resultados dos estudos e a 
prática clínica. Por isso, é 
importante consultar os mé-
dicos antes de qualquer de-
cisão. São eles que devem 
avaliar os resultados para 
que erros básicos de análi-
ses não sejam cometidos.

Fonte: Sociedade 
Brasileira de Endocrinologia 

e Metabolismo
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Pesquisa revela que bra-
sileiro não conhece as do-
enças inflamatórias intes-
tinais e, na presença de 
alguns de seus sintomas 
(como dor abdominal e 
sangue nas fezes), a maio-
ria prefere se automedicar 
ou “espera passar”

Na Europa, outra pes-
quisa indica que essas do-
enças cresceram até 15 
vezes nas últimas cinco dé-
cadas, que 44% dos seus pa-
cientes se afastam do tra-
balho em decorrência da 
doença e perdem pelo me-
nos quatro semanas de tra-
balho por ano.

DOEnÇA DE CROhn E 
RETOCOlITE ulCERATIVA 
SãO AS DuAS DOEnÇAS 

InflAMATÓRIAS 
InTESTInAIS

Diarreia contínua, às ve-
zes com sangue nas fezes, 
dor abdominal, quando as-
sociados a cansaço e perda 
de peso, podem ser sinais 
de uma doença inflamatória 
intestinal (DII), como doen-
ça de Crohn e Retocolite Ul-
cerativa – doenças que, nos 
casos mais graves, podem 
levar à incapacitação física 
e à necessidade de cirurgia 
no intestino e reto, mas são 
praticamente desconhecidas 
da maioria dos brasileiros.

Pesquisa realizada em 
seis capitais brasileiras re-
vela como os brasileiros se 
comportam frente a um ou 
alguns sintomas das DII – 
no caso de dor abdominal, 
46% preferem se automedi-

car; na diarreia frequen-
te, 61% se automedicam 
ou tomam remédios ca-
seiros, e mesmo quando 
há sangue nas fezes, 39% 
prefere “esperar passar”.

Para alertar a po-
pulação sobre a im-
portância do diag-
nóstico precoce 
das doenças infla-
matórias intesti-
nais, o Grupo de 
Estudos das Do-
enças Inflama-
tórias Intestinais 
do Brasil (Ge-
diib), responsável 
pelo desenvolvimen-
to de estudos, pesquisas e 
consensos sobre estas do-
enças, e a Federação Bra-
sileira de Gastrenterologia, 
que reúne 64 especialida-
des médicas em todo o país, 
lançam em todo o Brasil a 
campanha pública Seu In-
testino Mudou?, que inclui 
distribuição de cartilhas e 
materiais informativos so-
bre as doenças, veiculação 
de spot de rádio, além de 
seminários para atualiza-
ção médica.

“Tanto a doença de 
Crohn quanto a retocolite 
trazem importantes conse-
quências físicas e emocio-
nais, comprometendo sig-
nificativamente a qualidade 
de vida dos doentes. Podem 
ser controladas se diagnos-
ticadas precocemente e tra-
tadas de forma adequada, 
evitando-se possíveis ci-
rurgias”, afirma o médico 
Sender Miszputen, profes-

sor-adjunto e chefe da dis-
ciplina de Gastrenterologia 
da Escola Paulista de Medi-
cina e presidente do Gediib.

Doença de Crohn e Re-
tocolite ulcerativa – As do-
enças inflamatórias intesti-
nais formam um grupo de 
doenças inflamatórias crô-
nicas, ainda de causa des-
conhecida, envolvendo o 
aparelho digestivo. São dois 
grupos principais: Retoco-
lite Ulcerativa e Doença de 

Seu intestino mudou?

Crohn. Apesar da origem 
desconhecida, sabe-se que 
pode haver predisposição 
genética e que o meio am-
biente exerce papel impor-
tante. Pesquisa ECCO-Epi-
Com Study realizada pela 
Organização Europeia de 
Doença de Chron e de Re-
tocolite Ulcerativa (ECCO) 
e pela Associação das Fe-
derações de Chron e Reto-
colite Ulcerativa (EFCCA) 
e divulgada em fevereiro de 
2013 revela que as doenças 

inflamatórias intestinais 
cresceram 15 vezes nas úl-
timas décadas nos grandes 
centros urbanos.

As doenças inflamató-
rias intestinais afetam ho-
mens e mulheres indistin-
tamente e o diagnóstico 
acontece geralmente por 
volta dos 30 anos. Segun-
do a pesquisa europeia, 
10 anos após o diagnósti-
co, 53% dos pacientes serão 
hospitalizados e 44% serão 
afastados de seu trabalho 
em decorrência da doen-
ça. Ainda de acordo com a 
EFCCA, de 20% a 25% das 
pessoas com uma DII apre-
sentam os sintomas de for-
ma contínua e, mesmo com 
o acompanhamento médi-
co, de 30% a 40% dos pa-
cientes apresentam algum 
tipo de complicação entre 
10 e 15 anos depois do diag-
nóstico. Em cerca de 40% 
dos pacientes, além dos 
problemas intestinais, as 

DII podem afetar os olhos, a 
pele e as articulações.

A Doença de Crohn en-
volve o intestino fino (íleo) 
em 30% dos pacientes e a 
região ileocecal em 40% 
dos casos, enquanto a reto-
colite ulcerativa restringe-
se ao cólon e quando a do-
ença está ativa (em crise), a 
mucosa intestinal torna-se 
maciçamente infiltrada por 
células inflamatórias e é afe-
tada por microúlceras.

Diagnóstico e trata-
mento – O diagnóstico é fei-
to com base no histórico clí-
nico dos pacientes, exames 
de sangue e de imagem. O 
tratamento inclui alteração 
de hábitos (como parar de 
fumar e adoção de dieta sau-
dável) e medicamentos para 
controle da doença.

Fonte: www.
portaldacoloproctologia.

org.br
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CulTuRA Evento foi promovido pelo Volkstanzgruppe Wunderbar

festa da Integração recebe 
mais de 580 pessoas

O Volkstanzgruppe Wun-
derbar, do Centro Cultural 25 
de Julho, de Maravilha, pro-
moveu a tradicional Festa da 
Integração no domingo (9). 
O evento foi realizado no sa-
lão católico do Bairro União e 
teve presença de 18 municí-

pios representados por grupos 
de danças italianas e alemãs. 

A festa iniciou pela ma-
nhã, com apresentações cultu-
rais, e após o almoço a Banda 
Alma Cigana animou a mati-
nê. Conforme Ordete Selig, in-
tegrante do Volkstanzgruppe 

Wunderbar, mais de 580 pesso-
as estiveram presentes. “Nossa 
programação foi vasta, além de 
muita dança e música, tivemos 
brinquedos infláveis e pescaria 
para crianças”, conta.

Para presentear as equi-
pes, o grupo entregou cestas 

com produtos da culinária 
alemã e um cartão-postal de 
Maravilha. O lucro do evento 
será revertido em visitas a ou-
tros municípios. Amanhã (16) 
eles estarão em Caxambu do 
Sul, representando a cultura e 
a dança alemã de Maravilha. 

Fotos: Diana Heinz/O Líder

Grupos apresentaram danças típicas da cultura alemã e italiana Dezoito municípios fizeram parte da festa

Soberanas da Oktoberfest prestigiaram a programação mais de 450 quilos de carne foram assados Cerca de 580 fichas foram comercializadas para o almoço

CAPACITAÇãO

nucleados do núcleo do Vestuário são 
contemplados com curso

Na quarta-feira (12) foi re-
alizado encontro com foco em 
capacitação, pelo Núcleo do 
Vestuário, ligado à CDL e Asso-
ciação Empresarial de Maravi-
lha, no auditório da entidade. 
O evento tratou também so-
bre uma visita-técnica que os 
nucleados têm programada ao 
Senai de Blumenau e que será 
viabilizada no próximo mês. 

Os nucleados apresenta-
ram uma demanda para ca-
pacitação na área de redução 
de desperdício na indústria e, 
desta forma, levantamento de 
custos foi realizado. Em razão 
do alto investimento, o Núcleo 
tentará viabilizar o curso por 
meio de ações apoiadas pela 
Confederação das Associa-
ções Comerciais e Empresa-

riais do Brasil (CACB), prove-
nientes do programa Al Invest. 

Outro curso debatido foi 
o de costura avançada. O Nú-
cleo buscou, junto ao Ser-
viço Nacional de Aprendi-
zagem Industrial (Senai) de 
Santa Catarina, a redução do 
custo e agora fará o levanta-
mento das pessoas interessa-
das para fechar turma e mar-

car a data de realização. 
Também foi defini-

da data para realizar a divi-
são das máquinas disponi-
bilizadas pela prefeitura por 
meio de concessão. Confor-
me lembrado, as máquinas 
eram utilizadas para o cur-
so de costureira e já foram re-
visadas para deixar à disposi-
ção das empresas nucleadas.  

VAI uM AMIgãO, Aí?
Saudações, queridos leitores. É cada vez mais comum os ani-

mais de estimação inseridos em nossas vidas não simplesmente 
como animais, mas sim como membros de nossas famílias. Com 
certeza, falando especificamente de cães e gatos, eles são merece-
dores dessa confiança. Afinal são milhares de anos de convivência 
onde encontramos nos peludos fieis companheiros. Às vezes pela 
simples companhia. Outras vezes, inclusive, como parceiros de la-
buta. Haja vista os cães policiais, pastores, etc. Mas, quando você de-
cide adotar um amigo de quatro patas, será que está completamente 
ciente da responsabilidade que isso representa?

AMIgOS EXIgEM CuIDADOS
Em outros tempos, era mais comum cachorros ficarem em suas 

casinhas do lado de fora de nossas casas. Com a convivência den-
tro de casa, surgiram outros cuidados a serem observados. Existem 
doenças que podem ser tanto transmitidas de humanos para os ani-
mais, assim como dos animais para os humanos. Os peludos exigem 
cuidados durante toda sua vida. São crianças que nunca crescem. 
Mas para que eles tenham uma vida adulta mais tranquila e você 
aproveite ao máximo sua companhia, o ideal é que esses cuidados 
sejam mais intensos durante os seus primeiros anos de vida. 

VACInAÇãO É O MElhOR CAMInhO
A idade ideal para dar início à vacinação de cães é a partir dos 45 

dias. Para gatos, um pouco mais tarde, a partir dos 60 dias. A partir 
de então, existe um protocolo de vacinas para a prevenção de diver-
sos tipos de doenças e cada uma delas tem o seu período e dosagem 
adequados. Algumas têm necessidade de mais de uma dose e com 
certo intervalo entre as aplicações. 

AlIMEnTAÇãO TAMBÉM É IMPORTAnTE
O que você oferece para seus animais de estimação para co-

mer também influenciará diretamente na sua saúde. Quando filho-
tes, cães precisam de alimentação especial. Aqueles de grande por-
te são considerados filhotes até completarem 16 ou 18 meses. Já cães 
menores (menos de 10 quilogramas), entre 10 e 12 meses, já passam 
para a idade adulta.

BuSQuE ORIEnTAÇãO
Converse com um médico veterinário da sua confiança para 

receber orientações e ficar sempre em dia com os cuidados do seu 
amigo de quatro patas. Lembre-se que até para sair e dar uma volta 
com seu novo amigo é necessário respeitar o período que o animal-
zinho está desenvolvendo seu sistema imunológico. Assim como os 
bebês humanos, os pequenos peludos também ficam mais expos-
tos às doenças em seus primeiros meses de vida e é sempre um risco 
colocá-los em contato com outros animais adultos. Mas, quer saber, 
todo esse cuidado vale muito à pena e a retribuição dos amigões é a 
melhor possível. Bom proveito e até a próxima.
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por JoÃo CArloS DAlmAGro JUnior

CULTUraMa
medium.com/@jocadalmagro
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Mais de 700 pessoas esti-
veram presentes no Café Co-
lonial realizado no sábado (8), 
promovido pela Banda Mar-
cial Cidade das Crianças, em 
parceria com o Lions Clu-
be Maravilha e a comunida-

de da Linha Chinelo Queima-
do. Conforme o presidente da 
Banda Marcial, Adélio Majo-
lo, a ideia surgiu para come-
morar os 20 anos de fundação 
do grupo. “Temos que agra-
decer as entidades apoiadoras 

que nos ajudaram integralmen-
te em toda promoção do café, 
seja na venda de ingressos, pro-
dução de alimentos e organi-
zação como um todo”, frisa.

Durante a programação, os 
integrantes da Banda realiza-

ram apresentações coreográfi-
cas e musicais. O lucro adqui-
rido com a venda de ingressos 
será dividido entre as três enti-
dades de Maravilha. “Utilizare-
mos o valor na compra de no-
vos instrumentos”, explica. 

InTEgRAÇãO 
Banda Marcial comemora 20 anos com café colonial 

Fotos: Diana Heinz/O Líder

mais de 700 pessoas estiveram presentes Fanfarra tocou durante a programação 

InOVAÇãO 
Sorveteria e lancheria Cremoso agora 
serve sopa de agnoline

Há dois anos Jocimar e Si-
moni da Silva abriram a Sor-
veteria e Lancheria Cremo-
so em Maravilha. A ideia 
surgiu como um empreen-
dimento do casal, que sem-
pre sonhou em ter seu negó-
cio próprio. “No início a loja 

era menor, servíamos apenas 
sorvetes, sucos e açaí. Mais tar-
de a peça comercial ao lado fi-
cou vaga, então decidimos am-
pliar e servir lanches”, explicam. 

Conforme Da Silva, o co-
mércio deu certo. “Nossos di-
ferenciais são o ambiente fa-

miliar, o atendimento e horário 
especial e os alimentos de qua-
lidade. Nosso hambúrguer ca-
seiro faz sucesso”, conta. 

A última novidade é a sopa 
de agnoline, servida apenas 
nos dias frios deste inverno. O 
prato é produzido nas quin-

tas e sextas-feiras, das 13h às 
23h, e também pode ser pe-
dido pelo tele-entrega. O em-
preendimento fica na Avenida 
Sete de Setembro, no Centro, 
e e está aberto de terça-feira a 
domingo, das 13h às 23h. O te-
lefone é o (49) 98861 6601. 

Sorveteria e lancheria Cremoso fica no Centro de maravilha  

Divulgação Diana Heinz/O Líder

Proprietários, jocimar e Simoni da Silva

Com a temática “Desenvol-
vendo pessoas, evoluindo negó-
cios”, o 5º Fórum Empresarial, re-
alizado pela CDL e Associação 
Empresarial, inicia no dia 8 de 
agosto. Conforme a presidente 
da Associação Empresarial, Po-
liana de Oliveira, a programação 
foi pensada para desenvolver os 
participantes. “A cada ano busca-
mos melhorias e novidades. Nes-
ta edição, nosso principal objeti-
vo é capacitar as pessoas”, conta.

Um dos pontos altos do 
evento é a palestra com o espe-
cialista em Educação Financeira, 

Gustavo Cerbasi, dia 8 de agosto, 
no Maravilhas Park Hotel. Cerba-
si é autor de mais de 10 obras li-
terárias sobre economia, além de 
colunista na Revista Época sobre 
consultoria financeira. Para esta 
palestra os ingressos serão co-
mercializados em lotes, sendo R$ 
40 (1º), R$ 50 (2º), R$ 60 (3º) e R$ 
70 (4º lote). 

De acordo com a diretora de 
comunicação, marketing e even-
tos, Caroline Maldaner, as ofici-
nas qualificativas foram pen-
sadas para que todos possam 
participar. “Teremos quatro te-

mas diferentes. Elas ocorrerão 
nos dias 9 e 10 de agosto e serão 
ministradas na Unoesc de Ma-
ravilha, ao valor de R$ 15 cada”, 
explica.

A oficina no dia 9 será a “Ges-
tão de si x Pipeline de Liderança”, 
com Adriana Salvi, das 7h às 10h 
e das 19h às 22h; e “Comunica-
ção efetiva”, com Luiz Henrique 
Maisonnett, das 19h às 22h. No 
dia 10 serão promovidas as ofi-
cinas “Relacionamento interpes-
soal no trabalho: desafios e pos-
sibilidades”, com Dilva Bertoldi 
Benvenutti, das 7h às 10h e das 

19h às 22h; e “A importância da 
gestão da qualidade nas organi-
zações”, com Michel Vivian, das 
19h às 22h.

Os ingressos para o 5º Fórum 
Empresarial podem ser adqui-
ridos por meio do site e na sede 
da CDL e Associação Empresa-
rial, no endereço on-line Nosso 
Ingresso, na Loja Ousadia e Abas-
tecedora Maratona. Em Cunha 
Porã na Loja Hering, em Palmitos 
no Louis Beer, em São Miguel do 
Oeste na Diference, em São Car-
los na Chris Haus e em Caibi na 
Conteúdo Modas. 

QuInTA EDIÇãO Programação será de 8 a 10 de agosto e os ingressos já estão à venda 

fórum Empresarial terá palestra 
com gustavo Cerbasi

nEM RESPEITÁVEl nEM DESgRAÇADO

Em meio aos estardalhaços da semana, que atiram à lona 
os últimos resquícios de esperança desta nação em franga-
lhos, desconecto dos noticiários por alguns instantes e ob-
servo com atenção o meu gato, deitado em sua caixa de pa-
pelão forrada de velhos cobertores e panos. 

Ele já tem seis anos. Seus pelos estão cada dia mais lon-
gos. Alguns fios de seu bigode, mais esbranquiçados. Os 
olhos continuam de um verde cuja intensidade é mitigada 
quando a luz direta da manhã os atinge, de maneira a se tor-
narem levemente opacos. Seu olhar, a forma como me enca-
ra, de uma só raiada e um só jorro, continua impassível e im-
penetrável. 

Tal qual na poesia de Walt Whitman, tão calmo e dono de 
si, meu gato não passa a noite em claro remoendo suas cul-
pas nem me aborrece falando de suas obrigações para com 
Deus. Ele não tem a necessidade de se questionar ou de se 
reinventar de tempos em tempos. Sua existência não conhe-
ce cataclismos, catástrofes, desgraças, benevolências, mila-
gres ou glórias. Suas costas não estão vergadas sob o peso da 
tradição. Mesmo se tivesse vivido em outras épocas, não te-
ria sentido o chão tremer durante as duas Grandes Guerras 
ou em maio de 68. Não teria se angustiado com a possibili-
dade do bug do milênio. Sua passagem pela Terra é despi-
da de sentido metafísico, mas mesmo assim o poeta ameri-
cano o exaltou:

“Creio que poderia transformar-me e viver com os ani-
mais. Eles são tão calmos e donos de si, 

Detenho-me para contemplá-los sem parar. 
Não se atarantaram nem se queixam da própria sorte, 
Não passam a noite em claro, remoendo suas culpas, 
Nem me aborrecem falando de suas obrigações para 

com Deus. 
Nenhum deles se mostra insatisfeito, nenhum deles se 

acha dominado pela mania de possuir coisas. 
Nenhum deles fica de joelhos diante de outro, nem dian-

te da recordação de outros da mesma espécie que viveram há 
milhares de anos. Nenhum deles é respeitável ou desgraçado 
em todo o amplo mundo.”       

O ser humano, por sua vez, é um eterno insatisfeito. Além 
disso, balançamos, sacudimos e sucumbimos com o desvelar 
nem sempre linear da História. Estamos suscetíveis aos des-
lizes da alma e às inconstâncias do tempo. Somos frutos ine-
gáveis do ambiente. 

E agora, em meio a esse caos institucionalizado que assola 
o país e traz consigo os ventos da intolerância, do extremismo 
e da falta de limites, estamos nós todos em um vórtice, à mín-
gua de sentidos ou direções. É uma época que, por ora, só nos 
concede monumentais pontos de interrogação.  

De outro lado, sabemos que o que dá corpo e forma à obra 
de um escritor não é exatamente o tema ou o estilo que de-
senvolve, mas acima de tudo a maneira como assimila e pro-
cessa determinados estímulos externos e os verte em palavras. 
Grandes livros não deixam de ser respostas individuais e ar-
tísticas a situações históricas enfrentadas pela humanidade. 

Mas e nós? E agora? Que tipo de sensibilidade fomentará 
tudo isso pelo que estamos passando? Como podemos trans-
formar a sensação de impotência, o silêncio surdo, a parali-
sia e as imprecações em arte, sublimando a realidade?

Faço essas perguntas a mim mesmo enquanto o gato 
continua dormindo, sem remorso ou deslumbre. Admiro-o, 
admiro-o enormemente, e até o invejo por saber que jamais 
atingirei sua sólida resiliência felina. Somos apenas um ho-
mem e um gato, em uma sala de estar, em um final de tarde, 
vivendo juntos mais um dia de nossas vidas.
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Rudély Indústria Têxtil 
leva sua marca para 
todo o Sul do Brasil 

Fundada há 22 anos no 
município de Maravilha, a 
empresa de confecções hoje 
é conhecida em toda a região 
Sul do Brasil pela qualida-
de e design dos produtos. A 
Rudély Indústria Têxtil man-
tém a fábrica na Rua Sagra-
da Família, Bairro Floresta, 
e hoje conta com uma equi-
pe de aproximadamente 50 
colaboradores na produção. 

A empresa foi fundada 
pelo casal Marivane e Márcio 

Lüdke e começou os traba-
lhos com apenas três colabo-
radores. A Rudély iniciou com 
produção de camisas mascu-
linas e femininas e aos poucos 
foi ampliando sua coleção. 
Atualmente a marca trabalha 
com moda feminina e mascu-
lina, lançando duas coleções 
anuais. As mercadorias po-
dem ser adquiridas com re-
vendedores, na loja da em-
presa no Centro de Maravilha, 
ou ainda na sede da fábrica. 

Terraplan presta serviços há 15 anos na região 

Marcenaria Ivan Rogovski produz móveis 
sob medida e pisos laminados 

Multiaço completa 23 anos no mercado 

Cesar e Iara Frandaloso 
fundaram a Terraplan Pres-
tação de Serviços em 2002, 
realizando um sonho, com 
muito esforço, dedicação e 
persistência. Há 15 anos eles 

davam os primeiros passos 
e hoje se orgulham do cres-
cimento da empresa. A Ter-
raplan trabalha com presta-
ção de serviços de escavações, 
destoques, terraplanagens, 

drenagens, aterro, loca-
ção e limpezas em geral. 

Com sede na Avenida 
Entre Rios, no Bairro Flo-
resta, a empresa atende Ma-
ravilha e toda região. Os 

serviços devem ser agen-
dados. A equipe é forma-
da por cinco profissionais, 
que trabalham com dois ca-
minhões, uma retroescava-
deira e uma escavadeira. 

Ivan Rogovski man-
teve uma tradição de dé-
cadas da família ao dedi-
car-se profissionalmente ao 
ramo de marcenaria. Ele se-
guiu a profissão do pai e 
do avô, que sempre traba-

lharam em Maravilha nes-
te setor. Há sete anos ele e 
a esposa, Idalina, funda-
ram a empresa Marcena-
ria Ivan Rogovski, dedican-
do-se à produção de móveis 
sob medida e recentemen-

te de pisos laminados. 
O cliente pode optar 

em móveis produzidos com 
madeira ou MDF. A empre-
sa também trabalha com 
restaurações. Na produção, 
o foco principal é a quali-

dade dos produtos e exce-
lência no acabamento, traba-
lhando apenas com acessórios 
(puxadores, trilhos, etc.) de 
aço cromado. A sede da em-
presa fica na Rua Sagrada Fa-
mília, no Bairro Floresta. 

Fundada em feverei-
ro de 1994 pelos irmãos 
Claudemir Alvino e Air-
ton Adolfo Stieler, a Mul-
tiaço Indústria e Comér-
cio trabalha atualmente 
com uma área fabril de três 
mil metros. Com 34 fun-

cionários, a empresa atua 
no ramo de indústria de 
perfilados, desbobina-
gem de chapas, sliter, dis-
tribuição de produtos si-
derúrgicos, chapas pretas 
e galvanizadas, ferros, tu-
bos e perfis estruturais.

Todo transporte dos 
produtos é feito com frota 
própria, atendendo o Oes-
te de Santa Catarina, Su-
doeste do Paraná e No-
roeste do Rio Grande do 
Sul. Os principais clien-
tes são indústrias meta-

lúrgicas, de implemen-
tos agrícolas, máquinas e 
equipamentos, serralhei-
ra e funilarias. A empre-
sa mantém projetos em es-
tudo visando a ampliação 
da área fabril e diversifica-
ção da linha de produção.

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder

Sede da Terraplan fica no Bairro Floresta Casal fundador, Cesar e iara Frandaloso

rudély mantém a fábrica na rua Sagrada Família

Empresa de confecções lança duas coleções anuais

ivan e esposa, idalina, fundadores da empresa Clientes podem optar por móveis em madeira ou mDF

multiaço trabalha há 22 anos em maravilha Empresa mantém 34 funcionários
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por Simone Hübner

TOQUE dE rEQUINTE

Vitrine

COMEnDO 
fORA DE CASA

Sempre que comer fora 
de casa, especialmente em 
um ambiente formal, permi-
ta que a sua parceira sente-se 
primeiro. Você pode contro-
lar esta situação puxando a 
cadeira para ela e sentando-
se depois. Para os mais cava-
lheiros, é prática comum se 
levantar quando uma mulher 
se levanta para sair da mesa.

BOAS MAnEIRAS à MESA
Quando sentado à mesa, 

em um restaurante ou em 
casa, os cotovelos nun-
ca descansam na superfí-
cie onde o alimento é servi-
do. Cotovelos sobre a mesa 
só são aceitáveis entre as di-
ferentes refeições (entrada, 
prato principal, sobremesa, 
etc.), ou em ambientes extre-
mamente informais, como 
bares ou pubs.

VAnTAgEnS DO 
CAVAlhEIRISMO

O cavalheirismo é um 

PRATIQuE ESSAS ATITuDES DE ETIQuETA 
E VOCê SE TORnARÁ uM CAVAlhEIRO!

Excelente fim de semana a todos!

REgRAS DE ETIQuETA E BOAS MAnEIRAS QuE TODO hOMEM DEVERIA COnhECER

Bons costumes nunca saem de moda, independente da época ou lugar em que você vive. As boas 
maneiras são as armas mais fortes de um cavalheiro. Dedicar um tempo para aprender esses 

hábitos é o que vai diferenciar homens de meninos.

dos melhores aspectos de 
qualquer homem. Com as 
boas maneiras, é possível im-
pressionar sempre, não im-
porta onde você esteja.

ETIQuETA SOCIAl: 
DIRIgInDO-SE àS 

MulhERES
Você sabia que existem 

maneiras corretas e incorre-
tas de abordar uma mulher, 
tanto verbalmente, quanto 
por escrito? Tudo depende 
da idade dela e seu estado ci-
vil. Você deve falar e escrever 
“senhora” ao abordar mulher 
casada. Para qualquer mu-
lher solteira, ou se você não 
tem certeza sobre o seu esta-
do civil, use o termo “senho-
rita”. Para as meninas e ado-
lescentes com idade inferior 
a 17 anos você deve usar “se-
nhorita”.

COMO uSAR 
ChAPÉuS E BOnÉS

Nunca entrar em um es-
critório, prédio, apartamen-
to ou casa usando chapéu ou 

boné. As únicas exceções são 
lugares públicos, como trens, 
ônibus, estações de metrô, 
pavilhões interiores e exte-
riores de grandes prédios co-
merciais, locais perto da via 
pública, como lobbies ou cor-
redores. Você sempre deve ti-
rar seu chapéu para fotogra-
fias, ao entrar em uma casa, 
durante o Hino Nacional e 
quando na presença de uma 
mulher.

BOAS MAnEIRAS 
EXPRESSAS COM flORES

A menos que você quei-
ra dizer “eu te amo”, evite ro-
sas vermelhas. As rosas são 
um símbolo do amor, inte-
resse romântico, ou “amor 
respeitoso” – como em si-
tuações em que se dá rosas 
para a mãe no Dia das Mães. 
Para ocasiões quando uma 
mulher não é um interesse 
amoroso (aniversários, for-
maturas, promoções ou no-
vas amizades), escolha en-
tre uma variedade de “flores 
amigáveis”, como lírios, gi-

rassóis, margaridas, crisânte-
mos, bambus ou orquídeas.

RESPEITO à 
PROPRIEDADE AlhEIA
Se possível, os homens 

devem abster-se de tocar, mo-
ver ou interferir com as pro-
priedades pessoais de outra 
pessoa, em qualquer ambien-
te. Por exemplo: você nun-
ca deve tocar e mover a bolsa 
de uma mulher desconhe-
cida, mesmo que esteja em 
seu caminho. Você também 
deve evitar tocar as roupas, 
veículos, equipamentos ou 
quaisquer itens pessoais per-
tencentes a outras pessoas. 
As únicas exceções são no 
retorno de itens perdidos ou 
extraviados aos seus legítimos 
proprietários. O mesmo vale 
para encomendas e cartas, 
que não devem ser abertas 
em qualquer hipótese.

hIgIEnE PESSOAl
Homens não gostam de 

fazer a barba, mas é uma ne-
cessidade em determina-

das situações. Quando for a 
eventos como casamentos, 
reuniões formais, encontros, 
reuniões de negócios, entre-
vistas de emprego, etc., seu 
rosto deve ser bem cuidado. 
Se você tem uma barba gran-
de, mantenha-a muito bem 
aparada e cuidada ou ficará 
parecendo um homem das ca-
vernas, e não um cavalheiro.

AO TOSSIR Ou ESPIRRAR, 
TEnhA BOnS MODOS!
Você provavelmente já 

ouviu quando criança que 
deve cobrir sua boca quan-
do tossir. Isso ainda é uma 
boa prática, mas você deve 
ir um passo além. Se você ti-
ver um lenço ou algum tecido 
nas proximidades, tente es-
pirrar ou tossir diretamente 
nele, e quando terminado, jo-

gue fora. Sérias doenças res-
piratórias são espalhadas por 
meio de germes no ar e em 
suas mãos. Se nenhum teci-
do está disponível, espirre ou 
tussa em suas mãos, mas lave
-as imediatamente.

ETIQuETA AO fAZER 
COnVITES

Acredite ou não, existem 
algumas ocasiões em que você 
nunca deve recusar convite 
ou solicitação de atendimen-
to. Dois de tais eventos são fu-
nerais e eventos de homena-
gens. Se você for convidado 
para atuar como um dos car-
regadores do caixão em um fu-
neral, ou se um banquete ou 
jantar está sendo realizado em 
sua honra ou de algum conhe-
cido, você deve fazer todos os 
esforços para participar.



 mArAVilhA, 15 DE julhO DE 201716

por SUSAne ZAnin
MOda & ESTILO VOLTa aO MUNdO

por HenriqUe Hübner

nA SuA ESTAnTE

Vitrine

marie-laure vive em Paris, perto do museu 
de história Natural, onde seu pai é o chaveiro 
responsável por cuidar de milhares de fechaduras. 
Quando a menina fica cega, aos seis anos, o pai 
constrói uma maquete em miniatura do bairro onde 
moram para que ela seja capaz de memorizar os 
caminhos. Na ocupação nazista em Paris, pai e filha 
fogem para a cidade de Saint-malo e levam consigo o 
que talvez seja o mais valioso tesouro do museu. 

TODA luZ QuE nãO PODEMOS VER

A
ssim como o res-
to da Itália, a 
população de 
Roma é predo-

minantemente católica ro-
mana. A capital italiana 
tem sido um importante 
centro de peregrinação re-
ligiosa e, durante séculos, 
a base da religião romana 
com o pontífice máximo e, 
mais tarde como sede do 
Vaticano e do papa.

Embora a economia 

romana seja caracterizada 
pela ausência de indústria 
pesada e seja amplamen-
te dominada pelo setor de 
serviços, empresas de alta 
tecnologia, centro de pes-
quisas, construção civil, 
atividades comerciais e o 
desenvolvimento de uma 
enorme indústria de turis-
mo são áreas muito dinâ-
micas e extremamente im-
portantes para a economia 
da cidade. Sendo a tercei-

ra cidade mais visitada da 
União Europeia, depois de 
Londres e Paris, receben-
do uma média de 7 a 10 mi-
lhões de turistas por ano.

Com sua imensa ba-
gagem cultural, é um dos 
grandes polos de atração 
turística internacional. Mas 
não somente do passado 
vive a cidade Eterna, é ain-
da um grande centro de re-
ferência que se estende da 
moda à culinária. 

HOJE darEMOS CONTINUIdadE à NOSSa ExPLOraÇÃO POr rOMa. 
TraGO aTé VOCêS UM POUCO MaIS SOBrE a CIdadE, CULTUra, SUa 

GaSTrONOMIa E MUITO MaIS. aPrOVEITEM a LEITUra!

Espero que tenham gostado desta leitura. Semana que vem 
encerramos nossa viagem por roma com os melhores lugares para se 
desfrutar enquanto estiver por lá. Até mais!

No futebol, Roma é a cidade do Associazione Sportiva Roma (AS Roma). 

um prato bastante típico de roma é o rigatoni, ou spaghetti alla carbonara, que 
é uma massa misturada com ovos e, alguma vezes, com bacon, que depois é 

cozida para criar um dos melhores pratos de massa que se pode experimentar, 
sendo um dos meus prediletos entre os que já provei em roma.

As ondas de frio vêm e 
vão e nós temos que apro-
veitar para ficarmos estilo-
sas como só o clima do in-
verno nos permite! A dica de 
hoje é especial para as mu-
lheres que precisam de looks 
mais formais para o trabalho, 
mas também não dispensam 
o estilo.

Um truque de styling que 
nós já conhecemos, mas tem 

aparecido bastante nos países 
do hemisfério norte, é o de 
utilizar um suéter sobreposto 
a uma camisa de botões, com 
direito à gola, punhos e barra 
da camisa aparecendo.

A camisa pode ser je-
ans, estampada ou lisa de 
qualquer cor, mas a preferi-
da das fashionistas tem sido 
a camisa branca. O suéter 
precisa ser mais curto que 

a camisa para que a barra 
apareça. Prefira também um 
suéter mais grosso, que não 
marque muito as costuras 
da camisa.

Depois, é só combinar 
com uma calça ou saia, vale 
ainda até colocar um maxi 
casaco! O resultado é um le-
gítimo look casual chic que 
pode te acompanhar do tra-
balho ao café com as amigas!

CAMISA + SuÉTER
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por roSiAne  PoleTTo e eSTelA SerPA

árEa VIP
revisao@jornalolider.com.br 
vip@jornalolider.com.br 

Vitrine

O sábado (8) foi agitado para os integrantes do Grupo 
Escoteiro raízes. Com o auxílio do médico robson Alexandre 
Vieira de Souza, foi realizado treinamento com noções 
básicas de primeiros socorros, na sede do grupo, para os 
escoteiros de todos os ramos. Conforme os organizadores, 
esse conhecimento é muito importante para o escoteiro, pois 
precisam estar preparados para qualquer tipo de eventualidade 
e um bom pré-atendimento pode salvar uma vida.

O Corpo de 
Bombeiros 

de maravilha 
promoveu, no 

sábado (8), festa 
julina em sua sede. 

A festança teve 
direito a muita 

comida, decoração 
e música caipira! 

Em evento realizado no sábado (8), no Clube de mães da comunidade da 
linha Consoladora, a rede Feminina de Combate ao Câncer de maravilha, em 
parceria com a Secretaria de Assistência Social, na pessoa de Nilva michels, e as 
voluntárias Neiva Spader e lurdes Comparim, organizaram mais um encontro 
com número expressivo de mulheres. O objetivo: falar sobre a importância da 
prevenção. Parabéns às voluntárias pelo belo exemplo!

Filhos, netos, bisnetos e demais 
familiares felicitam Elsa Klement, que 
no dia 11 de julho completou 90 anos. 
Os desejos são de uma vida repleta de 
muita paz e saúde. 

inicia suas atividades na Clínica interagir a psicóloga 
Fernanda moraz, que atuará na psicoterapia individual 
infantil e de adultos, psicoterapia breve focal e orientação 
vocacional para adolescentes. Formada pela universidade 
Alto Vale do rio do Peixe (uniarp) em 2013, atualmente 
cursa pós-graduação em Gestão de Pessoas pela 
universidade do Norte do Paraná (unopar). Fernanda segue 
a linha humanista, sendo o foco do tratamento a pessoa, 
utilizando-se da capacidade do ser humano de poder 
alterar consciente e racionalmente seus pensamentos e 
comportamentos indesejáveis. Seja bem-vinda!

Camilla Constantin/O Líder

Fotos: Divulgação
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por lAiS oro e AnDreA CoSTA PeliSSAri
dESIGN EM PaUTa

ESPAÇO gOuRMET

Vitrine

por lUCiAne moZer

VIda E
ESPIrITUaLIdadE

AS DOEnÇAS DA AlMA 
Muitas vezes somos tomados por dores que não são no nosso 

corpo, mas sim na alma, são sentimentos tão fortes e doloridos que 
nos deixam doentes, essas doenças afetam nossa alma e se não fo-
rem tratadas nesta encarnação, elas irão nos acompanhar em outras 
vidas, até que elas sejam curadas. E quais doenças são essas? São vá-
rias, mas nesta edição vamos falar da raiva. Mas por que estes senti-
mentos são taxados de doenças? Porque além de nos causar dores, 
causam um desconforto e um sofrimento muito grande. 

Não é difícil identificarmos uma pessoa raivosa, ou de identifi-
carmos a raiva dentro nós. 

SInTOMAS 
A raiva acaba gerando impulsos violentos, as pessoas passam a 

falar mais alto, agem de forma agressiva, proferem ameaças, e o pon-
to fulminante da raiva é quando a pessoa parte para a violência. 

Quantas vezes observamos nas manchetes de jornais brigas causadas 
por um acidente de trânsito, pais que agridem seus filhos, maridos que es-
pancam suas mulheres, e chegam até a matar, tudo em consequência da 
raiva, ao seu extremo, e pior de tudo, por questões insignificantes. 

Bom, a raiva tem sua raiz na forma de julgarmos as situações ou 
os fatos. Nós escolhemos, impomos e também fantasiamos deter-
minado padrão de comportamento, modelando-o de acordo com o 
nosso ponto de vista. Quando a atitude das pessoas vai contra nosso 
entendimento, ficamos com raiva. 

Da mesma forma, se não correspondermos às expectativas das 
pessoas é também motivo para terem raiva. 

Temos que ter consciência que a raiva é sintoma de que algo não 
está bem em nossa vida. Ela provoca mudança no nosso ritmo cardí-
aco, da pressão sanguínea e dos níveis de sangue, ocasionando um 
desequilíbrio fisiológico, sem falar que você, sempre agindo com rai-
va, vai acabar afastando os familiares, amigos e colegas de trabalho, 
podendo causar desemprego e solidão. 

Faça uma reflexão: como você está agindo? Se a raiva está toman-
do conta dos seus dias, está na hora de procurar tratamento e mudar. 

TRATAMEnTO E CuRA 
Quando sentirmos raiva, devemos nos questionar se ela está resol-

vendo o que nos está aborrecendo, e veremos sempre que não. Pelo 
contrário, ela vai nos prejudicar. Sim, porque certamente vamos ofen-
der, magoar ou até machucar alguém, tanto física, como moralmente. 

E vocês sabem qual o melhor remédio, o AMOR, o ritmo vibrató-
rio de quem ama é eficaz eliminador de qualquer emoção desequili-
brante. É fato que nosso mundo anda carente amor, por isso estamos 
presenciando tantos atos de raiva, ódio e violência. 

Como dissemos anteriormente, a raiva surge muitas vezes quan-
do as pessoas não atendem nossas expectativas e isso ocorre porque 
nós queremos controlar a vida das outras pessoas e tudo isso é fruto 
nosso ORGULHO.

INGREDIENTES
2 berinjelas
2 dentes pequenos de alho
1/4 de cebola lavada
coentro e salsinha a gosto
1/2 xícara de azeite
sal e temperos a gosto 

MODO DE PREPARO
lave, pique e leve a berinjela para cozinhar em água e uma 
colher (café) de sal (água suficiente pra cobrir). Não deixe 
a berinjela cozinhar muito, quando ela mudar de cor é o 
suficiente. Depois de cozida, passe por um escorredor e 
esprema com uma escumadeira para eliminar o excesso 
de água. Colocar a berinjela ainda quente no liquidificador, 
acrescentar os outros ingredientes e bater até obter uma 

PATê DE BERInjElA
Preparo: 20 minutos
Rendimento: 15 porções

pasta homogênea. Esperar esfriar e servir. uma sugestão 
muito saborosa é usar esse patê em lanches naturais com 
pão integral, alface, rúcula e tomate!

Ter em casa uma composição de qua-
dros e adornos na parede virou moda. Con-
fira o passo a passo e divirta-se decorando, 
pode ser assimétrica ou milimetricamente 
organizada.  Ter quadros clássicos ou deco-
rativos despojados, porta-retratos e até aces-
sórios diversos, estamos falando da gallery 
wall. Faça de um espaço vazio uma viagem.

Antes de tudo prepare um molde. Não 
vá sair furando ou enchendo as paredes de 
fita adesiva. Para evitar erros, prepare um 
molde com papel craft. Nele você pode 
marcar o lugar de cada quadro ou objeto de-
corativo. Poderá criar inúmeras possibilida-
des de composição. 

Escolha um espaço de destaque. Atrás 
da cama ou do sofá, na escada ou sobre a 
mesa do escritório. Escolha uma parede es-
pecial e que você goste e não fique enjoa-
da de observá-la. Na hora da disposição, 
sugerimos, para facilitar, que você pendu-
re o quadro de maior tamanho. Depois que 
o centro da parede fica preenchido é bem 
mais fácil continuar o trabalho. Na escada, 
alinhe os quadros com os degraus, criando 
uma linha diagonal. Aposte nas prateleiras 
para criar um visual arrebatador na compo-
sição. Você pode somente apoiar os quadros 
nelas. Mix and match. A mistura é bem-vin-
da. Aposte na diferença de tamanhos, mate-
riais e formas e tenha um décor moderni-
nho. Que tal?

DEcORAçãO: gallery wall é TENDêNcIA
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ESPAÇO kIDS

PARA COlORIRPEGbOARD DE MADEIRA

fAÇA VOCê 
MESMO

Vitrine

hORÓSCOPO
ÁRIES
Faça o possível para evitar assuntos críticos 
e determinantes, pois a impulsividade pode 
aumentar e dificultar o controle das emoções. 
É tempo de cultivar a serenidade para pensar 
melhor.

TOuRO 
Esse é um ciclo em que você pode se sentir mais 
identificado e conectado com os que o cercam, 
buscando companhia. É tempo de valorizar as 
parcerias e se abrir a novas amizades.

GêMEOS 
hoje as obrigações podem trazer irritação, já 
que existe uma maior necessidade de ser livre 
e fazer coisas diferentes. É tempo de cumprir 
com suas responsabilidades para ficar livre e 
curtir a vida.

câNcER 
Os registros que levamos ao longo da vida devem 
servir como referência para que possamos viver 
com mais sabedoria e eficiência. É tempo de olhar 
para trás recordando aprendizados preciosos.

LEãO
Este é um momento em que a beleza, já 
naturalmente apreciada por você, pede mais 
espaço para servir como inspiração. É tempo de 
estar mais perto do que você aprecia e nutre sua 
criatividade.

VIRGEM
Quando agimos e pensamos de modo diferente 
do que estamos habituados, significa que uma 
potência adormecida deseja se manifestar. 
É tempo de se libertar e deixar vir à tona sua 
natureza.

LIbRA 
A voz que é silenciada enquanto refletimos é 
sábia, porém aquela que não é exposta por limites 
que nós mesmos nos impomos deixa de dizer 
o que de fato importa. É tempo de falar a sua 
verdade.

EScORPIãO
Quando vivemos tudo intensamente, sem limites, 
não distinguimos os assuntos importantes dos 
triviais. É tempo de guardar energia para o que 
tem real significado poupando corpo, mente e 
alma.

SAGITÁRIO 
Ao sentirmos a paciência diminuir, devemos 
refletir sobre o que está por trás dessa irritação, 
identificando a questão com precisão. É tempo de 
se recolher para curar o que vem incomodando.

cAPRIcóRNIO 
Assumir menos funções permite ter mais tempo 
para nós mesmos. É tempo de perceber que 
procuramos o peso de certas responsabilidades 
quando o que na verdade almejamos é a leveza da 
liberdade.

AquÁRIO 
mesmo a modernidade facilitando o acesso a 
diversas informações e descobertas, é importante 
valorizarmos as sabedorias ancestrais. É tempo 
de resgatar valores do passado que têm muito a 
ensinar.

PEIxES 
Nos momentos em que estamos mais sensíveis, 
devemos usar a sabedoria interna para selecionar 
os ambientes e as companhias que nos cercam. É 
tempo de estar mais perto do que lhe faz bem.

Fonte: site casa.abril.com.br

Práticos e bonitos, você 
mesmo pode fazer um pegbo-
ard gigante para ajudar na or-
ganização e tornar o décor 
mais bacana.

Os pegboards estão com 

tudo nos últimos tempos! Es-
ses painéis perfurados são 
práticos, ajudam muito na or-
ganização de casa e podem ser 
usados em qualquer cômodo. 
Então, por que não ter um?

Materiais:
uma folha de 
contraplacado ou mDF
Pinos de madeira
Prateleiras de madeira

Como fazer:
1. marque no contraplacado ou no mDF onde serão 
os buracos do pegboard. É importante que eles 
sejam simétricos e centralizados na placa.

2. Com uma broca, faça os 
buracos marcados.

3. Pendure a placa já perfurada 
na parede. Você pode tanto usar 
parafusos, como usar vigas de 
madeira, para criar um apoio.

4. Coloque os pinos para 
apoiar as prateleiras. O 
legal é que você pode trocar 
o lugar onde coloca os 
pinos e fazer do pegboard 
algo dinâmico. Além 
disso, você pode pintar a 
madeira antes de pendurá-
la na parede para que ela 
combine com a decoração 
da sua casa.
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SinopSeS da Semana de 17 a 22 de julho de 2017 aTenÇÃo: oS ReSumoS doS 
CapÍTuloS eSTÃo SujeiToS a mudanÇaS em FunÇÃo da ediÇÃo daS noVelaS.
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Vitrine
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BANCO 32

JBCH

JOSEPADILHA
GIIISIP

CONSTRUTORA
SURSOTD

DELAOUPOA
TRAVEASAD

AASTROREI
CENTRIPETA

CINTOAIIM
NOECASTELA

CTAABIN
IMERGIRCT
NCABRAI
IALORIXAN

RODADESAMBA

Cineasta e
produtor
de “Tropa
de Elite”

O xadrez e
o gamão,
por sua 

estratégia

Empresa 
contratada 
para execu-
tar obras 

(?) Interna-
cional: foi
fundada

por Lênin   

As que se
servem 

de serviços
coletivos

Protocolo
de identifi-
cação na
internet

“Sou (?)”,
sucesso

de Nando
Reis

Placa
típica de
cruza-
mentos

Prova fe-
minina da
ginástica
artística 

“Deus não
dá (?) 

a cobra”
(dito)

Intoxica-
ção (?): 

embriaguez

Força (?): 
é aplicada
no liquidifi-
cador (Fís.)
(?) de se-
gurança,
acessório
de carros

Adão Itur-
rusgarai,
cartunista

gaúcho

Emily
Brontë,

escritora
inglesa 

Patriarca
salvo do
Dilúvio
(Bíblia)

A memória
que dá ra-
pidez ao PC
(Inform.)

André 
Domingos,
velocista
paulista

Orlando
Dantas,

jornalista
brasileiro

O camisa
10 da 

Seleção do
tetra (fut.)

Atração
comum 
na noite
carioca

O hemisfé-
rio acima 
do equador
(abrev.)

Camarão
de água 

doce (bras.)

“Ser ou não ser, (?) a
questão”,
frase de
Hamlet

Bixiga, em relação à
cidade de São Paulo

“Ou (?) ou Aquilo”, li-
vro de Cecília Meireles

Tecido es-
tampado 

de bolinhas
Adormecer

Sol

Nome da
14ª letra

Agência Brasileira de
Inteligência (sigla)
Estação
de trem 

Ave pernal-
ta europeia

Antigo rei-
no cristão 
da penín-

sula Ibérica
“Esc”, “alt”

ou “ctrl”
Médio

(abrev.)

Armazenar

Conjunção 
alternativa

(Gram.)

Antes, em francês

Animal como Mísha,
símbolo das

Olimpíadas de 1980

Mergulhar;
afundar

Mãe
Menininha
do Gantois,

no Can-
domblé

Duro; retesado

Região baiana de
serras, é destino

ecoturístico 

5/avant — hirto — trave. 7/castela. 8/ialorixá. 10/centrípeta. 11/roda de samba.

AgEnDA DE EVEnTOS

Segunda-feira - joaquim é preso. Anna 
afirma a Olinto que desembarcará 
no rio de janeiro. hugo convence 
Germana a parar de assediá-lo. 
Bonifácio recrimina Dom Pedro por 
querer dar um título de nobreza a 
Domitila. Cecília e libério combinam 
de casar assim que Sebastião viajar. 
Domitila recebe dinheiro de um 
fazendeiro para manipular Dom Pedro. 
Terça-feira - Peter repreende Anna por 
ter desistido de ir para Portugal. Greta 
faz insinuações sobre Diara que deixam 
Wolfgang incomodado. Amália vai 
com Peter ao convento e pede a madre 
Assunção para abrigar Olinto, Anna e as 

crianças. licurgo e Germana trancam 
Diara e Ferdinando na taberna. Domitila 
insiste na ideia de engravidar de Dom 
Pedro para se casar com ele. joaquim é 
levado para a cela.
quarta-feira - joaquim se emociona ao 
reencontrar Elvira. Diara sente-se mal 
e Ferdinando a leva para seu quarto 
na taberna. Cecília se arruma para 
seu casamento e matias afirma que a 
manterá afastada de Sebastião. Anna 
tem uma ideia para manter Thomas 
longe e pede a ajuda de leopoldina. 
hugo tenta saber com Germana onde 
ela guarda a escritura da taberna. Elvira 
é sequestrada.
quinta-feira - joaquim encontra Anna 
no convento. madre Assunção ouve 
vozes e entra no quarto de Anna. Amália 
lembra de Carlota joaquina. Tibiriçá 
tem uma visão sobre o futuro de Piatã 
na aldeia. Thomas se enfurece ao saber 
que joaquim está solto e que Elvira está 

viva. Bonifácio critica Dom Pedro por 
fazer negócios fora do Paço. Thomas 
e joaquim duelam. Anna encurrala 
Thomas para salvar joaquim.
Sexta-feira - Anna e Thomas duelam. 
Felício invade a casa de Domitila e a 
chantageia. madre Assunção exige que 
todos deixem o convento. Thomas avisa a 
Egídio que Anna e Vitória estão no convento. 
Greta entrega dinheiro para Ferdinando. 
Piatã e jacira contrariam uma lei da aldeia 
e ubirajara ameaça expulsar os dois. 
Thomas aparece no palácio para resgatar 
Anna e Vitória.
Sábado - Dom Pedro declara que Anna 
está sob sua proteção e Thomas se irrita. 
Greta diz a Schultz que irá se casar com 
Ferdinando e separar Diara de Wolfgang. 
Anna garante que encontrará provas contra 
os crimes de Thomas. Domitila teme por 
seu romance com Dom Pedro. Elvira tenta 
fugir do navio pirata. Dom Pedro contraria 
Bonifácio e convoca a Constituinte. 

Segunda-feira - Eric diz a luíza que 
Pedrinho é capaz de tudo para afastar 
os dois. Cristóvão admira a simplicidade 
de Dom. júlio acredita que, enquanto 
estiver com o dinheiro roubado, não 
pode ter um relacionamento com 
Antônia. Timóteo avisa a malagueta que 
denunciará o roubo, caso continue a 
ignorá-lo. Tânia deixa Sabine furiosa ao 
lhe contar que Dom estava pescando 
com Cristóvão. 
Terça-feira - Sabine ameaça demitir 
Cristóvão. Agnaldo pergunta a 
Wanderley por que quer ficar distante 
dele. Cíntia revela a Nelito que júlio 
não está interessado nela. luíza pede 

a rúbia que continue se encontrando 
com Pedrinho. madalena reza para 
reencontrar seu filho desaparecido. 
Borges descobre que márcio estava 
mentindo para a família quando disse 
que Flor não estava com Bebeth. 
quarta-feira - malagueta diz a maria 
Pia que não imaginava que Eric 
gostasse tanto de luíza a ponto de não 
se interessar por ulla. marieta avisa a 
Sandra helena que deixará sua fortuna 
para ela. Athaíde se interessa por ulla. 
júlio leva a mala de dinheiro de volta 
para o porão de sua casa. Sandra 
helena aconselha júlio a esquecer a 
ideia de devolver o dinheiro do roubo. 
quinta-feira - Cristóvão evita se 
aproximar de Dom, com medo de perder 
seu emprego. lígia não consegue fazer 
com que Sabine confesse o namoro 
com Adriano. Bebeth conversa com 
mathias sobre sua infância. maria Pia 
flagra Athaíde com ulla. Nathália e 

Dom demonstram interesse recíproco. 
Pedrinho lava louça no restaurante do 
hotel para pagar a conta. 
Sexta-feira - ulla diz a Eric que o pai não 
mostrou interesse no hotel. júlio fala para 
a polícia que esqueceu que havia saído 
do hotel no dia do roubo e inventa que 
passou mal. Eric convoca uma reunião 
e comunica que investirá na reforma 
do hotel com seu dinheiro pessoal. 
Siqueira avisa a Antônia e Domênico que 
descobriram que uma funcionária do 
hotel pode ter participado do roubo.
Sábado - Athaíde avisa a maria Pia que 
deixou lígia. ulla diz a maria Pia que 
está apaixonada por Athaíde. Expedito 
revela a Gilda que Waldemir confessou 
que tinha um relacionamento com ela. 
Gilda afirma ao delegado que esteve na 
recepção durante a festa que ocorreu 
no hotel no dia do roubo. Sabine se 
surpreende quando Dom afirma que 
permanecerá no hotel para ajudar Eric. 

Segunda-feira - Eugênio decide ir 
embora e joyce liga para irene. Caio 
aconselha Eugênio a revelar o seu 
relacionamento com irene. ivana 
fala para a psicóloga que passará a 
noite com Cláudio. Bibi é ameaçada 
pela namorada de Sabiá. jeiza 
incentiva Zeca a procurar o menino 
que se afogou no rio com ele. irene 
aparece na casa de Caio e Eugênio se 
surpreende. joyce aceita conversar 
com Eugênio.
Terça-feira - joyce vê os recados de 
Eugênio para irene. Eugênio chega 
para o almoço com joyce. marilda 
conta para ritinha que a mãe de 
Zeca está viva. joyce se enfurece 

ao ver Eugênio e o expulsa de sua 
casa. heleninha recebe uma carta 
misteriosa de Otávio. Bibi entrega 
a Aurora o dinheiro que recebeu do 
traficante. ruy descobre quem é a 
amante de Eugênio e promete a joyce 
que se vingará dela.
quarta-feira - mira tenta acalmar 
irene. ruy não gosta de saber que 
Cibele voltou de viagem. Todos 
elogiam Abel e Edinalva dançando. 
Caio vê mira com irene em um táxi. 
Edinalva ouve que a mãe de Zeca está 
viva e fica curiosa. Aurora repreende 
Bibi por aceitar fazer o cabelo da 
mulher do traficante no morro. 
Caio avisa a Cirilo que visitará uma 
comunidade com o Secretário de 
Segurança.
quinta-feira - Cibele tenta acalmar 
Eurico. Nonato consegue mandar a 
foto de Silvana para o seu celular. 
Eugênio conta sobre sua traição 
para heleninha. Nonato mostra a 

Silvana a foto que Eurico recebeu e 
decide ajudar a arquiteta. Edinalva 
faz perguntas sobre a mãe de Zeca e 
jeiza se incomoda. ruy ameaça irene.
Sexta-feira - Bibi teme pela segurança 
de Caio ao ouvir Alessia ameaçá-lo. 
Caio se incomoda com a presença de 
jeiza. Alessia percebe o nervosismo de 
Bibi, que coloca a culpa em jeiza. Cibele 
tenta se reconciliar com Anita. irene tenta 
convencer Eugênio de que não mentiu. 
Bibi impede que Caio seja baleado e o 
bandido desconfia da atitude dela. ruy 
fura o pneu do carro de irene. 
Sábado - Zeca reclama das flores 
recebidas por jeiza. Simone incentiva 
Amaro a falar com Anita. ruy reclama 
com ritinha por tentar impor sua cultura 
para joyce. Silvana consegue enganar 
Eurico novamente. Anita leva Cibele, 
embriagada, para casa. rubinho 
pede para Bibi levar um recado para 
um traficante. heleninha convence 
Eugênio a tentar agradar joyce. 

Segunda-feira - Gustavo tenta 
conversar com Dulce maria para 
contar que Cecília irá deixar o internato. 
A carinha de anjo fica triste e sai 
correndo atrás de Cecília. madre 
Superiora comunica para as freiras, 
inácio, Páscoal e Diana que Cecília não 
é mais uma noviça. A religiosa avisa 
que ela mesma dará a notícia para 
todas as crianças. Dulce pede para que 
Cecília não vá embora. Dulce maria 
ganha de presente uma foto de Cecília.
Terça-feira - Dulce sonha com a mãe, 
Tereza, e conversa sobre Cecília ter ido 
embora do internato. Tereza explica 

para a filha que Cecília apenas deixou 
de ser freira para buscar sua própria 
felicidade. Adriana diz para Dulce 
maria que agora que Cecília não é mais 
noviça pode casar com Gustavo, mas a 
carinha de anjo diz que não sabe mais 
se quer que os dois se casem.
quarta-feira - juju grava um novo 
vídeo para o seu vlog. Cecília vai 
até a igreja conversar com o Padre 
Gabriel. A ex-noviça conta que se sente 
culpada por ter saído do internato 
deixando Dulce maria para trás. mais 
tarde, Fátima conta para Cecília que 
ela precisa se declarar para Gustavo. 
Gustavo diz que está preocupado com 
Dulce maria, que está triste por não 
poder ver Cecília todo dia. 
quinta-feira - Verônica e Gustavo 
dizem para Cristóvão que ele deveria 
tentar conquistar Fátima. Frida e 

Bárbara escutam madre dizendo para 
Dulce parar de insistir que quer ver 
Cecília. Dulce pede para Fabiana a levar 
para ver Cecília e a noviça se rende ao 
pedido para deixar a carinha de anjo 
mais feliz. Cecília tira pela primeira vez 
o véu e sai da casa de Fátima deixando 
um bilhete.
Sexta-feira - Cecília embarca em 
um ônibus rumo a outra cidade sem 
avisar ninguém. ribeiro conversa 
com Silvestre para pedir a mão de 
Franciely em namoro. Silvestre faz 
Franciely escolher entre ele e ribeiro 
e a cozinheira decide por Silvestre. 
Fabiana e Dulce maria chegam na casa 
de Fátima. As três descobrem que a 
mala de Cecília não está em casa e ao 
ler o bilhete ficam sabendo que ela foi 
embora. Dulce maria sai correndo e é 
atropelada.

15/7 - Encontro de Corais - 14h - Centro 
Sociocultural 
- 12º Jantar da Codorna - 20h - Salão 
Paroquial Católico  
- Show banda Cachorro Grande - 23h30 - 
Hangra Maravilha

16/7 - Festa dos Idosos - 10h - lar de 
Convivência 

22/7 - Festa de Idosos - 10h - Salão da 

Comunidade da linha Arabutã 
- 4º Encontro de Corais - 15h30 - lar de 
Convivência  

 23/7 - Encontro de Carros Antigos Cidade 
das Crianças - 8h - Espaço Criança Sorriso 

 26/7 - Noite do Pastel - 19h30 - lar de 
Convivência
- Show com Papas da Língua - 19h30 - 
Espaço Criança Sorriso
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hISTÓRIA, TRABAlhO E DESEnVOlVIMEnTO 
Bom jesus do Oeste celebra 
22 anos de emancipação
Programação de aniversário encerra quarta-feira (19), 
com culto, benção e desfile de veículos

O dia 19 de julho é um marco para a população de 
Bom Jesus do Oeste, que está em festa desde o início 
do mês. Nesta data, o município completa 22 anos 

de emancipação político-administrativa. Com 2.132 habi-
tantes e área territorial de aproximadamente 67 km², a eco-
nomia de Bom Jesus do Oeste prevalece na agricultura e a 
maior parte da população reside no interior.  

município possui mais de dois mil habitantes

Os primeiros moradores da 
vila foram registrados já na dé-
cada de 1930. Na época, o lo-
cal foi povoado por caboclos 
oriundos de Palmeira das Mis-
sões (RS) e denominado de Li-
nha Gaúcha. Segundo registros, 
uma das primeiras famílias a se 
estabelecer na comunidade foi 
a de Antônio Francisco da Silva. 

Quando esses morado-
res chegaram, a área encontra-
da era coberta por araucárias. 
Por esta razão, Gustavo Osval-
do Sehnem instalou uma serra-
ria. Uma das primeiras ativida-
des econômicas foi a exploração 
dessa riqueza natural. Nessa 
serraria também foi celebrada a 
primeira missa e definido Bom 
Jesus como o padroeiro. Essa es-
colha serviria mais tarde para 
designar o nome do município. 

Alguns registros mostram 
que uma das principais ativi-
dades feitas na época eram as 
provas de atletismo. Outro es-
porte bastante praticado pelos 
primeiros moradores era o fu-
tebol, que divertia os partici-
pantes e a comunidade em ge-
ral. Na década de 70 a vila já 
possuía diversas casas e conta-
va com novas construções. Na-
quele período, o rápido cres-
cimento foi provocado pela 
chegada de novos moradores, 
com predomínio de teuto-bra-

sileiros, descendentes de ale-
mães, italianos e poloneses. 

Já na década de 90, após 
muito trabalho, as lideranças 
do distrito foram despertadas 
por um espírito emancipacio-
nista. A partir desse momen-
to foi organizada uma comissão 
para encaminhar o processo de 
emancipação do lugar que, ape-
sar de pequeno, contava com 
pessoas trabalhadoras que luta-
vam pelo seu desenvolvimento. 

O território, antes de 1995, 
pertencia ao município de Mo-
delo. Entretanto, em 19 de ju-
lho deste mesmo ano, por meio 
da lei estadual 9893/95, foi cria-
do o município de Bom Je-
sus do Oeste, que anexou em 
seu território parte dos muni-
cípios vizinhos de Maravilha e 
Campo Erê. A partir disso, pas-
sou a contar com as seguin-
tes localidades: Linha Rainha 
da Serra, Linha Lamb, Linha 
XV de Novembro, Linha Flor 
da Serra, Linha 1º de Maio, Li-
nha Lageado das Flores Alto, 
Linha Lageado das Flores Bai-
xo, Linha Valério, Linha Jun-
diá e Linha Vista Alegre. 

Com a emancipação con-
quistada, a política ganhou ain-
da mais força. A seguir, con-
fira quais foram os líderes do 
Executivo que ajudaram a 
construir a história do local. 

hISTÓRICO

Fotos: Divulgação

1960

1970

Corrida rústica em 1962

Time de futebol em 1973Posse foi realizada na Câmara de Vereadores

Arquivo/O Líder

ATuAL LEGISLATuRA (2017/2020)
Prefeito: ronaldo luiz Senger (PSD)
Vice-prefeito: ivonir josé Santolin (PSDB)

Antônio Nascimento (PSDB)
Eleni Schmitt (PmDB)
Elmer Zimmermann (PP)
hari Schmidt (PSD)
ivaldo Defendi ribeiro (PP)

ivanor Belolli (PT)
loreni Seider (PT)
Nelson Wisnieski (PSD)
Sidnei luiz Walker (PmDB)

Vereadores: 
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TuRISMO
Bom Jesus do Oeste destaca-se por suas cachoei-

ras, rios e árvores nativas. É perfeito para quem busca luga-
res tranquilos para descansar, com a segurança e o acon-
chego que o interior oferece. Quem chegar ao município irá 
encontrar ambientes familiares e pessoas hospitaleiras. 

PESQuE-PAguE CECCOn
Localizado na Linha 1º de Maio, a dois quilômetros 

do Centro, o Pesque-pague Ceccon oferece área de lazer 
às margens de um açude repleto de espécies de peixes.

local fica próximo do Centro

RESTAuRAnTE ARTE & TÁVOlA
O restaurante italiano Arte & Távola trouxe ao mu-

nicípio uma proposta diferente. O objetivo é atrair 
um público que antes precisava viajar para uma ci-
dade maior para encontrar a opção desejada. 

A chefe de cozinha do local possui especializa-
ção na única escola de gastronomia italiana do Bra-
sil, situada em Flores da Cunha (RS). O restauran-
te está localizado na Rodovia SC-160, km 137.

restaurante é voltado para a culinária italiana

PROgRAMAÇãO
Para comemorar os 22 anos de eman-

cipação, foram realizadas diversas ativi-
dades especiais. As festividades iniciaram 
ainda no dia 30 de junho, com Noite Cul-
tural. O evento contou com a participação 
do Grupo de Patinação de Pinhalzinho e 
artistas locais. 

A programação de aniversário teve 

continuidade com o 2º Encontro da Mu-
lher Trabalhadora Rural, no Salão Comu-
nitário da Linha Vista Alegre. Como parte 
das comemorações, foi promovido o iní-
cio das Olimpíadas Municipais. 

No último dia 5 foi realizada, no Cen-
tro de Eventos, palestra-show para a famí-
lia, com Vilson Chechetti e Deivid Freitas. 

Já no domingo (9) foi promovida a 1ª Con-
fraternização de Carros Antigos e Moto-
ciclistas, um dos pontos altos da progra-
mação. O evento, realizado no Ginásio 
Municipal de Esportes, contou com es-
paço kids, food truck, brasagem de cerve-
ja artesanal, comercialização de artesana-
to, além de animação da banda Jack Louis.

Primeiro evento contou com apresentações culturais

Prefeito, diretora de Cultura e soberanas divulgaram a programação Encontro de carros antigos e motociclistas foi feito no Ginásio de Esportes

Programação contou com música e venda 
de artesanato

Evento reuniu 
grande público

1997-2000: O primeiro prefeito eleito foi Sérgio 
luiz Persch (PFl) e vice-prefeito Otto Afonso 
Vogel (PmDB).
2001-2004: Prefeito Otto Afonso Vogel 

(PmDB) e vice-prefeito luiz Pozzer (PP).
2005-2008: Prefeito Sergio luiz Persch (DEm) 
e vice-prefeito luiz Pozzer (PP).
2009-2012: Prefeito Sergio luiz Persch (DEm) 

e vice-prefeito Volmir Eleandro Ceccon (PP).
2013-2016: Prefeito Airton Antônio reinehr 
(PmDB) e vice-prefeito Elton henrique da 
Silva (PT). 
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Onze candidatas irão disputar na terça-feira 
(18) o título de soberana da beleza feminina 
de Bom jesus do Oeste. Com animação da 
banda Tchê Pealasso, a escolha inicia às 20h, 
no Salão Católico. Na ocasião, as participantes 
irão concorrer aos títulos de rainha, princesas 
e miss simpatia. São elas: Ana rosa, Vanessa 
Pinheiro, michely da Silva, Camila Sansigolo, 

Camila da Silva, Eduarda Wagner, Dauana 
mhal, Taimara hanauer, Talita Krebs, laíse 
Boehlke e maria dos Santos.
A escolha tem como objetivo valorizar a beleza 
e a desenvoltura da mulher bom-jesuense, 
representando o município e divulgando os 
pontos turísticos e culturais. As escolhidas irão 
representar a beleza da mulher nas festividades 

e atos do município até julho de 2019. 
O julgamento será feito por júri imparcial, de 
livre indicação da administração, tendo como 
critérios de escolha: apresentação de vídeo 
com entrevista, beleza, simpatia, desenvoltura, 
postura e expressão corporal. Até a data do 
concurso, as meninas vão passar por diversas 
atividades preparatórias, como palestras, 

treinamento de mídia, ensaios de passarela e 
coreografia. 
A 6ª edição do concurso para a escolha da 
rainha de Bom jesus do Oeste, como em 
anos anteriores, promete ser concorrida e 
atrair muita torcida para as candidatas. “Este 
já é um evento tradicional, preparado com 
muita dedicação por nosso setor cultural, por 

isso, não 
medimos 
esforços para 
garantir um evento de qualidade com muita 
diversão para os bom-jesuenses, que poderão 
participar da escolha da nossa rainha e logo 
após curtir um animado baile”, aponta o 
prefeito, ronaldo Senger.

ESCOlhA DAS SOBERAnAS

ANIVERSÁRIO
Depois de quase um mês 
de atividades especiais, a 
programação de aniversário do 
município encerra na quarta-
feira (19), data da emancipação. 
De acordo com o prefeito, 
neste dia os participantes irão 
contar com culto ecumênico, 
benção dos veículos e desfile 
de máquinas agrícolas, carros, 
motos e caminhões. “Fizemos 
uma programação que atinge 
todas as idades, com várias 
atrações”, afirma.

Fotos: Foto Fritz

Ana rosa Camila da Silva Camila Sansigolo

maria dos Santos michely da Silva Taimara hanauer Talita Krebs Vanessa Pinheiro

Dauana mahl Eduarda Wagner laise Boehlke
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 ONEIdE BEHLING

EnERgIA Investimento total na obra é de R$ 12 milhões

Subestação já está em operação
Desde segunda-feira (10) 

a subestação de Maravilha 
está em operação, com potên-
cia de 26 mil KVA. Com ela, a 
Celesc garante mais qualida-
de e maior disponibilidade de 
carga para o abastecimento 

da região. O investimento to-
tal na obra é de R$ 12 milhões. 
Já o terreno para a construção 
foi doado pela prefeitura em 
2013.

Segundo o gerente regio-
nal da Celesc, José Reinal-

do Volkweis, além de aten-
der a demanda por energia, 
o investimento prevê o cres-
cimento econômico dos mu-
nicípios de abrangência da 
Regional. “A demanda atual 
é apenas a metade da capaci-

dade desse transformador, o 
que significa dizer que a de-
manda da região pode chegar 
ao dobro da atual. Ou seja, o 
crescimento da região não 
compromete o abastecimen-
to de energia elétrica”, afirma.

Fotos: Divulgação

Gerador tem potência de 26 mil KVA investimento na obra é de r$ 12 milhões

AVAlIAÇõES
Maravilha sedia Seminário Estadual de Educação 

Ontem (14), na Câma-
ra de Vereadores de Maravi-
lha, foi realizado o Seminário 
Estadual de Educação. O tema 
abordado foi “O Plano Nacio-
nal de Educação, Base Nacio-
nal Comum Curricular e os de-
safios da educação brasileira”. 
O evento foi proposto pelo de-
putado federal Pedro Uczai 
e deputada estadual Lucia-
ne Carminatti, ambos do PT. 
O seminário foi aberto para o 
público ligado à educação.

Para a assessora da de-
putada Luciane, Sandra Ba-
taglin Dalla Costa, Maravilha 
está dentro de um roteiro de 
12 seminários que são realiza-
dos no Estado. “Tivemos qua-
tro mesas de debates, sendo 
duas pela manhã, sobre o Pla-
no Estadual de Educação e os 
planos municipais, todas as es-

tratégias que foram postas há 
dois anos. Hoje temos que fa-
zer uma avaliação de quanto 
conseguimos avançar e aquilo 
que ainda está como estratégia 
colocada, mas que ainda não 
avançou. Então, como fazer, o 
que fazer para conseguir a edu-
cação, para que não seja só fa-
lado, mas que seja efetuada no 
seu dia a dia”, explica Sandra. 

Sobre a Base Nacional Co-
mum Curricular, Sandra diz 
que o país está na terceira ver-
são, com discussões de mu-
danças em cada uma, os avan-
ços e o que deve ser feito para 
avançar mais em relação ao as-
sunto. “Sobre a questão do Pla-
no Nacional da Educação e o fi-
nanciamento, nós temos uma 
emenda constitucional que foi 

aprovada. Também temos um 
plano muito promissor, mas 
agora sem os recursos, então 
é uma incógnita que precisa-
mos resolver, saber os meios 
que serão encontrados para 
que a educação realmente pos-
sa alcançar tudo aquilo que 
foi proposto”, ressalta, alertan-
do sobre as conferências mu-
nicipais e estaduais, que estão 
programadas ainda este ano. 

O evento teve a presença 
de ambos os deputados, sen-
do que Uczai é membro da Co-
missão da Educação na Câ-
mara Federal e Luciane é 
presidente da Comissão de 
Educação na Alesc. Também 
discorreram os professores Ka-
rine Nunes de Moraes e Willian 
Simões. A Escola do Legislati-
vo é a responsável por emitir os 
certificados aos participantes.

CulTuRA lAR DE COnVIVênCIA
Encontro de Corais 
será hoje 

Aniversário é comemorado 
com reunião festiva

Dando continuidade à programação de 59 anos de Ma-
ravilha, o Departamento de Cultura promove hoje (15) 
o Encontro de Corais. Serão oito grupos maravilhenses 
que farão apresentações a partir das 14h, no Centro So-
ciocultural. Conforme a diretora da Cultura de Mara-
vilha, Rosi Reichert Heineck, o objetivo é realizar inte-
gração entre os participantes. “Queremos valorizar a 
cultura corista maravilhense através deste encontro. Con-
vido a todos a prestigiarem a programação”, ressalta. 

Dezenove grupos de idosos de Maravilha vão ser reunir na sede 
do Lar de Convivência amanhã (16). A festividade faz parte das co-
memorações dos 59 anos de emancipação de Maravilha e os 26 anos 
de fundação do Lar de Convivência. De acordo com Eneci Gruber, 
presidente do grupo aniversariante, são esperadas mais de 500 pes-
soas no evento. “A programação começa às 10h, com a recepção dos 
grupos, ao meio-dia haverá um evento surpresa com os presidentes 
dos grupos e em seguida almoço. Às 13h30 tem a coroação das rai-
nhas e princesas e após vai ter matinê com o Trio Maravilha,” explica. 

hARMOnIA X CRM
Em busca da primeira vitória, o Clube Recreativo Ma-

ravilha vai para cima do Harmonia em Guaraciaba. A estra-
tégia está montada. Time joga fora de casa, mesmo assim 
chegou a hora de vencer. No entanto, CRM não pode ata-
car de qualquer jeito. O conjunto precisa funcionar, atacan-
tes pressionando na marcação de saída de jogo do adversá-
rio. Defensores acertando a marcação no setor, evitando as 
jogadas de perigo dos atacantes do Harmonia. E Renatinho 
fazendo essa saída de bola com qualidade, isso vai ajudar 
bastante para a primeira vitória.

hORA DE VEnCER 
Um triunfo diante do Harmonia é fundamental para 

que o CRM não veja os adversários começarem a se distan-
ciar na classificação. Por isso, neste domingo (16) é preciso 
estar focado no jogo, suportar a pressão, jogar, produzir si-
tuações de gol e trazer pontos para Maravilha. Vencer a pri-
meira, mesmo que seja fora de casa, para ficar mais perto 
dos líderes.

PATInAnDO 
Os pontos desperdiçados nas últimas rodadas farão fal-

ta, já que o CRM apenas empatou em casa, contra o Grêmio 
de Guarujá do Sul, e perdeu em São Miguel do Oeste para o 
Guarani. As cobranças serão maiores em caso de outra der-
rota. É preciso mexer o mínimo possível na equipe. Na late-
ral esquerda possivelmente teremos a estreia de Foguinho. 
No ataque, Bill deverá ocupar a vaga de Beltrão. Goleiro Tia-
go não mostra muita segurança, foi chamado Regis para a 
função. Mas falta a questão da documentação do novo go-
leiro. Clube Recreativo Maravilha precisa ter uma pegada 
maior do que tem apresentado até aqui!

TIME 
Provável time do CRM: Tiago (Regis), Marcelinho Guer-

reiro, Michel, Gustavo e Foguinho; Basílio, Sig, Edson Negão 
e Renatinho; Fabiano Veiga e Bill. A Rádio Líder FM trans-
mite o jogo a partir das 15h. Narração: Celso Ledur; comen-
tários: Elói Becker; reportagens: Oneide Maravilha e Nelcir 
Dall’Agnol; plantão: Matheus Oliveira. Sintonize a 92.3!

POlVO 
A grande novidade não será Fabiano Veiga, Foguinho 

ou Regis. Atração principal é Dilceu Kempfer, ele mesmo o 
“POLVO”, foi contratado como massagista do CRM. O fol-
clórico massagista promete usar “as forças do além” em be-
nefício do clube. Tudo pela primeira vitória no Estadual de 
Amadores.

luciane Carminatti é presidente da Comissão de Educação na Alesc

Camilla Constatin/O Líder



 mArAVilhA, 15 DE julhO DE 2017 25

 Comemorar 59 anos de emancipação é um 
grande orgulho para quem é parte desta histó-
ria. Seja para aqueles que já completaram sua 
participação ou para quem continua a escrever 
a história de Cunha Porã, o ano 2017 não mar-
ca apenas os 59 anos de emancipação político
-administrativa, mas também os 86 anos de co-
lonização, décadas de trabalho e crescimento.

A história começa a ser contada em 1929, o 
ano que alguns colonos gaúchos começaram a 
se embrenhar em meio ao mato fechado. O ano 
1931 é considerado oficialmente como o início 
da colonização, já que foi nesta época o regis-
tro de derrubada da primeira árvore no local, 
onde hoje está situada a cidade de Cunha Porã. 

Chegados do Rio Grande do Sul, em feve-
reiro de 1931, Arthur Herbes e João Kolln foram 
os primeiros moradores dessas terras, segui-
dos de Johann Georg Salfner e seu filho Georg 
Albert, que vieram da Alemanha. Em agos-
to daquele mesmo ano, Guilherme Hochber-
ger também chegava da Alemanha a mando 
da companhia colonizadora com o objetivo 
de receber e alojar os imigrantes. O grupo de 
moradores se reuniu e auxiliou João Kolln na 
construção da primeira serraria, serrando ma-
nualmente a madeira destinada à obra. 

Entre os pioneiros, também fazem parte os 
nomes de Wilhelm Julius Hochberger, Willi-
bald Weinwe e Adolfo Heydt, entre outros. Aos 
poucos se desenhava uma clareira em meio ao 
mato fechado, dando início à implantação do 
núcleo, com o nome de Cunha Porã. Já no ano 
1932 foi fundado o primeiro e pequeno comér-
cio de gêneros alimentícios, por Arnoldo Kolln. 
A cultura do cristianismo também veio na ba-
gagem dos imigrantes, que logo no ano seguin-
te à chegada fundaram a primeira comunida-
de religiosa. 

O ano 1931 é considerado oficialmente 
como o início da colonização, já 
que foi nesta época o registro da 
derrubada da primeira árvore onde 
hoje está situado o município

Cunha Porã: 
59 anos de história

AnIVERSÁRIO

Foto histórica de Cunha Porã no ano 1950, nos primeiros anos de colonização

Vista da cidade 
no ano 1970

DIfICulDADES E EVOluÇãO 
As primeiras famílias que chegaram em 
Cunha Porã sofreram principalmente 
com a hostilidade natural de uma região 
até então desabitada, inóspita, além ser 
infestada por mosquitos e outros insetos 
nocivos, aos quais eles não estavam 
acostumados. Alguns que chegaram no 
Brasil com mais recursos retrocederam 
para regiões mais desbravadas, ou até 
mesmo para sua terra natal. 

Até os anos 40 quase não houve 
progressos, devido às grandes 
dificuldades de acesso e abastecimento. 
mercadorias eram compradas na cidade 
de iraí, no rio Grande do Sul, e o principal 
meio de transporte era o lombo de um 
burro. Cunha Porã praticamente não 
tinha estradas e as poucas abertas 
precisavam ser conservadas a custa de 
picaretas, pás e enxadões. 

Estrutura antiga do Bar do müller, atualmente Comercial Blanck

Foto histórica da Avenida do comércio, sentido Bairro Kempfer

Primeiro culto da igreja Evangélica de Confissão luterana, em 1931

Fotos: Divulgação
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COMO SuRgIu 
O nOME 
CunhA PORã 

Cunha Porã deriva 
de Cunhaporá, nome 
escolhido para uma 
nova povoação 
projetada pelo 
engenheiro Carlos 
Culmey, então diretor 
da Companhia 
Territorial Sul Brasil. A 
região que receberia 
o nome foi destinada 
aos imigrantes de 
origem alemã e 
religião evangélica 
no ano 1928. Este 
nome já havia 
sido utilizado pelo 
mesmo engenheiro 
numa colonização 
na Argentina (San 
Alberto), em 1919. 

ChEgADA DE REfugIADOS DA guERRA E EMAnCIPAÇãO

A Segunda Guerra Mundial movimentou imigrantes pelo 
mundo todo e a região Oeste de Santa Catarina também re-

cebia refugiados. Em 1946 a região recebeu diversas le-
vas de imigrantes, intensificado o desenvolvimento. Mui-

tos fugiam da guerra e da miséria e chegavam em busca de 
paz e novas terras para produzir e sustentar suas famílias. 

O pequeno povoado crescia e na década de 50 passou a ser 
denominado distrito de Cunha Porã, subordinado ao mu-

nicípio de Chapecó. A aprovação de uma lei estadual, 
em 1953, transferiu o distrito de Cunha Porã do municí-

pio de Chapecó para formar o município de Palmitos. 
Em 1954 iniciou o movimento emancipacionista, forma-

do pelos cidadãos mais representativos, e aos poucos ganha-
va mais força. Em 1958 os colonizadores festejaram a ele-
vação da categoria de distrito para município de Cunha 

Porã, pela lei estadual nº 348, de 21 de junho de 1958, ins-
talado efetivamente no dia 20 de julho daquele ano. 
Já no dia 20 de julho de 1958 assumia como prefei-

to, em caráter provisório, Bernardo Max Bartz. O primei-
ro prefeito eleito de Cunha Porã foi Arnaldo Krambe-

ck, que assumiu o Executivo em janeiro de 1959, ficando 
no cargo até janeiro de 1964. Em janeiro de 1973, passa-

dos outros três prefeitos pelo Executivo, voltava para o car-
go Bernardo Max Bartz, desta vez eleito pelo povo. 

Mais tarde, em 1989 acontecia uma nova divisão de territórios, 
quando o então distrito de Iraceminha é emancipado e elevado 

à categoria de município, desmembrando-se de Cunha Porã. 

Foto da Praça da Bandeira em 1982, situada no Centro da cidade

Corridas promovidas pelos escoteiros nos anos 1978 a 1980

Foto histórica do Salão 25 de julho

Desfile de 7 de Setembro, organizado pelas escolas, na década de 1950
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CunhA PORã hOjE

Com mais de 80 anos de história, dede a sua 
colonização, o município contabiliza hoje mais 
de 11 mil habitantes, conforme estimativa do 
IBGE. Localizado às margens da BR-158, Cunha 
Porã tem 30 localidades distribuídas em todo seu 
interior. Metade da população está concentrada 
na área rural, fazendo da agricultura um forte se-
tor econômico para o município. 

No centro urbano destacam-se indústrias de 
confecção de vestuário, moveleiras, fábrica de ra-
ção, beneficiamento de trigo e artesanato, além 
do comércio em geral, que tem dado ao municí-
pio importante contribuição.

Para o prefeito, Jairo Ebeling, participar da 
história de Cunha Porã é motivo de orgulho. 
“Parabenizo Cunha Porã pelos seus 59 anos de 
emancipação. Ao mesmo tempo em que felicito 

a todos aqueles que colaboraram, desde a cria-
ção, imigrantes, colonizadores, e aos que con-
tinuam contribuindo com o desenvolvimento 
deste município. Participar da história de Cunha 
Porã é motivo de altivez, pois entendo que as 
pessoas devem trabalhar em prol do progresso e 
bem-estar da comunidade”, destaca. 

Cunha Porã conta hoje com mais de 11 mil habitantes

Prefeito, jairo Ebeling, fala sobre aniversário

uM lugAR PRA VIVER E VISITAR
Além de uma cidade ótima 

para fixar residência, com clima 
agradável e uma população hos-
pitaleira, Cunha Porã pode ser 
uma ótima opção para visitas. O 
interior do município está reple-
to de paisagens encantadoras. A 
exemplo de todo o grande Oes-
te catarinense, Cunha Porã tam-
bém oferece lugares lindos para 
momentos de descanso e lazer. 

Entre os exemplos, pode-se 
citar o Morro das Antenas, na Li-
nha Santo Antônio; Gruta Nos-
sa Senhora de Lourdes, na Li-
nha Sabiazinho; Salto Gato Preto, 
na Linha São Domingos; Sítio da 
Muti, no Bairro Augusto Kempfer; 
Fórum e Centro Cultural 25 de Ju-
lho, ambas as construções em esti-
lo germânico, no Centro da cidade; 
e a cachoeira do Rio São Domin-

gos, na Linha São Domingos. 
Na cidade ainda se destacam 

a Praça da Bandeira, no Centro; 
Praça da Juventude, no trevo; e 
Praça Lauro Kempfer, no Bairro 
Augusto Kempfer. No mês de ou-
tubro os visitantes também são 
especialmente convidados para 
participar do Kerbfest, uma festa 
típica alemã que ocorre durante 
três dias na cidade.

Praça da Bandeira, no Centro da cidadelinda cachoeira na linha São Domingos 

O município está em festa. 
Durante o mês de julho toda a 
comunidade é convidada para 
prestigiar a programação es-
pecial de aniversário. No últi-
mo fim de semana foi realiza-
da mais uma edição do Café 
Colonial da Oase, no Pavilhão 
Evangélico. Além dos saboro-
sos pratos doces e salgados, 
o evento contou com exposi-
ção e comercialização de or-
quídeas, artesanatos e livros. 
Ainda no sábado (8) o Ceja e o 
Clube 4S Rumo ao Futuro pro-
moveu, na Linha Santo Antô-
nio, Festa Julina. Já no domin-

Programação de aniversário segue hoje
go (9) a Comunidade Católica 
do Bairro Augusto Kempfer 
realizou a tradicional festa da 
padroeira Perpétuo Socorro, 
com ampla programação no 
decorrer de todo o dia.

Hoje (15) tem jantar-dan-
çante na Gruta, na Linha Sa-
biazinho, a partir das 20h, com 
animação da Banda Dose Du-
pla. As fichas para o jantar po-
dem ser adquiridas com os 
membros do Cepag e da Co-
munidade Católica de Cunha 
Porã. Para terça-feira (18), às 
13h, na Ascup, toda comu-
nidade e, especialmente os 

usuários do Sistema Único da 
Assistência Social, estão con-
vidados para participar da 7ª 
Conferência de Assistência 
Social, que este ano tem como 
tema Garantias de Direitos no 
Fortalecimento do Suas. 

Na quarta-feira (19), 
véspera do aniversário, tem 
Show de Bandas, cuja pro-
moção é do Altreider Bebi-
das, a partir das 21h, no Cen-
tro Cultural 25 de Julho, com 
animação de San Francisco, 
Pérola Negra, Banda Mer-
cosul, Banda Universitária e 
Trio Liberdade.

Entre os atrativos da programação, no último fim de semana teve festa julina 

DIA DO ANIVERSÁRIO 

Os atrativos para o dia 20 
de julho, quinta-feira, data 
que marca oficialmente 
o aniversário de Cunha 
Porã, iniciam pela manhã, 
às 8h30, com Gre-Nal de 
categorias de base e às 
10h Gre-Nal veteranos, 
no Esporte Clube Cunha 
Porã. A atividade é 
organizada pela Secretaria 
de Educação, Cultura 
e Esportes, bem como 
Associação dos Colorados 
e Nação Tricolor. Ao 
meio-dia tem almoço 

organizado pelo Esporte 
Clube Cunha Porã, sendo 
que todos devem levar 
pratos e talheres. As fichas 
podem ser adquiridas 
ao valor de r$ 25 com o 
popular Pico Tomazzoni, 
por meio do telefone 
99108 0688. 
Na manhã de quinta-feira 
a Praça da Bandeira 
sedia uma exposição de 
pássaros, artesanatos 
e flores. À tarde as 
festividades continuam 
na Praça, com rua do 

lazer, organizada pela 
Escola Núcleo Número 
um. Por volta das 15h 
tem o corte do bolo de 
59 metros, uma parceria 
do governo municipal 
com o leo e lions 
clubes. Neste momento 
também serão realizados 
pronunciamentos 
e diplomação do 
Parlamento jovem. logo 
na sequência, por volta 
das 16h, tem Show de 
Aniversário, com a Banda 
Pérola Negra.
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tIgRInhOS
ATIVIDADE
Turmas trabalham 
sequência didática sobre 
a formação familiar

As turmas do pré das 
professoras Regina e Idia-
ne trabalharam a sequên-
cia didática “Eu e a famí-
lia”. O objetivo é fazer com 
que as crianças reflitam so-
bre a formação familiar, iden-
tificando por meio de pes-
quisa os tipos de famílias 
existentes e sua importân-
cia, bem como a contribui-
ção da mesma para seu cres-
cimento e desenvolvimento.

De acordo com as pro-
fessoras, a atividade iniciou 
com a história Um Amor de 
Família e a música Minha Fa-
mília é Formada Assim. “Fi-
zemos uma pesquisa sobre a 
árvore genealógica de cada 
aluno e montamos um painel 
com os resultados. Também 
construímos um livro em for-
ma de círculo, que visitou to-
dos os alunos, para integrar 
escola e família”, destacam. 

Fotos: Divulgação

Fotos: Divulgação

Atividade iniciou com contação de histórias

Professoras pesquisaram árvore genealógica dos alunos

CERIMÔnIA Turma do Centro de Educação Professor Ivo Luiz Honnef 
contou com dez aulas

Polícia Militar realiza formatura 
de alunos do Proerd 

Na tarde do último dia 
6 a turma do 5º ano do Cen-
tro de Educação Professor Ivo 
Luiz Honnef celebrou a for-
matura do Programa Educa-
cional de Resistência às Dro-
gas e à Violência (Proerd). As 
dez aulas, que tiveram iní-
cio em abril, foram ministra-
das pelo policial militar Alis-
son Prior, juntamente com 
a professora Iara Golke.

Durante os encontros, 
os alunos escreveram reda-

ções e duas foram escolhi-
das. A aluna Maira Antunes 
dos Santos recebeu uma bici-
cleta, doada pela administra-
ção municipal, e a aluna Julia 
Rieger recebeu uma poupan-
ça doada pelo Sicoob Cre-
dial, como forma de incenti-
vo na educação das crianças. 
Lideranças e familiares dos 
21 formandos estiveram pre-
sentes na cerimônia. Essa 
é a 14ª turma a se formar 
no Proerd em Tigrinhos. Alunos receberam certificado
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ESPORTE
Escolinha de futebol inicia treinos

O Departamento de Es-
portes de Tigrinhos iniciou 
os treinos de futebol para 
as crianças que frequen-
tam a Escolinha de Futebol. 

Os treinos ocorrem sema-
nalmente, no turno con-
trário ao que as crianças 
e adolescentes estudam.

De acordo com os or-

ganizadores, todos os en-
volvidos estão engaja-
dos. “Tudo está ocorrendo 
da melhor forma possí-
vel. Os materiais para os 

treinos estão à disposi-
ção, os alunos são esforça-
dos e comprometidos e os 
pais e responsáveis tam-
bém colaboram”, afirmam. 

Treinamento ocorre semanalmente Departamento de Esportes iniciou treinos de futebol

AuRIVERDE
Bovinocultura leiteira é tema de seminário 

A Cooperativa Regio-
nal Auriverde promoveu na 
quinta-feira (13), em Cunha 
Porã, o 7º Seminário de Bo-
vinocultura do Leite. O ob-
jetivo foi disseminar co-
nhecimento e proporcionar 
informações sobre a produ-
ção de leite e manejo do re-
banho, tornando a atividade 
mais lucrativa nas proprie-
dades dos cooperados.

O evento, com partici-
pação de aproximadamen-
te 280 produtores e téc-
nicos do setor, teve início 
às 9h com recepção e café 
da manhã. A abertura ofi-
cial contou com pronun-
ciamentos e palestra com 

Claudio Post, presidente da Auriverde, fala sobre a importância do setor leiteiro

Divulgação

o professor universitário e 
médico veterinário parana-
ense Rodrigo Almeida, que 
abordou o tema “Nutrição 
e manejo de vacas leiteiras 
no período de transição”.

Na parte da tarde foi re-
alizada palestra com enfo-
que motivacional, minis-

trada pelo técnico agrícola 
e produtor de leite Nival-
do Michetti. Além de pro-
dutor, Michetti percorre o 
Brasil falando sobre o tema 
e mostrando a importân-
cia da atividade na sua vida. 

O presidente da Auri-
verde, Claudio Post, desta-

ca a importância do setor 
leiteiro na economia da re-
gião e principalmente para 
o associado. Ele lembra ain-
da que é fundamental criar 
um modelo eficiente de 
produção de leite no Brasil, 
permitindo que o país te-
nha o seu destaque em ní-
vel mundial dentro do se-
tor. “O Brasil está atrasado 
em comparação com alguns 
países, especialmente eu-
ropeus, que estão na van-
guarda de produção de lei-
te. Por isso, necessitamos 
urgentemente criar meca-
nismos para melhorarmos 
nossa performance den-
tro da atividade”, afirma.

O setor de Habitação da 
prefeitura de Maravilha lan-
çou edital de chamamento, 
no mês passado, para uma 
residência que “sobrou” no 
Loteamento Minha Casa, 
Nosso Sonho. O coordena-
dor da pasta, Jones Olivei-
ra, explica que essa é a única 
casa que não foi enqua-
drada no sorteio anterior. 

Os interessados devem 
procurar o setor de Habi-

tação, no Bairro Jardim, até 
quinta-feira (20). “Alguns re-
quisitos são residir no muni-
cípio de Maravilha, possuir 
renda bruta de até quatro sa-
lários mínimos, não ter imó-
vel no nome e também não 
ter sido beneficiado an-
teriormente com progra-
mas habitacionais da pre-
feitura”, diz. O sorteio será 
no dia 31, às 19h, na sala 
de reuniões da prefeitura. 

PRAZO fInAl
Prefeitura realiza 
cadastro para residência 
do loteamento Minha 
Casa, nosso Sonho 
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JOAN LEE
A ex-modelo e 
esposa da lenda 
da história em 

quadrinhos Stan lee 
morreu no dia 6 de julho 

em los Angeles, aos 93 anos, após 
quase sete décadas de casamento 
com o célebre roteirista. joan lee 
foi hospitalizada esta semana após 
sofrer um derrame cerebral. Stan 
lee, símbolo da marvel e criador de 
personagens como homem-Aranha, 
homem de Ferro e X-men, disse no 
passado que sua esposa o ajudou 
na inspiração para conceber a série 
de histórias em quadrinhos Quarteto 
Fantástico.

JORGINHO DO 
PANDEIRO
 morreu no rio 
de janeiro um 

dos maiores 
representantes do 

chorinho. jorginho do Pandeiro 
morreu aos 86 anos, no dia 6 de julho, 
depois de uma complicação de uma 
infecção urinária. Ele integrou o time de 
músicos das rádios Nacional e mayrink 
Veiga. Com o passar dos anos, ele fez 
parcerias que entraram para história da 
música brasileira. No currículo, Chico 
Buarque, Beth Carvalho, luiz Gonzaga 
e Paulinho da Viola.

‘NONô’ 
morreu no dia 
9 de julho em 
São Carlos (SP), 

Norberto Carias 
dos Santos, o Nonô, 

que participou da 9ª edição do Big 
Brother Brasil em 2009. Ele tinha 72 
anos lutava contra um câncer. 

HuMbERTO SAADE
O empresário 
morreu na 
terça-feira (11), 

aos 76 anos, no 
rio de janeiro, vítima 

de infarto. Fundador da marca 
Dijon, o empresário foi responsável 
pelo descobrimento de algumas 

das modelos mais conhecidas da 
década de 1980, como luiza Brunet e 
monique Evans. 

ANGéLIcA 
RAfAELA 
GuGLIELMIN 
morreu aos 35 

anos, na terça-feira, 
em Caxias do Sul, 

a embaixatriz da Festa da uva. A ex-
candidata ao título de rainha de 2010 foi 
vítima de um aneurisma no último dia 7. 
A jovem era formada em Administrações 
de Empresas e trabalhou por anos na 
marcopolo. Deixa o marido marcio mella. 

cHuck bLAzER
O americano e 
ex-secretário-geral 
da Concacaf e 

ex-dirigente da Fifa, 
que se tornou uma 

testemunha-chave no escândalo de 
corrupção que sacudiu a Federação 
internacional de Futebol (Fifa), morreu 
na quarta-feira, aos 72 anos. Blazer, 
que acabou banido de todas as 
atividades relacionadas ao futebol 
profissional por seu envolvimento no 
escândalo de corrupção deflagrado 
em 2015, sofria de câncer no reto, 
diabetes e doença arterial coronariana.

RAMIRO GREGóRIO 
DA SILVA
um dos ícones do 
rádio catarinense 

morreu na quinta-
feira em joinville, 

aos 81 anos, em decorrência de 
insuficiência renal. ramiro dedicou 
mais de 60 anos à radiodifusão 
catarinense e era um dos fundadores 
da Acaert, sendo ex-presidente da 
entidade e do Sindicato das Empresas 
de rádio e Televisão (Sert/SC). ramiro 
Gregório da Silva deixa esposa, duas 
filhas e dois netos.

ALfEu ROMANcINI
O empresário 
de São miguel 
do Oeste de 

73 anos morreu 

na segunda-feira, em Pato Branco 
(Pr). romancini passou por uma 
cirurgia na última semana em razão 
de um câncer no intestino e, após o 
procedimento, contraiu uma infecção. 
Alfeu era um dos proprietários da 
Cemol e era pai do ex-presidente da 
CDl SmOeste juliano romancini, 
tendo exercido o cargo de conselheiro, 
diretor e tesoureiro da entidade por 
três mandatos.

MARIA JAcOMINA 
ARIOTTI fOPPA
Faleceu aos 92 
anos na quarta-

feira (12), em São 
miguel do Oeste, uma 

das pioneiras do município. Natural 
de Encantado (rS), mudou-se 
para a então Vila Oeste em 1946, 
juntamente com seu esposo, ulderico 
Vespertino Foppa (em memória). 
Teve cinco filhos, 13 netos e um 
bisneto e deixará muitas saudades 
em toda comunidade miguel-oestina.  

uLDERIcO GONzATTI
Faleceu no dia 6 de julho, no hospital 
regional de São miguel do Oeste, 
aos 81 anos. Seu corpo foi velado no 
salão comunitário da igreja Católica 
de Paraíso, sendo sepultado no 
cemitério católico de Paraíso.

ARLINDO RIbEIRO
Faleceu no dia 6 de julho, aos 78 
anos. Seu corpo foi velado na Casa 
mortuária do Cemitério municipal 
de São miguel do Oeste, sendo 
sepultado no cemitério municipal.

ALcIDES zANELLA
Faleceu na quarta-feira (12), no 
hospital São josé em maravilha, 
aos 76 anos. Seu corpo foi velado 
na igreja de jacutinga (rS), sendo 
sepultado no cemitério municipal. 

cARMELINDA MARION DEbASTIANI
Faleceu às 9h10 de quarta-feira (12), 
aos 80 anos, em sua residência. Seu 
corpo foi velado na Casa mortuária 
municipal e sepultado no cemitério 
municipal de maravilha.

ObItUÁRIO

nOVAS OBRAS
Construtora Oliveira assina contratos com Quilombo, Arvoredo e Cordilheira Alta

No último dia 5 a Constru-
tora Oliveira assinou ordem 
de serviço para a execução 
de obras de melhoramen-
to em mais de 25 quilôme-
tros de estradas rurais em 
Quilombo. Segundo o en-
genheiro civil responsá-
vel pela obra, Alcyone Cé-
sar de Oliveira, o contrato 

prevê a execução das obras 
em um prazo de cinco me-
ses. As mesmas serão reali-
zadas por meio de convênio 
entre o município de Qui-
lombo e o Programa SC Ru-
ral, do governo do Estado.

Contrato semelhante 
foi assinado com o municí-
pio de Arvoredo, para a exe-

cução de serviços em mais 
de nove quilômetros de es-
tradas rurais em um prazo 
de três meses. Já em Cordi-
lheira Alta foi assinada or-
dem de serviço para execu-
ção de remendos profundos 
na rodovia municipal EMCA 
5, que liga o Centro ao Dis-
trito de Fernando Macha-

do. A Construtora Oliveira 
terá o prazo de quatro meses 
para efetuar os serviços de es-
cavação, piso em concreto com 
malha, meio-fio, sarjeta, esca-
vação e remendo do asfalto.

Contrato assinado com 
janete Bianchin, prefeita 

de Arvoredo
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PRIMEIRO SEMESTRE CDL e Associação 
Empresarial prestam contas aos associados

Entidade promove assembleia 
geral e apresenta dados

A CDL e Associação Em-
presarial de Maravilha realiza-
ram, na segunda-feira (10), as-
sembleia geral de associados, 
pautada pela prestação de con-
tas do primeiro semestre de 
2017, previsão orçamentária da 
construção da sede própria e 
Natal Regional Luz e Magia.

Conforme os dados, houve 
queda na inadimplência e au-
mento nas principais despesas 
em razão dos reajustes anuais e 
da construção da sede própria. 
Porém, as entidades apresen-
taram superávit. Na ocasião, a 
presidente, Poliana de Olivei-
ra, empossou o novo diretor de 
Serviços, Ivandir Favero, que 
assumiu a pasta após o afasta-
mento do diretor Julianderson 
Panegalli em razão de mudan-
ça de município. Com a posse 
de Favero na pasta de Serviços, 
o diretor Paulo Hübner assu-
me a pasta de SPC/Serasa/Bo-
avista.

Conforme ressaltado, os 
projetos da sede própria foram 
protocolados e o quantitati-
vo foi repassado para a entida-
de. O conselheiro fiscal titular, 
Silvio José Zanin, sugeriu que 

ivandir Favero é o novo diretor de Serviços da entidade

Ascom/CDL e AE

a Comissão da Construção da 
Sede tenha autonomia para re-
solver assuntos relativos à obra, o 
que foi aceito por unanimidade. 

nATAl REgIOnAl 
luZ E MAgIA

O diretor de Comércio da 
entidade, Gilnei Berres, falou 
sobre a campanha de prêmios 
do Natal, viabilizada pela en-
tidade. “Estamos levantando 
a documentação necessária 
para legalizarmos a campanha 
junto à Caixa Econômica Fede-
ral”, diz.

O diretor de Indústria, Co-
mércio e Turismo de Maravi-
lha, Mozer de Oliveira, falou so-
bre a parceria da entidade com 

o município para a decoração 
e iluminação natalina. Confor-
me ele, serão destinados da sua 
pasta R$ 100 mil para viabilizar 
a decoração e iluminação. 

Como o intuito neste ano 
era fazer o túnel de luzes nas 
principais avenidas, o valor 
não será suficiente, fato que ge-
rou participação dos associa-
dos com sugestões que serão 
levadas ao Poder Executivo. Os 
empresários frisaram que é ne-
cessário maior comprometi-
mento e empenho, pois o Natal 
do último ano deixou a desejar 
no quesito iluminação. O dese-
jo dos associados é que o muni-
cípio invista em um projeto em 
longo prazo.
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COtIDIAnO

por lAerTe bieGer
TrÂNSITO E VOCê
major Pm comandante da 7ª Companhia de 
Polícia militar rodoviária

lEI DO fAROl 
COMPlETA uM AnO

Em 8 de julho de 2016 estrou em vigor a Lei Ordi-
nária 13.290, que tornou obrigatório, durante o dia, 
o uso dos faróis baixos dos veículos automotores nas 
rodovias de todo país. A pergunta que o brasileiro 
deve estar se fazendo é se houve alguma mudança no 
cenário da segurança viária.

Na área da 3ª Companhia do 2º Batalhão de Polí-
cia Militar Rodoviária, que abrange as rodovias esta-
duais do Extremo-Oeste de Santa Catarina, os núme-
ros apontam para uma redução no número total de 
acidentes (redução de 9,51%) e de mortes (redução 
de 8,16) no período de julho de 2016 a julho de 2017, 
quando em comparação ao mesmo período do ano 
anterior. Portanto, os dados apurados indicam redu-
ção do número de acidentes e mortes, podendo tal re-
dução ter relação com a obrigação de manter acesos 
os faróis baixos durante o dia.

Somos cautelosos em atribuir a redução à mudan-
ça na legislação, pois há uma série de variáveis que 
necessariamente precisariam ser detidamente avalia-
das para se chegar a uma conclusão efetiva. 

Os sistemas informatizados da Polícia Militar Ro-
doviária ainda não estão preparados para serem ali-
mentados com os dados concernentes ao uso (ou não 
uso) dos faróis baixos durante o dia por parte dos ve-
ículos envolvidos nos sinistros. Até porque as par-
tes envolvidas em acidentes dificilmente admitem a 
violação de uma norma geral de circulação e condu-
ta quando interpeladas por ocasião do levantamento 
do acidente. Tal aspecto dificulta uma análise preci-
sa da questão. 

Não obstante a isso, acreditamos, sim, que o uso 
dos faróis pode contribuir com a redução da violên-
cia do trânsito nas rodovias, razão pela qual a lei está 
sendo aplicada. Desde o dia 08/07/2016, quando a 
nova regra entrou em vigor, até o dia 07/07/2017, na 
área de circunscrição da 3ª Companhia do 2º Bata-
lhão de Polícia Militar Rodoviária, foram expedidos 
6.890 autos de infração de trânsito por constatação da 
irregularidade de não acender o farol baixo nas rodo-
vias durante o dia.

O uso do farol trata-se de um procedimento bas-
tante simples que pode contribuir para a redução 
das ocorrências de acidentes do tipo colisão frontal. 
A baixa visibilidade é apontada por algumas pessoas 
envolvidas em acidentes como uma das causas do in-
fortúnio, sendo relativamente comum ouvir a alega-
ção de que não visualizaram o outro veiculo a tempo 
para tentar uma manobra e evitar a colisão. 

Há quem alegue que a medida é impertinente e 
que serve apenas para arrecadar valores aos cofres 
públicos. O problema é que o brasileiro resolve re-
clamar (e geralmente com a polícia) e se posicionar 
quando “o leite já está derramado”. Não acompanham 
o que os parlamentares eleitos estão fazendo em ter-
mos de processo legislativo. E uma vez aprovada a lei, 
resta aplicá-la na íntegra, ou então, alternativamente, 
trabalhar para que seja mudada se realmente não es-
tiver atendendo os melhores interesses do povo.  

helicóptero pousou na Br-282 e transportou paciente para Chapecó

BR-282 Helicóptero da Polícia Civil auxiliou resgate após 
colisão contra barranco

Acidente com carreta deixa 
motorista gravemente ferido

Um grave acidente de 
trânsito deixou uma pessoa 
ferida às 15h30 de quinta-fei-
ra (13) na BR-282, no Distri-
to de Juvêncio, em Saudades. 
Uma carreta Scania, com pla-
cas de Descanso, estava car-
regada com cerca de 21 to-

neladas de pré-formas para 
garrafas pet. O veículo era 
conduzido por um homem de 
37 anos e tombou às margens 
da rodovia. 

Em razão da gravidade 
dos ferimentos no condutor, 
o motorista foi transferido de 

helicóptero para o Hospital 
Regional do Oeste, em Cha-
pecó. Os bombeiros de Pi-
nhalzinho, que realizaram o 
resgate da vítima, tiveram difi-
culdade para realizar o desen-
carceramento. De acordo com 
a empresa Zanotelli, na ma-

nhã de ontem (14) o estado de 
saúde do motorista era estável 
e ele não corre risco de morte.

O trânsito ficou lento nas 
proximidades, com bloqueio de 
meia pista. A BR foi liberada nos 
dois sentidos por volta de 21h30 
e a carga foi removida ontem. 

Fotos: Rádio Nova FM/WH Comunicações

Corpo de Bombeiros teve dificuldades para retirar homem das ferragens

MORTE
Após bater o carro e perder a vida, homem é 
sepultado no Mato grosso

Após velório de duas ho-
ras em Iraceminha, o corpo 
de Vilmar Luiz Dalmolin, de 
41 anos, foi transladado para 
uma cidade do Mato Gros-
so. O homem morreu na ma-
nhã de sábado (8), após ba-
ter o carro, um Gol com 
placas de Maravilha, con-
tra uma árvore na cidade de 
Águas de Chapecó. Ele esta-
va sozinho e morreu no local.

De acordo com a Fune-
rária Lang, após velório na 
comunidade de Iracemi-
nha, o corpo foi translada-
do no mesmo dia para Alta 
Floresta, no Mato Grosso, 
onde residem os pais da ví-
tima. Os tios do homem 
moram em Iraceminha.

O sepultamento acon-
teceu na segunda-fei-
ra (10), em Mato Grosso. motorista perdeu o controle, saiu da pista e colidiu contra uma árvore

Divulgação

A Polícia Militar re-
gistrou duas ocorrên-
cias de posse de drogas 
nesta semana em Ma-
ravilha. Os casos foram 
flagrados na noite de quin-
ta-feira (13) nos bair-
ros Madalozzo e Jardim. 

De acordo com a PM, 
a primeira situação foi na 
Rua 21 de Abril, no Mada-
lozzo, onde a guarnição 
foi acionada após uma de-
núncia de consumo de dro-
gas e abordou um homem. 
Com ele, os policiais en-

contraram uma bucha e 
um cigarro de maconha. 

No segundo caso, Rua 
Monteiro Lobato, dois ho-
mens foram flagrados em 
uma motocicleta. A PM en-
controu uma bucha de co-
caína e o condutor da mo-
tocicleta havia feito uso de 
maconha. Nas duas ocor-
rências o enquadramen-
to foi por posse de dro-
gas e houve confecção 
de termo circunstancia-
do, para comparecimen-
to no Fórum de Maravilha. 

ABORDAgEnS CuIDADO

Polícia Militar flagra 
homens com drogas

Corpo de Bombeiros 
alerta para riscos 
de queimadas

O Corpo de Bombei-
ros foi acionado diver-
sas vezes nesta semana 
para atender ocorrên-
cias de fogo em vegeta-
ção na região de Maravi-
lha. Na maioria dos casos, 
o fogo atingiu vegeta-
ção rasteira e foi contro-
lado pelos profissionais.

De acordo com o co-
mandante dos Bombei-
ros de Maravilha, tenente 
João Emiliano de Mou-

ra Miranda, ocorrências 
de fogo em mata têm au-
mentado nos últimos dias. 
Ele explica que a vegeta-
ção seca acaba favorecen-
do, associada com a fal-
ta de responsabilidade de 
algumas pessoas. Confor-
me ele, colocar fogo em 
entulhos em terrenos bal-
dios causa risco para o 
meio ambiente e a popu-
lação, configurando cri-
me em alguns casos.
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ESPORtE

OlESC

RETA fInAl 

COPA SAnTA CATARInA

Maravilha alcança bons 
resultados 

Campeonato de futsal 
tem partidas decisivas 

Mesatenistas participam 
da primeira edição

Os professores Thomas e 
Edinar Zardo, das equipes AMV/
SME/Acema e Projeto Vida Vô-
lei/CDI Unopar/João XXIII/
SME/AMV, nos naipes masculi-
no e feminino, respectivamente, 
disputaram a fase microrregio-
nal das Olimpíadas Escolares de 
Santa Catariana (Olesc). As dis-
putas foram no sábado (8), em 
Maravilha, contra Pinhalzinho. 

As duas equipes tiveram triun-
fo pelo placar de 2 x 0. De acor-
do com os professores, além do 
título, Maravilha garantiu a vaga 
para a fase seletiva regional. 
“Queremos agradecer a admi-
nistração municipal, nossos pa-
trocinadores e Associação Ma-
ravilhense de Vôlei pelo apoio e 
confiança em nosso trabalho”, fi-
nalizam os atletas e professores.  

As duas equipes tiveram triunfo pelo placar de 2 x 0

Divulgação

Divulgação

No último fim de sema-
na os atletas da equipe da Se-
cretaria de Esportes/Erva Dani-
nha/AATMM participaram da 1ª 
Copa Santa Catarina de Tênis de 
Mesa, em Pinhalzinho. Segun-
do o professor Tiego Drumm, a 
Copa Santa Catarina faz parte do 
Circuito Catarinense de Tênis de 
Mesa, organizado pela Federa-
ção Catarinense, e teve pontua-
ção válida para os rankings esta-

dual e nacional. “A Copa Santa 
Catarina é classificada como 
campeonato aberto e sua orga-
nização e nível técnico fizeram 
com que se cogite uma nova edi-
ção no próximo ano”, explica. 

Representantes da Cida-
de das Crianças, os mesatenis-
tas Lucas Cella, Hallei Uebel, Vi-
nicius Pinheiro e Douglas May 
competiram. O professor Tiego 
Drumm acompanhou a equipe.

Copa Santa Catarina faz parte do Circuito Catarinense de Tênis de mesa

TERCEIRA ETAPA DA lIgA OESTE SERÁ hOjE 
hoje (15) será realizada a terceira etapa do Circuito Oeste Catarinense 
de Tênis de mesa, em Concórdia, quando os mesatenistas do Oeste 
catarinense se reúnem em mais uma etapa do Troféu Cleberson Fernando 
da Silva. A equipe da Secretaria de Esportes/Erva Daninha/Acema participa 
com 18 atletas, distribuídos nas classes federado e escolar, nos naipes 
masculino e feminino, desde a categoria sub-11 até adulto. 

RESuLTADOS DAS MODALIDADES
futsal masculino
1º lugar: E.E.B. josé marcolino Eckert - 
Pinhalzinho
2º lugar: E.E.B. Santa Terezinha - Santa 
Terezinha do Progresso
3º lugar: E.E.B. rodrigues Alves - Saudades

futsal feminino
1º lugar: E.E.B. Santa Terezinha - 
maravilha
2º lugar: E.E.B. Oscar majolo – São 
miguel da Boa Vista
3º lugar E.E.B. Profº manuel de Freitas 
Trancoso – iraceminha

Tênis de mesa feminino
1º lugar: Ana Paula Galina - E.E.B. 
Vendelino junges - Pinhalzinho
2º lugar: Thaís Graciolli - E.E.B. josé 
marcolino Eckert - Pinhalzinho
3º lugar: Vanessa Terezinha Keller 
- E.E.B. Nossa Senhora da Salete – 
maravilha 

Tênis de mesa masculino
1º lugar: julio rosset - E.E.B. josé 
marcolino Eckert - Pinhalzinho
2º lugar: Vinicius Buzatto Pinheiro 
- E.E.B. Nossa Senhora da Salete - 
maravilha
3º lugar: jonathan jhombelli - E.E.B. 
josé marcolino Eckert - Pinhalzinho

badminton masculino
1º lugar: Gabriel Perin - E.E.B. jorge 
lacerda - Flor do Sertão
2º lugar: lucas Bortolini - E.E.B jorge 
lacerda - Flor do Sertão
3º lugar: marcel Augusto Knorts - E.E.B. 
Dom helder Câmara - modelo

badminton feminino
1º lugar: Caroline Sacardo - E.E.B. jorge 
lacerda - Flor do Sertão
2º lugar: roberta Asolini - E.E.B. jorge 
lacerda - Flor do Sertão

Voleibol de praia masculino
1º lugar: E.E.B. Nossa Senhora da Salete 
- maravilha
2º lugar: E.E.B. josé marcolino Eckert - 
Pinhalzinho
3º lugar: E.E.B. jorge larcerda – Flor 
do Sertão

Voleibol de praia feminino
1º lugar: E.E.B. joão XXiii - maravilha
2º lugar: E.EB. marcolino Eckert - 
Pinhalzinho
3º lugar: E.E.B. Oscar majolo - São 
miguel da Boa Vista

xadrez masculino
1º lugar: lucas Bortolini 
2º lugar: Andrei Albani - E.E.B. Profº 
Silvio romero - Bom jesus do Oeste
3º lugar: Gabriel Perin 

xadrez feminino
1º lugar: roberta Asolini 
2º lugar: Caroline Sacardo 
3º lugar: Cristina Facco - E.E.B. Nossa 
Senhora da Salete - maravilha

Voleibol masculino
1º lugar: E.E.B. Santa Terezinha - 
maravilha
2º lugar: E.E.B. josé marcolino Eckert - 
Pinhalzinho
3º lugar: E.E.B. Santa Terezinha - Santa 
Terezinha do Progresso

Voleibol feminino
1º lugar: E.E.B. rodrigues Alves - 

Saudades
2º lugar: E.E.B. Nossa Senhora da Salete 
- maravilha
3º lugar: E.E.B. josé marcolino Eckert - 
Pinhalzinho

basquetebol masculino
1º lugar: E.E.B. joão XXiii - maravilha
2º lugar: E.E.B. Dom helder Câmara - 
modelo
3º lugar: E.E.B. Oscar majolo – São 
miguel da Boa Vista

ATLETISMO
100 metros rasos feminino
1º lugar: Djenifer Von muhlen - E.E.B. 
Profº manuel de Freitas Trancoso - 
iraceminha
2º lugar: Cintia ransolin - E.E.B. Profº 
Silvio romero - Bom jesus do Oeste
3º lugar: maévellyn Wachholz - E.E.B. 
Osvaldo Ferreira de mello - Tigrinhos

200 metros feminino
1º lugar: Camila rubia Alves de Oliveira - 
E.E.B. joão XXiii - maravilha 
2º lugar: Thalia Dall Agnol - E.E.B. Profº 
Silvio romero - Bom jesus do Oeste
3º lugar: Estéfani luisa Correa - E.E.B. 
Osvaldo Ferreira de mello - Tigrinhos

400 metros feminino 
1º lugar: Estéfani luisa Correa 
2º lugar: Thalia Dall Agnol 
3º lugar: Camila Persch - E.E.B. rodolfo 
Foss - Saudades

800 metros feminino
1º lugar: Tainara roberta Buss - E.E.B. 
joão XXiii - maravilha
2º lugar: Bruna hirschheiter - E.E.B. 
Profº Silvio romero - Bom jesus do 
Oeste
3º lugar: Amanda hirschheiter - E.E.B. 
Profº Silvio romero - Bom jesus do 
Oeste

3 mil metros feminino
1º lugar: Daiana Cristina Francken - 
E.E.B. rodolfo Foss - Saudades
2º lugar: maria Eduarda dos Santos - 
E.E.B. Profº Silvio romero - Bom jesus 
do Oeste
3º lugar: Andressa Comunello - E.E.B. 
Profº Silvio romero - Bom jesus do Oeste

100 metros com barreiras feminino
1º lugar: Cintia ransolin 
2º lugar: Carine Clarice Parizzi - E.E.B. 
Oscar majolo - São miguel da Boa Vista
3º lugar: Tiéli Balbinot - E.E.B. Prof 
º manuel de Freitas Trancoso - 
iraceminha 

Arremesso de peso feminino
1º lugar: Sinara Vivian - E.E.B. Profº Silvio 
romero - Bom jesus do Oeste
2º lugar: Katia Camila Fantin Zielke - E.E.B. 
Silvio romero - Bom jesus do Oeste
3º lugar: Andressa luana da Silva 
manski - C.E. monteiro lobato - 
maravilha

Lançamento de dardo feminino
1º lugar: Sinara Vivian 
2º lugar: Erica Batin de lima - E.E.B. 
Vendelino junges - Pinhalzinho
3º lugar: Patricia Weber dos Santos - 
E.E.B. rodolfo Foss - Saudades

Lançamento de disco feminino
1º lugar: Katia Camila Fantin Zielke - 
E.E.B. Silvio romero - Bom jesus do 
Oeste
2º lugar: michely da Silva - E.E.B. Profº 

MICRORREgIOnAl Evento teve a participação de mais de 600 estudantes

jogos Escolares são realizados 
No último dia 7 encer-

raram as competições da 
etapa microrregional dos 

Jogos Escolares de Santa Ca-
tarina (Jesc), realizadas em 
Maravilha. O evento teve a 

participação de mais de 600 
estudantes de 15 a 17 anos 
das escolas dos municípios 

que pertencem à Agência de 
Desenvolvimento Regional 
de Maravilha.

Silvio romero - Bom jesus do Oeste 
3º lugar: luéli Karin Weber - E.E.B. 
Osvaldo Ferreira de mello - Tigrinhos

Salto em altura feminino
1º lugar: Gabriella Sansigolo - E.E.B. 
Profº Silvio romero - Bom jesus do 
Oeste
2º lugar: luisa Netz - E.E.B. Profº 
hermínio heusi da Silva - romelândia
3º lugar: Ana Carolina Dall Agnol - E.E.B. 
Profº Silvio romero - Bom jesus do Oeste

 Salto em distância feminino
1º lugar: Eduarda Carolina Garmatz 
laux - E.E.B. Silvio romero - Bom jesus 
do Oeste
2º lugar: letícia Darós - E.E.B. Oscar 
majolo - São miguel da Boa Vista
3º lugar: manuela Cazuni - E.E.B. 
Osvaldo Ferreira de mello - Tigrinhos

Salto triplo feminino
1º lugar: Talita reinhehr - E.E.B. Profº 
Silvio romero - Bom jesus do Oeste
2º lugar: Ana Carolina Dall Agnol 

combinada (heptatlo) feminino
1º lugar: lais Willens Santolin - E.E.B. Profº 
Silvio romero - Bom jesus do Oeste
2º lugar: Priscila maria Ghisleri - E.E.B. 
Profº manuel de Freitas Trancoso - 
iraceminha

100 metros rasos masculino
1º lugar: josimar Wagner - E.E.B. 
Profº manuel de Freitas Trancoso - 
iraceminha
2º lugar: Vinicius Alberto Teske Badia 
- E.E.B. Osvaldo Ferreira de mello - 
Tigrinhos
3º lugar: Nathan henrique Carozo - 
E.E.B. Dom helder Câmara - modelo

200 metros masculino
1º lugar: Vinicius matheus ludke - E.E.B. 
joão XXiii – maravilha  
2º lugar: Nathan henrique Carozo 
3º lugar: marlon Klein - E.E.B. josé 
marcolino Eckert - Pinhalzinho

400 metros masculino
1º lugar: Gabriel henrique linke - E.E.B. 
josé marcolino Eckert - Pinhalzinho
2º lugar: renan Camargo - E.E.B. Santa 
Terezinha - maravilha
3º lugar: Guilherme isaias richel - E.E.B. 
Profº Silvio romero – Bom jesus do Oeste

800 metros masculino
1º lugar: luiz henrique Baumgratz 
Dias - E.E.B. josé marcolino Eckert 
- Pinhalzinho
2º lugar: Guilherme martins mota 
- E.E.B. Osvaldo Ferreira de mello - 
Tigrinhos
3º lugar: Eduardo Neu - E.E.B. Profº 
Silvio romero – Bom jesus do 
Oeste

3 mil metros masculino
1º lugar: Eduardo Adriano de Campos - 
E.E.B. Santa Terezinha - maravilha
2º lugar: Deividi Alves da Silva - E.E.B. 
Osvaldo Ferreira de mello - Tigrinhos
3º lugar: juliano Perkuhn - E.E.B. Oscar 
majolo – São miguel da Boa Vista

110 metros com barreiras masculino
1º lugar: Daniel Felipe Dill - E.E.B. Dom 
helder Câmara - modelo 
2º lugar: Vanderson Schwertz - E.E.B. 
rodolfo Foss - Saudades
3º lugar: Simão Kotz - E.E.B. herminio 
heusi da Silva - romelândia

Arremesso de peso masculino
1º lugar: Willian do Amaral - E.E.B. rodolfo 
Foss - Saudades 
2º lugar: marcel Knorts - E.E.B. Dom helder 
Câmara - modelo
3º lugar: henrique marczinski - E.E.F. 
juscelino Kubitschek de Oliveira - maravilha

Lançamento do dardo masculino
1º lugar: Fabio junior Schittler - E.E.B. 
Profº Silvio romero - Bom jesus do Oeste
2º lugar: Willian Cesar Amaral - E.E.B. 
rodolfo Foss - Saudades
3º lugar: Thiago da Silva Korte - E.E.B. 
Santa Terezinha - maravilha

Lançamento de disco masculino
1º lugar: Alexsandro Paulo Fell - E.E.B. 
joão XXiii - maravilha
2º lugar: Paulo Eduardo Petri - E.E.B. 
Osvaldo Ferreira de mello - Tigrinhos
3º lugar: Vinicios mateus Fiori - E.E.B. 
Osvaldo Ferreira de mello - Tigrinhos

Salto em altura masculino
1º lugar: marcelo Nunes da Cruz - 
E.E.B. Profº hermínio heusi da Silva 
- romelândia
2º lugar: Djovan Carlos Kliemann - E.E.B. 
rodolfo Foss - Saudades
3º lugar: Nathan marques michel - E.E.B. 
Oscar majolo - São miguel da Boa Vista

Salto em distância masculino
1º lugar: igor Zinn Zanchet - E.E.B. Santa 
Terezinha - maravilha
2º lugar: josimar Wagner 
3º lugar: Djovan Carlos Kliemann 

Salto triplo masculino
1º lugar: Andrei Albani - E.E.B. Profº 
Silvio romero - Bom jesus do Oeste
2º lugar: Sidimar da Silva - E.E.B. Profº 
hermínio heusi da Silva - romelândia
3º lugar: Evandro Tschinkel lopes - 
E.E.B. Profº hermínio heusi da Silva 
- romelândia

combinada (heptatlo) masculino
1º lugar: Vinicius Alexandre Soldatelli - 
E.E.B. joão XXiii - maravilha
2º lugar: Elian Sehnem - E.E.B. Profº 
Silvio romero - Bom jesus do Oeste

Entre as vencedoras, E.B.B. Santa Terezinha conquistou primeiro lugar no vôlei masculino

Divulgação

Na noite de ontem (14) foi 
realizada, no Ginásio de Espor-
tes Gelson Tadeu Melo Lara, 
mais uma rodada da fase ma-
ta-mata do Campeonato Muni-
cipal de Futsal – Taça Oeste Tin-
tas, de Maravilha. Os jogos foram 
todos pela categoria livre. Se en-
frentaram Academia Corpo Ex-
pressão/Aracnomania/Mec 

Heydt x Aquecedores Schmidt/ 
Center Lavacar; Eduarda Móveis 
x Guaraipo; Casa Bonita x Vas-
co da Gama; Cooper Auriverde x 
Marcos Suspensões. Os resulta-
dos serão apresentados na pró-
xima edição do Jornal O Líder. 
As finais vão ocorrer no próximo 
dia 21, nas três categorias em dis-
puta: veterana, feminina e livre. 
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