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WH Comunicações
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Governador diz que
oncologia começa
atendimentos neste mês

Eduardo Pinho Moreira afirma que serviço
começa com novos pacientes e, mais
tarde, será ampliado para pessoas que já
estão em tratamento
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Fazendo parte da programação dos 60 anos de Maravilha, município realiza hoje (7) o
baile de escolha das novas soberanas no Salão Paroquial
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ELEIÇÕES 2018 Em São Miguel do Oeste, Cartório Eleitoral firmou
convênio com a Unoesc
LUCAS MIGUEL
GNIGLER

www.lucasmiguel.com

O que você não vai fazer hoje?
Anote num papel as 3 grandes prioridades da sua vida.
Depois volte aqui.

*

Venho fazendo essa pergunta por aí há mais de um ano.
E em geral, a resposta é algo assim:
1.Família/relacionamentos;
2.Saúde;
3.Fé/religião/espiritualidade.
Imagino que as suas prioridades sejam semelhantes.
Quem sabe “trabalho”, “arte”, “esporte” entrem na lista. Na
minha entra “aprendizado”.
Mas não importa o que você respondeu. O importante é
o seguinte: nos últimos 7 dias, quantas horas você realmente dedicou às suas prioridades? O resultado costuma ser preocupante.
Se você quer priorizar mais na vida, no trabalho, na rotina, precisa pensar nessa relação tempo x prioridade.

Inscrições para trabalhar como
“mesário voluntário” estão abertas
Quem quiser trabalhar
nas eleições de 2018 em Santa Catarina de forma voluntária como mesário já pode se
inscrever. Para participar, o
eleitor precisa ser maior de 18
anos e estar em situação regular com a Justiça Eleitoral. Há
prioridade para quem tem o
ensino médio completo. A inscrição pode ser realizada no
Portal do Eleitor, na internet.
“Qualquer eleitor pode
se candidatar para ser mesário, exceto candidatos, paren-

tes, membros de diretórios de
partido, ou que exerça função
executiva, autoridades, agentes de polícia ou funcionários que desempenham função de confiança”, explica o
chefe do Cartório Eleitoral de
São Miguel do Oeste, Ângelo
Pasquali.
Em São Miguel do Oeste o
Cartório Eleitoral firmou convênio com a Unoesc, o qual
garante 10 horas de atividades extracurriculares aos estudantes que se voluntariarem

e forem convocados. Pasquali
salienta que o trabalho de mesário nas eleições prevê algumas vantagens. “Há uma série
de vantagens em ser mesário,
vai depender de qual é a profissão do mesário. A principal vantagem é que cada dia
de serviço prestado à Justiça
Eleitoral resultará no dobro
de dias de dispensa do trabalho, seja ele público ou privado”, destaca.
As pessoas que se inscreverem como mesários volun-

tários devem esperar a convocação oficial, porque apenas o
ato da inscrição não confirma
a nomeação imediata. Quem
se voluntariar e não comparecer terá prazo de 30 dias para
justificar a ausência ao juiz
eleitoral. “Vamos definir todos
os mesários ate início de agosto, mas de agosto a setembro
podemos ter trocas. Todas as
pessoas que se cadastrarem
poderão ser encaixadas nas
vagas que vão abrir no decorrer das convocações”, finaliza.

CHARGE

*

Dizem que o investidor Warren Buffett orientou seu assistente a fazer uma lista com 25 coisas que ele gostaria de
conquistar na vida. O assistente fez.
Buffett pediu então para que ele circulasse, entre elas, as
5 mais importantes. Ele fez.
“E agora, já sabe o que fazer?”, o chefe perguntou. E ele
respondeu: “Sim, senhor! Vou focar nas 5 prioridades que
circulei e só fazer as outras quando der tempo”.
“Errado”, disse o chefe. “As outras 20 são aquelas que
você precisa evitar a todo custo!”
Faz todo sentido. Pois quem tem 25 prioridades não tem
prioridade alguma.
Sugiro uma lista parecida: o que NÃO fazer. E listar:
quais hábitos evitar? Aonde você está perdendo precioso
tempo? Em que você está colocando esforço desnecessário?
Para quem você está dando muita atenção?
“Não fazer” é tão crítico quanto fazer. “Não fazer” também é ação, que abre tempo e esforço para o que é prioridade. O que você não vai fazer hoje?

*

Criei o seminário do qual eu gostaria de ter sido aluno há 10 anos. Compilei tudo que aprendi – nos últimos 10
anos – sobre mim mesmo, sobre todos nós.
Se você estiver perto de São Miguel do Oeste no fim de
semana dos dias 21 e 22 de julho e quiser fazer parte dessa
experiência, acesse www.lucasmiguel.com.
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radar

LIÇÕES DE VIDA
Se você fosse morrer amanhã, o que faria em
seus últimos instantes? Faça isso em 48 horas...

por Wolmir Hübner
radar@jornalolider.com.br

MORTE TRÁGICA
A equipe da Rádio Efapi comunica com pesar o falecimento do presidente da Rádio Efapi, Ivanor Bressan, vítima
de atropelamento registrado na manhã de
terça-feira (3). Bressan, além de presidente da emissora, era também comunicador. Foi ministro, pai de família, um grande líder comunitário. O velório aconteceu
na Igreja Católica do loteamento Universidade, na grande Efapi em Chapecó.

EXEMPLOS?
A Seleção não é exemplo de superação e de sucesso para o Brasil. Não
aguento mais ouvir que os comandados
de Tite servem de exemplo para a construção do país, para a retomada do nosso crescimento, para provar que a pátria tem jeito, sim. Eu adoro a Copa e o
futebol, mas torço para uma equipe que
pouco tem a acrescentar em termos de
esperança para as crianças das nossa favelas. A Finlândia nem se classificou para
a Copa da Rússia. A Finlândia, sim, deveria nos servir de inspiração na saúde,
segurança e educação. Torcemos muito
por suas vitórias, mas não posso deixar
de lembrar, porém que a maioria deles
não mora mais aqui. No mundo do futebol, fazer sucesso é sair do Brasil. Que
exemplo é esse? Seja bom, vá embora.

RETORNOU
A prezada Geovanna Cembranel,
após cursar Arquitetura e Urbanismo na
Universidade de Passo Fundo (RS), recebeu seu merecido diploma e retornou
nesta semana a Maravilha. Irá se dedicar
à profissão aqui em nossa cidade e se incorpora aos seus pais, Vanderlei e Geneci, na continuidade do sucesso da empresa Vimóveis, símbolo de bom gosto
e requinte em móveis e decorações. Estamos felizes com seu retorno, amiga!

CARGOS COMISSIONADOS
Foi publicado nesta semana, num jornal
do Estado, que o Ministério Público
entrou com ação para elucidar tantos
cargos comissionados que os municípios
catarinenses empregam. Maravilha está
sendo questionada pela contratação de 166
funcionários comissionados na prefeitura
e Câmara de Vereadores, enquanto São
Miguel do Oeste com 77, Guaraciaba com
29, Pinhalzinho com 45 e Chapecó somente
4. Os municípios de Descanso e Cunha Porã
ficaram fora da lista. No Estado de Santa
Catarina são questionados 6.600 contratos
de empregados públicos sem concurso
público. Vamos ver no que dará.

TRABALHO RECONHECIDO
A prefeita, Rosimar Maldaner, teve a fineza de reconhecer e enaltecer o nosso trabalho jornalístico referente ao processo de coleta seletiva. Em certa citação, menciona a contribuição dada pelos nossos profissionais do grupo WH, que desta forma estão fazendo do jornalismo um elo entre pautas de Maravilha e seus cidadãos. Agradecemos o reconhecimento da prefeita e sua competente assessora de comunicação, Patrícia
Bertollo. Como é bom fazer um trabalho que vem ao encontro das aspirações de um povo e ser reconhecido!
Divulgação

MELHOR NOTICIARISTA DO ESTADO

MIGRAÇÃO
A nossa coirmã Rádio Difusora de Maravilha
encerrou suas atividades em Amplitude Modulada (AM) para definitivamente operar em Frequência Modulada (FM), assim se modernizando e fazendo parte, como nossas emissoras,
que operam nessa modalidade de transmissão.
Desejamos ao prezado Julmir Viccari e seu corpo
de funcionários muito sucesso. A migração de AM
para FM está sendo implantada em todo o Brasil,
pois o AM se tornou um meio muito arcaico. Nós,
no Paraná, onde temos emissora de rádio que operava em AM, também migramos para o FM. Sinais de modernidade e atualização nos sistemas...

Jornalista recebeu a premiação em Balneário Camboriú

A 10ª edição do Prêmio Acaert definiu os
vencedores nas 18 modalidades na noite
da terça-feira (3), em cerimônia realizada
em Balneário Camboriú. Considerado
um dos mais importantes do mercado
de comunicação, o prêmio destaca
trabalhos nas categorias profissionais
de rádio, profissionais de televisão,
agência de propaganda e acadêmicos. A
jornalista do grupo WH Comunicações
Silvana Toldo Ruschel levou o microfone

DIA DO COOPERATIVISMO
Aos amigos vinculados às cooperativas, seus administradores, funcionários e associados,
um abraço e parabéns pelo que
fazem para o engrandecimento
da nação. Um abraço especial ao
amigo Hermes Barbieri, abnegado presidente do nosso Sicoob.

de ouro na categoria Melhor Locutor
Noticiarista. A profissional, que atua na
Rádio 103 FM de São Miguel do Oeste,
participou da cerimônia de premiação
e recebeu o prêmio de 1º lugar,
destacando-se entre os cinco finalistas
desta categoria. Orgulho para nós, seus
incentivadores, e todo nosso grande
número de colegas. Parabéns, Silvana!
Você foi a única aqui do Oeste que
ganhou o prêmio máximo!

RAINHA DO MUNICÍPIO
Hoje (7) será escolhida a rainha do município de Maravilha,
num grande evento social promovido pelo Departamento de Cultura. O Grupo WH Comunicações, como em edições anteriores, é um
dos patrocinadores, juntamente com outras empresas. A Rádio Líder transmite ao vivo o baile, com a divulgação das escolhidas. Uma
grande promoção para ser prestigiada pela comunidade regional.

Bom fim de semana!

4

, 7 DE julhO DE 2018

CLUBE DE SERVIÇO Assumiu como novo presidente do Rotary
Roberto Mileski, que recebeu o cargo de Elton Roque Daltoé
DIREITO E SAÚDE
por Cassiane Wendramin
cassi.wen@hotmail.com

ANS SUSPENDE VENDA DE 31 PLANOS
DE 12 OPERADORAS DE SAÚDE
Com colaboração de Karlessa Mantovani
A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) deteriminou a
suspensão temporária da comercialização de 31 planos de saúde de
12 operadoras devido a reclamações relacionadas a cobertura assistencial. A decisão foi anunciada no dia 4 de junho e a suspensão entrou em vigor em 8 de junho.
A medida é resultado do Programa de Monitoramento da Garantia de Atendimento, realizado a cada três meses, que avalia as
operadoras a partir das reclamações registradas pelos beneficiários
nos canais da ANS. O objetivo do monitoramente é estimular que as
operadoras qualifiquem o atendimento prestado aos consumidores.
“Apesar de alguns casos reiterados, percebemos que, em geral, as operadoras têm se esforçado para se manter nas melhores
faixas de classificação. Isso mostra que o programa tem atingido
seu objetivo, já que o monitoramento da garantia de atendimento
é um mecanismo que visa dar uma oportunidade para que as empresas revejam seus fluxos de atendimento e o próprio fluxo operacional”, avalia a diretora de Normas e Habilitação dos Produtos
da ANS, Karla Coelho.
As operadoras que tiveram alguns de seus planos suspensos são
Good Life Saúde, Unimed Norte/Nordeste, AMI – Assistência Médica Infantil, Associação Auxiliadora das Classes Laboriosas, PAME
– Associação de Assitência Plena em Saúde, Gamec – Grupo de Assitência Médica Empresarial do Ceará, Ameno Assistência Médica, Lotus Operador de Planos Odontológicos, Caixa Seguradora Especializada em Saúde, Associação Santa Casa Saúde de Sorocaba e
Green Life Planos Médicos.
No mesmo período dessas suspensões, outros 33 planos de 16
operadoras foram reativados, sendo que 9 operadoras tiveram reativação total e 7 operadoras reativação parcial.
Os usuários desses planos não precisam se preocupar, pois continuarão possuindo a assistência regular, no entanto, as operadoras
estão impedidas de vender para outros interessados até a comprovação de melhora no atendimento.

Rotary Club São Miguel do
Oeste empossa nova diretoria
O Rotary Club de São Miguel do Oeste empossou, na
noite de terça-feira (3), nova
diretoria. O evento foi realizado no Clube Comercial
de São Miguel do Oeste. Assumiu como novo presidente do Rotary Roberto Mileski,
que recebeu o cargo de Elton Roque Daltoé. Mileski
permanecerá à frente da entidade durante o ano rotário
2018/2019. Após ato de posse, convidados e rotarianos
participaram de confraternização.

Camila Pompeo/O Líder

Elton Roque Daltoé (à esquerda) repassou o cargo de presidente do Rotary para
Roberto Mileski

FESTA DO FRANGO
E DO VINHO
A Festa do Frango e do Vi-

nho é uma das principais promoções do Rotary Club de São
Miguel do Oeste. A 17ª edi-

ção do evento será realizada
no dia 4 de agosto. O tradicional evento será no Parque de
Exposições Rineu Gransotto. Conforme Clédio de Campos, coordenador do Festival,
os ingressos já estão à venda
ao valor de R$ 40.
Entre as ações do Rotary
Club de São Miguel do Oeste está a distribuição, por
meio do projeto “Fraldário”, 1,2 mil fraldas geriátricas por mês para São Miguel
do Oeste e outros municípios
cadastrados.

EVENTO

2º Café Colonial do Lions e Banda Marcial
é sucesso de público
O Lions Clube Maravilha e a Banda Marcial Cidade das Crianças promoveram no sábado (30) o 2º Café
Colonial. Conforme o presidente do Lions Clube Maravilha, Silvino Giacomin, cerca
de 500 ingressos para o evento foram comercializados. Os
lucros do evento foram divididos entre Lions Clube Maravilha e a Banda Marcial.

Além da arrecadação de
recursos, o Café Colonial objetivou a integração das duas
entidades organizadoras. O
evento foi no Salão Paroquial
em Maravilha e enquanto o
público degustava o café colonial, a Banda Marcial protagonizou várias apresentações.
Giacomin destaca que a participação do público foi dentro das expectativas e o cardá-

pio agradou aos presentes. Ele
agradece a todos e também às

empresas que contribuíram
com a doação de alimentos.
Fotos: Carine Arenhardt/O Líder

Público presente foi estimado em 500 pessoas

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA
GERAL EXTRAORDINARIA
O Presidente da COACIG AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA, situada na Linha Indiozinho, interior no município
de Guaraciaba, Estado de Santa Catarina, inscrita no CNPJ:
18.398.064/0001-58, Inscrição Estadual nº. 257.089.004, registrado na Jucesc 42400023894 em 26/06/2013, no uso de
suas atribuições que lhe confere o Artigo 41º do Estatuto Social, convoca os 625 cooperados com direito a voto, para se
reunirem em Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 18 de Julho de 2018, na sede da Cooperativa, na linha Indiozinho, interior, na cidade de Guaraciaba/SC, em
primeira convocação às 18:00 horas, com dois terços dos cooperados presentes, em segunda convocação às 19:00 horas com a metade mais um, e em terceira e última convocação às 20:00 horas com o mínimo dez cooperados presentes,
para deliberarem sobre a seguinte:
ORDEM DO DIA
1º) – Re Ratificação da Assembleia Geral Extraordinária
n. 13, realizada em 11 de Abril de 2018.
Guaraciaba/SC, 07 de Julho de 2018
SERGIO SCALCO
Presidente

Café colonial apresentou cardápio diversificado

Banda Marcial fez apresentações durante o evento

ANTES DE DESEJAR SER
AMADO, TOME A
INICIATIVA DE AMAR

Do ponto de vista da
Psicologia, doença é
manifestação do anseio
de ser amado, é o estado
de buscar o amor. Por
isso, se tratarmos a pessoa
doente com amor verdadeiro,
ela se curará. Contudo, é
preciso também que o próprio
doente tome a iniciativa de
amar, pois a manifestação
de amor conduz à cura.
É fato que “Quem ama, é amado”.
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
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DATA MARCADA Em entrevista ao Grupo WH Comunicações, Eduardo
Pinho Moreira afirma que serviço começa com novos pacientes e,
mais tarde, será ampliado para pessoas que já estão em tratamento

Governador diz que oncologia começa
atendimentos neste mês na região
O Líder/Arquivo

Para o governador, início do atendimento oncológico é uma grande novidade e não se
pode criar dificuldades

ximas semanas e, provavelmente, estarei presente, no
mês de julho”, afirma.
Ao ser questionado sobre a forma inicial de atendimento, o governador disse que a oncologia vai servir
a toda região Extremo-Oes-

te. Porém atenderá os novos
pacientes no começo do trabalho, de forma gradativa.
Apenas quando estiver consolidado o serviço, será ampliado para pacientes que
hoje são atendidos em Chapecó. Diante desse cenário,

o governador critica o pessimismo e encara de forma
normal o modelo. “Não criemos problemas onde nós estamos vendo solução”, afirma,
falando sobre a novidade,
que é o início do serviço.
Quando questionado sobre o quartel do Corpo de
Bombeiros de Maravilha,
que ainda precisa da liberação de R$ 400 mil para conclusão, o governador não
quis se comprometer em
curto prazo. Ele disse que a
legislação eleitoral permite repasse de recurso para
obras que estejam em andamento no segundo semestre.
Por isso, o recurso deve ser
liberado, mas não será nos
próximos dias.

DEFININDO PRIORIDADES

Maravilha lança Plano Estratégico de
Desenvolvimento Municipal
O Plano Estratégico de Desenvolvimento Municipal (Pedem) faz parte do Programa
Cidade Empreendedora e foi
lançado em Maravilha na noite de terça-feira (3), no auditório da Associação Empresarial. O lançamento foi durante
o Seminário de Diagnóstico
dos Eixos Estratégicos, promovido numa parceria entre administração municipal de Maravilha e Sebrae.
Na oportunidade houve
uma breve apresentação dos
números de Maravilha, rela-

Carine Arenhardt/O Líder

Seminário reuniu lideranças e empresários

cionados à economia e Índice
de Desenvolvimento Humano
(IDH). O objetivo foi discutir, identificar e planejar metas para fortalecer o ambiente

de negócios e promover o desenvolvimento do município.
Lideranças e empresários debateram os eixos estratégicos
para o desenvolvimento do co-

mércio, indústria, agricultura,
e a partir de então identificaram as principais prioridades.
O diretor da Secretaria
de Indústria e Comércio e coordenador do Programa Cidade Empreendedora, Mozer Oliveira, destaca que este
trabalho é muito importante e poderá também ser utilizado por administrações futuras, que já terão a informação
das prioridades para Maravilha por meio desta identificação conjunta entre poder público e sociedade.

por LUIZ CLÁUDIO CARPES

HOSPITAL SÃO LUCAS DE GUARACIABA DEVE
FIRMAR PARCERIA COM INSTITUTO SANTÉ
Para quem conhece um pouco da história do Hospital São
Lucas de Guaraciaba, certamente vai lembrar-se de tantas e
tantas campanhas no intuito de arrecadar recursos para a instituição. O hospital, ao que lembro, nunca teve uma “saúde”
financeira adequada. Desta vez, o que se está acenando, em
relação ao hospital, é uma administração/parceria com o Instituto Santé, entidade mantenedora do Hospital Regional Terezinha Gaio Basso. E pode ser realmente a solução. Haverá
uma consulta (tipo plebiscito) no dia 16 de julho, onde a população irá se manifestar. Mas realmente, é a saída aparentemente mais viável. O Santé, nos moldes que administra o
Hospital Regional, em São Miguel do Oeste, recebe uma verba específica e administra tais recursos, mantendo a instituição em funcionamento, arcando com despesas gerais, que
vão desde material de limpeza, material clínico/ambulatorial,
até salários de profissionais de todas as áreas, médicas e afins
ou não. Em questão de atendimento público, é a maneira que
ainda funciona. Invariavelmente ocorrem atrasos no repasse,
mas da mesma forma, mesmo com algum atraso, os recursos
chegam e a instituição administra.
COMO SÃO OS HOSPITAIS PÚBLICOS DO PAÍS
Eis aí a grande diferença de modelo de gestão adotado no
Regional de São Miguel do Oeste para um hospital público,
como qualquer um que atenda pelo SUS. O Sistema Único de
Saúde remunera muito mal por consultas e procedimentos.
Muitas vezes, segundo os profissionais da área, a discrepância
é tão grande que em se tratando de um simples atendimento
de ferido, o que o SUS paga não chega nem a cobrir os gastos
com a sutura, como se diz. Ou seja, atender SUS hoje é literalmente trabalhar no prejuízo. Não há como viabilizar. Desta
forma, tudo leva a crer que a assembleia geral extraordinária
do dia 16, a partir de 19h30, deve efetivamente permitir que as
negociações caminhem neste sentido. Entendo que poderá o
São Lucas ser um braço do Hospital Regional Terezinha Gaio
Basso. E com a competência do Santé, a população de Guaraciaba e região ganham, e muito, com isso.
PARABÉNS POLÍCIA MILITAR DE SANTA CATARINA
O aplicativo PMSC Mobile, desenvolvido pela Polícia Militar de Santa Catarina, recebeu o 1º lugar no prêmio do Fórum Nacional de Juizados Especiais (Fonaje), na categoria
Operadores do Direito. Justa distinção. A PM/SC evoluiu muito nos últimos anos, com bons equipamentos, agilidade nos
trabalhos e melhores condições aos já excelentes profissionais. Motivo de orgulho para a Polícia Militar. Agilidade e segurança para a sociedade. Parabéns!

Sonhar é bom, mas realizar é melhor ainda!

CRÉDITO
PRÉ-

APROVADO UNICRED

CONTRATE PELO:

UNICRED
MOBILE

INTERNET
BANKING

TERMINAIS
ATM

Sujeito a consulta cadastral no momento da
contratação. Consulte a disponibilidade com
seu Gerente de Relacionamento.

O Grupo WH Comunicações entrevistou nesta semana, com exclusividade, o governador de Santa Catarina,
Eduardo Pinho Moreira, para
esclarecer situações envolvendo os municípios da região Extremo-Oeste. Ele falou
sobre a implantação do tratamento contra o câncer em
São Miguel do Oeste e o quartel do Corpo de Bombeiros de
Maravilha.
De acordo com Pinho
Moreira, o tratamento oncológico começa em julho no
Hospital Regional de São Miguel do Oeste. Ele afirma que
o serviço precisa iniciar e estará no município no dia da
inauguração. “Está decidido, será implantado nas pró-

DIRETO
AO PONTO
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SOBERANAS Baile de Escolha da Rainha do Município faz parte da programação dos 60 anos de Maravilha.
Fique por dentro do cronograma

Nove candidatas disputam o título de
rainha nesta noite
Apenas três das nove candidatas serão escolhidas na
noite de hoje (7) durante o
Baile de Escolha da Rainha
do Município. O evento faz
parte da programação alusiva ao aniversário de 60 anos
de Maravilha e é organizado pela administração municipal, além de ter o apoio da
Rede Feminina de Combate
ao Câncer da cidade.
O evento começa às 22h
com o desfile, sendo que serão utilizados dois trajes no
palco: maiô e vestido de gala.
Os sete jurados classificarão
três candidatas: rainha, primeira-princesa e segunda
-princesa. As pretendentes
foram preparadas para o desfile, com ensaios até o dia do
evento. Os ingressos custam
R$ 15 individual antecipado e
R$ 20 no local da festa.
A programação de aniversário dos 60 anos de Maravilha começou no domingo (1º), com festa dos idosos
na Linha Primavera Baixa e
o tradicional Almoço da Colheita promovido pela Igreja
Evangélica de Confissão Luterana no Brasil.
Hoje (7) o cronograma
segue com o baile e amanhã (8) o grupo de danças
do Centro Cultural 25 de Julho, Volkstazgruppe Wunderbar, promove a Festa da Integração. Anual, o evento tem
como finalidade integrar outros municípios por meio dos
amantes das danças típicas
culturais alemã e italiana. A
festa será no Parque de Exposições Carlos Alberto Begrow
e começa às 10h com apresentações, ao meio-dia será
servido porco-pizza, galeto,
linguiça, saladas e acompanhamentos. A ficha individual custa R$ 25 e está disponível com os integrantes
do Grupo e no Centro Cultural 25 de Julho. Após a programação do almoço e das apresentações haverá matinê às
14h com a Banda Prisma.
Amanhã (8) tem festa na
Linha Cabeceira do Iraceminha, uma promoção da comunidade católica do local

a partir das 11h no salão comunitário. Na sexta-feira (13)
Reni Luiza Stertz lança o livro
Memória Fotográfica de Maravilha 1945-1974, às 19h30,
na Cantina Italiana. A autora
mostrará na obra 25 anos de
Maravilha por meio de fotos
históricas.
Sábado (14) os corais maravilhenses se apresentam no
Centro Sociocultural. O encontro, que surgiu da Festa
das Etnias, é tradicional em
Maravilha e começa a partir
das 14h, com entrada gratuita.
A Universidade da Terceira Idade (Uniti) forma a terceira turma de alunos no sábado (14). Com 29 pessoas
acima dos 55 anos, o projeto tem apoio da administra-

ção municipal e a entrega dos
canudos está no cronograma alusivo às festividades de
Maravilha. O evento será promovido no Maravilhas Park
Hotel, às 19h, com direito a
homenagens e testemunhos.
Domingo (15) a comunidade do Bairro União promove a primeira edição do
costelão no salão Santa Terezinha e os ingressos custam
R$ 25. O evento terá matinê às 14h com a Banda Marca do Fole e na mesma data
tem festa dos idosos no Lar
de Convivência.
Dentro do calendário de
eventos está a primeira edição do Feirão do Imóvel. Promovido no dia 21 pela Caixa
Econômica Federal de Mara-

vilha, o Núcleo das Imobiliárias e a administração municipal. O evento tem como
objetivo oferecer para todas
as classes sociais informações e financiamento de moradias. A ideia surgiu com a
redução das taxas de juros
em nível nacional e o Feirão
será das 9h às 17h, na CDL e
Associação Empresarial.
No mesmo dia do Feirão,
Maravilha recebe o Encontro
de Violões às 15h, no Centro
Sociocultural, e o Encontro
Cultural promovido no Lar de
Convivência.
Já no dia 22 tem festa dos
idosos na Linha Arabutã, promovida pela comunidade no
salão católico local, a partir
das 10h.

Candidatas:

Fotos: Freecolor Digital/Divulgação

ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO
Para comemorar os 60 anos de emancipação políticoadministrativa, completos no dia 27, Maravilha terá no
dia 26 show com a dupla sertaneja Day & Lara. As donas
dos hits “Até ex duvida” e “Meu coração não chora, urra”,
iniciam a festa às 19h30 no Espaço Criança Sorriso. Na
oportunidade, a administração municipal fará o lançamento
da Feira Comercial e Industrial de Maravilha (Fecimar) 2018.
No dia 27 a programação do feriado municipal começa às
9h com a Festa da Colônia, Feira do Artesanato e Exposição
de Orquídeas no Espaço Criança Sorriso. O evento envolve
a administração municipal, o Círculo de Amadores de
Orquídeas de Maravilha (Caoma), a Cooperativa de
Produção Agroindustrial Familiar de Maravilha (Copamar), a
Associação Maravilhense de Artesões e Artistas Plásticos
(Amarap) e a Rede Feminina de Combate ao Câncer.
Ao meio-dia o evento é no Centro de Tradições Gaúchas
Juca Ruivo. O tradicional Costelão será servido após as
12h e os ingressos, que podem ser adquiridos com os
integrantes do grupo, custam R$ 25. Às 15h a criançada
de Maravilha pode se divertir nos brinquedões que serão
montados no Parque Cidade das Crianças e no mesmo
horário tem a tradicional Parada 27 de Julho, com as
entidades e instituições do município.
Mais tarde, às 17h30, tem show com a Camerata
Florianópolis no Espaço Criança Sorriso. Recheada
de músicas clássicas, a Orquestra de Câmara existe
desde 1994 e a viagem a Maravilha faz parte da sua 25ª
Temporada de Concertos. A programação encerra no
sábado (28) com o Encontro de Talentos Locais no Espaço
Criança Sorriso, a partir das 15h. No mesmo horário
o Parque Cidade das Crianças recebe novamente os
brinquedões.
Arquivo/O Líder

Aline Baú

Camila Engelmann

Emanuele Frank

Juliana Rohden

Poliana de Vargas

Rafaela Dallalibera

Sara Stranfeld

Vanessa Cigognini

Vitória Machado
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Maravilha Após o parto, mãe e filho foram encaminhados
para o Hospital São José de Maravilha

Corpo de Bombeiros Militar faz parto
de emergência dentro de ambulância
O Corpo de Bombeiros Militar de Maravilha realizou parto de emergência dentro da ambulância
no domingo (1º). A ocorrência foi por volta das 22h30,
na Linha Juvêncio, interior
de Saudades. A partir deste momento, o cabo Derli Borkovski, soldado Henrique Junior Cocco, bombeira
comunitária Sandi Menezes e bombeira comunitária
Emilli Zanini se deslocaram
até o endereço.
A ideia era levar a gestante Jusirlei Seghetto Floss,
de 31 anos, até o Hospital
São José de Maravilha, porém a equipe precisou parar
a ambulância na metade do
caminho e realizar o parto. O
cabo Borkovski comenta que
a mulher tinha contrações
de 3 em 3 minutos e isso dei-

Ela revelou que o nome do
recém-nascido é Bryan, mas
no hospital ganhou um codinome. “Minibombeirinho.
O trabalho na ambulância
foi muito tranquilo, apesar
de eu estar com um pouco
de medo. Não tenho palavras para agradecer os bombeiros e a equipe do hospital de Maravilha”, comenta
Jusirlei.

Soldado Henrique, cabo Borkovski, bombeira comunitária Sandi e bombeira
comunitária Emilli auxiliaram no parto

xou a equipe em alerta. “Estacionamos a ambulância e
fizemos o parto. A gente fica
muito feliz pela oportunidade e eu sou privilegiado, porque há dois anos fiz um parto na ambulância, no Dia do
Bombeiro”, diz.
Após os procedimentos
na ambulância, Jusirlei e o
bebê foram levados ao Hospital São José de Maravilha.

Jusirlei Seghetto Floss e o filho Bryan

GABINETE EM MOVIMENTO

Recursos aplicados da Educação já
ultrapassam os R$ 41 milhões
O primeiro dia do programa Gabinete em Movimento, lançado na manhã
de terça-feira (3), foi de muito trabalho e encaminhamentos. O prefeito, Wilson Trevisan, passou a manhã e a tarde
na Secretaria de Educação e
visitando escolas, na intenção de compreender o funcionamento do setor, levantar quais são as demandas e
propor as adequações necessárias para tornar os serviços
mais ágeis e de qualidade.
Entre as principais definições alcançadas estão a elaboração de um cronograma para
obras de revitalização de escolas, creches e parques infantis.
Também foi estabelecido um
prazo, que irá até o fim deste mês, para que as Associações de Pais e Professores regularizem as documentações
que permitirão ao município
efetuar repasses financeiros
para pequenos reparos e manutenção dos educandários.
O prefeito apurou que a
Secretaria conta com 579 ser-

Ascom Prefeitura

Entre as principais definições alcançadas estão a elaboração de um cronograma para
obras de revitalização de escolas, creches e parques infantis

vidores e que a rede municipal
de ensino atende, atualmente,
3.885 alunos. Somente nas creches, são 1.197 crianças; sendo que outras 70 estão na fila
de espera e a demanda é crescente. Para resolver a situação,
o prefeito informou que três
creches serão ampliadas e revitalizadas: nos bairros São Sebastião, São Luiz e Agostini.
Elas receberão 12 novas
salas no total, onde poderão
ser atendidas até 100 crianças
a mais. O investimento será

superior a R$ 2 milhões. “São
recursos próprios, que conseguimos obter com as economias que fizemos ao longo de
um ano e meio de governo”, salienta Trevisan, acrescentando que, até o momento, sua
gestão destinou valor superior
a R$ 41 milhões para a Educação, que é considerada uma
das prioridades de seu governo.
Além disso, o prefeito informa que está em fase de elaboração o projeto para construção
de uma creche verticaliza-

da no centro, no local onde
hoje está instalado o Centro
de Educação Infantil Pequeno Polegar. A concretização da
obra ainda depende da obtenção dos recursos necessários.
PADRONIZAÇÃO DO ENSINO
Na parte pedagógica, Trevisan assinala que o novo sistema adotado, que integra professores, gestores, alunos e
familiares; e o material didático adquirido, foram muito
bem recebidos e visam a padronização do ensino, democratização do conhecimento
e das oportunidades para todas as crianças e adolescentes
do município, além da elevação do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica.
GABINETE EM MOVIMENTO
Dando prosseguimento ao programa Gabinete em Movimento, na próxima semana o prefeito
passará um dia inteiro atendendo em outra secretaria, ainda a ser definida.

LUIZ CARLOS
PRATES
Assunto aborrecido
Mais que aborrecido, assunto chato pela repetição. É assunto de plantão todos os dias nas discussões sobre desrespeitos à
mulher. Acabei de desligar a televisão, um grupo de mulheres
discutia “assédio” e “estupro”, coisas bem diferentes.
O estupro resulta de um ataque inesperado, um ataque de
alguém mais forte diante de uma mulher indefesa. É crime hediondo e que só pode ser punido com a pena de morte. Só, e
não vamos discutir mais...
A questão é o tal assédio. Na discussão das mulheres na televisão, foi feita uma entrevista de rua e onde um macho impotente, um desses que pensam ser homem, disse que querem
acabar com o romantismo, com o galanteio. O estúpido está se
fazendo de bobo, ele não deve ser tão burro ao ponto de não saber que assédio é uma coisa e galanteio outra bem diferente.
O galanteio é um tipo especial de “corte”, um modo educado, cortês, de um homem agradar uma mulher, não há abuso, não há prepotência, desrespeito, tudo é feito de modo prudente, educado e na hora adequada... Já o assédio é um modo
agressivo de o homem tentar forçar a mulher a lhe ceder aos
caprichos e desejos imundos. É abuso “de poder” em muitos
momentos. Aliás, o assédio costuma ocorrer entre alguém se
achando numa posição superior diante de uma mulher em degrau inferior. Só esse pensamento já revela o canalha.
Mas eu não viria a este assunto se não fosse para dizer, e
mais uma vez, que o assédio pode ser impedido de ser levado
adiante no primeiro momento em que a mulher se sentir constrangida pela ação de um assediador. Não o quero mais chamar de canalha. Amiga leitora, é preciso dizer às filhas pequenas que se façam valer em todos os momentos (com as filhas
já adultas é tempo perdido, afinal, se elas “ainda” não sabem
se defender, nunca mais o saberão...), que as meninas se imponham já no pátio do colégio, onde há muitos pequenos estúpidos. Aprendizes de papais...
E as professoras e diretoras de escolas têm que mandar para
o olho da rua, na hora, qualquer guri que deboche, constranja
ou agrida meninas. Aliás, eu queria esses guris numa salinha lá
dos fundos na “minha” delegacia. Sairiam de lá uns “docinhos”.
Assédios são crimes. E estupradores só a morte os repara...
TIMIDEZ
Introversão é traço constitucional, vem de berço. A pessoa vive mais internamente que externamente, mas ela não
tem nada de tímida. Já o tímido aprendeu a ser tímido, timidez
é medo. Medo de se expor, medo de críticas, de julgamentos.
Para vencer a timidez é bom desenvolver, aperfeiçoar um talento, algo que seja como um passaporte para a segurança pessoal
e a admiração alheia. E a partir daí muito treino, expor-se e expor-se a pessoa. Com isso vai se tornar menos tímida. Menos,
eu disse. Uma pessoa sem nenhuma timidez é insuportável.
LIDERANÇA
Você sabia que o “líder” que você aprecia, que você acha
o tal, é líder em alguma área, não em todas. Também é verdade que todos somos líderes em alguma coisa. Todos. E as lideranças costumam aparecer em momentos muito especiais.
Você deve ser um belo ou bela líder, mas talvez nem imagine
no que... Provavelmente, um dia descobrirá. Mas que é líder, é.
Não se subestime.
FALTA DIZER
Você é estagiário ou tem filho estagiário? Saibamos que
o estagiário tem que trabalhar e se empenhar mais no trabalho que o dono da empresa. Tem que ser insaciável no querer
aprender e saber sempre mais e mais. Só assim crescerá e será
um dia alguma coisa.
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PRÊMIO ACAERT Silvana Toldo Ruschel levou pra casa o microfone de ouro na categoria Melhor Locutor Noticiarista

Jornalista do Grupo WH Comunicações foi eleita a
melhor locutora noticiarista de Santa Catarina
A 10ª edição do Prêmio Acaert definiu os vencedores nas 18 modalidades na noite de terça-feira
(3), em cerimônia realizada em Balneário Camboriú.
Considerado um dos mais
importantes do mercado
de comunicação, o prêmio
destaca trabalhos nas categorias Profissionais de Rádio, Profissionais de Televisão, Agência de Propaganda
e Acadêmicos.
A jornalista Silvana Toldo Ruschel, que atua na Rádio 103 FM de São Miguel do
Oeste, emissora integrante
do Grupo WH Comunicações, conquistou o microfone de ouro na categoria
Melhor Locutor Noticiarista. A profissional participou da cerimônia de premiação e foi agraciada com

Fotos: Reprodução

Profissional, que atua na Rádio 103 FM de São Miguel do Oeste, conquistou o 1º lugar

o 1º lugar.
“A emoção foi muito
grande. São 10 anos de dedicação e aprendizado, mas
muitos ainda virão. Agradeço a todos que sempre torceram pelas minhas conquistas, a todos que sempre
estiveram ao meu lado, minha família amada, aos queridos ouvintes e, é claro, a
toda a equipe WH Comuni-

cações, pois um time, para
vencer, precisa jogar junto”,
comemora a premiada.
A 103FM tem tradição no
Prêmio Acaert. No 13º Congresso de Rádio e Televisão,
em 2008, o jornalista Inácio
Rohden foi o indicado na categoria Locutor Noticiarista
na região Oeste. Na edição
seguinte, durante o 14º Congresso de Rádio e Televisão,

realizado em 2010, foi a vez
da jornalista Vanessa Nora
ser indicada na categoria
Revelação, na região Oeste.
No mesmo ano, Luiz
Claudio Carpes esteve entre os finalistas e foi o vencedor da categoria Melhor
Locutor Comentarista, levando para casa o Microfone de Ouro do rádio. Ele recorda qual foi a sensação de
estar entre os melhores profissionais de Santa Catarina.
No 15º Congresso de
Rádio e Televisão, em 2013,
a emissora seguiu emplacando profissionais entre os melhores do Estado.
Marcos Lewe ficou entre os
finalistas na categoria Melhor Apresentador FM e Silvana Toldo Ruschel foi finalista na categoria Revelação
Rádio.

Plano

Safra
2018/2019

Juntos, plantamos e
colhemos melhores
resultados.
Os recursos já estão disponíveis
em nossas agências.
Produza com a segurança de contar
com um parceiro que tem experiência
no campo. Consulte o seu gerente.
Custeio | Investimento
Comercialização | Industrialização

Primeira instituição financeira cooperativa do Brasil.

SAC - 0800 724 7220 / Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 724 0525. Ouvidoria - 0800 646 2519.
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PREVENÇÃO AO SUICÍDIO Somente em 2017 pelo menos 40 pessoas
cometeram suicídio na região

1949-1974

Memória de Maravilha, uma
história contada em fotos

Ligação para 188 pode ser feita
gratuitamente em todo Brasil
Desde o domingo (1º) as
ligações de prevenção de suicídio feitas para o Centro de
Valorização da Vida por meio
do número 188 são gratuitas
para todo o Brasil. Bahia, Maranhão, Pará e Paraná foram
os últimos estados a terem
gratuidade por meio de parceria com o Ministério da Saúde.
O Centro de Valorização
da Vida (CVV) é uma associação civil sem fins lucrativos
que trabalha com prevenção
ao suicídio, por meio de voluntários que dão apoio emocional a todas as pessoas que
querem e precisam conversar. Eles recebem treinamento
adequado e não precisam ter
formação em psicologia. Todas as ligações são sigilosas.
O suicidólogo Abel Petter, integrante do Núcleo de
Apoio à Vida de São Miguel
do Oeste (Navismo), mantenedora do Centro de Valorização à Vida (CVV), comemorou a notícia destacando
a importância desse canal de
atendimento. “Qualquer pessoa que precise falar com alguém, desabafar, que esteja se sentindo com vergonha
de buscar ajuda, ligue 188, vai
ter alguém do outro lado para

Em 2017, 40 pessoas cometeram
suicídio na região.
Este ano os números são alarmantes em relação ao
mesmo período
do ano passado”

WH Comunicações

Suicidólogo Abel Petter

te acolher e escutar. Isso alivia, divide o peso que a pessoa está sentindo”, menciona.
O Navismo foi fundado
em São Miguel do Oeste há
dois anos e a equipe de voluntários foi capacitada para
lidar com as mais diversas
situações. Para ser voluntário do CVV é preciso, acima
de tudo, comprometimento
e empatia. Além disso, o interessado em participar da entidade deve passar por um
programa de seleção de voluntário.
“As pessoas que atendem são capacitadas de forma continuada. É um atendimento de forma sigilosa.
Ninguém conhece quem está
do outro lado. É uma escuta amorosa e a pessoa pode
desabafar. Pedimos que divulguem esse número (188),
para a pessoa que está em sofrimento faz uma diferença
gigantesca. Podemos, de fora,
ajudar”, comenta.
SUICÍDIOS NA REGIÃO
Cerca de 11 mil pessoas
morrem por suicídio todos os
anos no Brasil. De acordo com
boletim epidemiológico sobre
suicídio, divulgado no fim do
ano passado pelo Ministério
da Saúde, entre 2011 e 2016,
62.804 pessoas tiraram suas

vidas no país, 79% delas são
homens e 21% são mulheres.
No mundo, o suicidólogo
salienta que em 17% dos países que realizam registros, o
número de suicídios está aumentando, e em 83% está diminuindo. O Brasil está entre
os países nos quais o número de casos vem aumentando. Na região Extremo-Oeste
catarinense os números são
considerados alarmantes.
“O Extremo-Oeste apresentou, entre os anos 2010 e
2015, 186 casos de suicídio.
Para cada caso de suicídio,
de 6 a 8 pessoas são afetadas
diretamente. Esse número de
186 resulta em torno de 1,5 mil
que são afetadas diretamente. Precisamos abrir os olhos e
discutir sobre isso para poder
quebrar esse tabu. Em 2017,
40 pessoas cometeram suicídio na região. Este ano os números são alarmantes em relação ao mesmo período do ano
passado”, menciona.
Petter salienta que é possível identificar um potencial suicida prestando atenção em seu comportamento.
Conforme ele, em geral a pessoa vai demonstrar, seja fa-

lando, seja pelo comportamento, a intenção sobre tirar
a própria vida. “A pessoa vai
falar frases como ‘eu queria sumir’, ‘queria desaparecer’. A pessoa só quer dormir,
não quer sair de casa. É fundamental cuidar os fatores
de despersonalização, quando ela se comportava de uma
maneira e passa a se comportar de outra forma e, inclusive, manifestações em redes
sociais”, explica.
Quanto aos fatores de
risco, o suicídio é multifatorial, não sendo decorrente
de uma única razão. As pesquisas apontam que os principais são os transtornos de
humor, como depressão e bipolaridade. A idade é também um fator a ser considerado. “Quando falamos em
suicídio, existem vários fatores, biológicos, psicológicos
e sociais. Os principais são as
doenças incapacitantes, depressão, transtornos psiquiátricos e psicológicos, álcool e
outras drogas, tentativas anteriores de suicídio. É preciso
prestar atenção na população
idosa, índios e pessoas de 15
a 29 anos”, finaliza.

Uma ideia que depois de
27 anos é contada em mais de
500 fotografias. Assim está prestes a ser lançado o livro Memória Fotográfica de Maravilha, da
pesquisadora Reni Luiza Stertz.
A inspiração para a obra surgiu na década de 1990, quando ela foi convocada para produzir um banco de dados com
a intenção de reunir documentos em um único local. Reni então trabalhou na organização
deste material por dois anos no
Museu Municipal Padre Fernando, quando conversou com diversos pioneiros de Maravilha.
Na época, segundo a pesquisadora, os entrevistados mostravam as fotografias históricas
que desenhavam uma evolução da cidade. As imagens eram
cedidas ou apenas emprestadas ao Museu, onde eram catalogadas e exerciam um papel fundamental na linha do
tempo dos maravilhenses.
Foi então que a professora de ciências pensou em reunir tudo por meio de uma organização e contar, para aqueles
que não viveram com os pioneiros, como a Cidade das Crianças cresceu. As fotografias continuavam sendo a busca de Reni,
que acumulou os documentos durante quase três décadas.
Apesar da mudança de município, outra graduação e uma

doença, a pesquisadora não desistiu e quando retornou a Maravilha, por volta de 2009, retomou a busca. “Desde o início a
minha intenção era essa. No fim
da década de 1990 e início dos
anos 2000 eu fazia o programa
de rádio ‘Maravilha, meio século de história’, que também me
ajudou a conhecer e entrevistar
pessoas daquela época”, conta.
Desde 2009 o trabalho
foi de organização e de busca por editoras. O livro foi impresso pela Tele Artes Gráfica e a montagem foi produzida
por meio da empresa Foto Zanotto e da profissional Simone
Tonello. Nomeado de Memória Fotográfica de Maravilha, ele
conta a história da colonização
em 1949 até o ano 1974, os primeiros 25 anos do município.
A obra será lançada na sexta-feira (13), às 19h30, na Cantina
Italiana, com a presença de apreciadores da história, autoridades
e familiares de Reni. A pesquisadora também escreveu o livro
de crônicas Borboleteando, em
2014, e deixa a vontade no ar para
quem deseja contar os últimos 25
anos de Maravilha. “Me alegra ter
conseguido reunir tudo que acumulei nestas páginas. Sem patrocínio, fiz tudo por amor à história
e a pesquisa. Espero que eu atenda as expectativas daqueles que
desfrutarem do livro”, finaliza.

Reprodução Internet

Ligações são gratuitas e atendimento é sigiloso

Diana Heinz/O Líder

Pesquisadora Reni Luiza Stertz lança o livro na sexta-feira (13)
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ASSISTENCIALISMO Presidente da entidade, Nicole Torret Moreira,
cancelou visita em São Miguel do Oeste, mas esteve em Maravilha
Psique & Amor
por Dr. Deny Donato Alfano
Psicoterapeuta e antropólogo (49) 98895 5231

Ansiedade de prestação - como
melhorar as performances sexuais
A ansiedade de prestação sexual é um grave problema, nos
dias atuais, para homens de todas as idades. Ela consiste no
medo, mais ou menos persistente, em falir no alcance ou no mantimento da ereção e, portanto, não conseguir satisfazer a parceira,
ficando preso num circuito de emoções negativas como o sentimento de culpa, frustração e vergonha consigo mesmo.
O grande problema é que a ansiedade de prestação liga-se
facilmente com todas as outras disfunções sexuais. É suficiente,
portanto uma “falha isolada” para desencadear um verdadeiro
inferno de pensamentos negativos.
Por sorte, existem técnicas para superar essa ansiedade.
Primariamente, porém, é importante reconhecer as causas.
Estas podem ter a ver com o estilo de vida, ou seja: ser sobrepeso, ter baixo nível hormonal de testosterona, não praticar esporte,
tomar remédios, ansiolíticos ou antidepressivos ou betabloqueadores, tomar álcool, fumar, praticar alguns esportes de longa duração, como ciclismo ou corrida. Todas essas contingências podem afetar a performance sexual nos homens.
Além disso, tem todo um leque de casos de homens que viveram experiências sofridas e das quais não conseguem ressurgir.
Entre essas: homens que se divorciaram ou perderam a mulher
amada; homens que sofreram grandes decepções ou humilhações; homens que nunca tiveram uma mulher ou uma verdadeira
relação e não sabem o que fazer para não decepcionar a mulher;
e, a mais, inúmeras outras situações que trato nos atendimentos.
Mas quais são os parâmetros para avaliar uma performance
sexual? Como avaliar uma prestação sexual como boa ou ruim?
Não é uma resposta fácil de dar. Mas digamos que muitos homens,
falando de performance, referem-se a: melhorar a ereção; durar
mais tempo; não ejacular antes do que um determinado tempo
mental; ser mais dominante; obter certos favores sexuais da parceira; medir os orgasmos da parceira; ou todas essas coisas juntas.
Como vemos, tem tantas maneiras de ver uma prestação sexual. Mas, tecnicamente falando, uma prestação sexual nada mais
é que uma relação sexual. Portanto para melhorar uma prestação
sexual é necessário entender como é feita uma relação sexual.
A biologia estabelece quatro fases numa relação sexual: 1)
desejo; 2) excitação; 3) orgasmo; 4) resolução.
Tem risco de bloqueios em qualquer uma dessas fases. Assim como é possível melhorar a performance, melhorando qualquer uma dessas fases.
Duas palavras sobre cada uma: 1) desejo: ou seja, ereção no
homem e lubrificação na mulher. Para melhorar essa fase é preciso melhorar a confiança em si mesmo e a capacidade de entrega
com entusiasmo para a sua própria mulher. Parece difícil acreditar, mas muitos homens não são craques nisso. Inclusive por causa do machismo. 2) excitação: é a fase em que os oragos são aptos a penetração. Nessa fase também tem dois riscos: os mentais,
porque é sempre o cérebro que manda. Ou seja, quando vem o
medo. A perda de potência devido a uma escassa circulação do
sangue, por decaimento do obsidio nítrico. 3) Orgasmo: primariamente vamos dizer que não precisa durar horas como nos filmes pornô, mas o suficiente para satisfazer a própria parceira. E
aqui é ela que decide o que é suficiente ou não. 4) resolução: a
fase entre uma ejaculação e uma nova excitação. Alguns homens
são obcecados na ideia de reduzir ao mínimo essa fase. Não é
bem assim.
Portanto a primeira coisa a fazer para melhorar a performance sexual é entender com o próprio psicólogo qual é a área em que
se investe para melhorar: a que tem mais recursos de melhorias.
E para fazer a escolha certa é necessário antes conhecer-se e
reconhecer-se bem. Sendo honestos consigo mesmos e confrontando-se com o próprio psicólogo. Daí é simples…

Fundação Nova Vida entrega
doações para municípios da região
A Fundação Nova Vida,
coordenada pela primeira-dama do Estado, Nicole Torret Moreira, entregou
na terça-feira (3), em São
Miguel do Oeste e Maravilha, doações de cadeiras de
rodas especiais, kits de artesanato e mantas para 76
entidades, além de 20 pessoas físicas. Ao todo, as entregas beneficiarão 46 municípios do Oeste com 169
kits de artesanato, 169 kits
bebê, 583 mantas, além de
48 cadeiras de rodas, dois
andadores e dois pares de
muletas.
A Fundação Nova Vida
desenvolve ações voltadas à população com vulnerabilidade social, entre
elas crianças, adolescentes
e idosos. São apresentados
projetos para assistir aos cidadãos catarinenses com
foco na pessoa física ou por
meio de entidades assistenciais sem fins lucrativos e
com atuação comprovada
e reconhecida às comunidades.
A visita da primeira-dama estava prevista, porém
foi cancelada em São Miguel do Oeste em função do
mau tempo, que impossibilitou o pouso da aerona-

Ascom ADR

Entrega dos kits foi realizada no Cetresmo na tarde de terça-feira (3)

ve no Aeroporto Hélio Wassun. No entanto, ela esteve
em Maravilha no fim do dia
para as entregas.
SÃO MIGUEL DO OESTE
A entrega dos kits foi realizada no Cetresmo e teve
participação do secretário
-executivo da ADR, Paulo Meneghini; da esposa do deputado Mauro de
Nadal, Luciane Müller de
Nadal; prefeitos; vereadores; e presidentes de entidades, como apaes e clubes de mães. O cidadão ou
entidade que necessitar,
por exemplo, de cadeiras
de rodas, muletas, óculos
de grau ou fraldas geriátricas, entre outros itens,
pode requerer à Fundação
Nova Vida. Os interessa-

dos em participar do projeto devem entrar em contato
e preencher um cadastro.
Depois é feita entrevista com o requerente ou familiar e, posteriormente, o
cidadão ou a entidade são
contemplados com doações.

MARAVILHA
A presidente da Fundação Nova Vida realizou
a entrega das doações na
sede do Grupo de Idosos
Pioneiro, na Avenida Anita Garibaldi, em Maravilha.
O evento contou com a presença da prefeita, Rosimar
Maldaner; esposas de lideranças políticas e prefeitos
da região; vereadores; e secretários.
Os materiais foram entregues para clubes de mães
e de idosos, apaes, associações e pessoas físicas de
Maravilha, Palmitos, Bom
Jesus do Oeste, Iraceminha,
Riqueza, Cunha Porã, Pinhalzinho, Serra Alta, Campo Erê, Saudades e Santa
Terezinha do Progresso.
Ederson Abi/O Líder

Em Maravilha, primeira-dama conversou com lideranças e entregou os materiais para
diversos municípios

NOVIDADE

Schumann reinaugura em novo endereço
A Schumann reinaugurou em novo endereço na
manhã de quarta-feira (4).
A loja, localizada na Avenida Araucária, 217, completa dez anos em Maravilha e traz novidades.
De acordo com o geren-

te, Ivan Vargas, o novo espaço é amplo e confortável
para atender cada vez melhor os clientes. “É a loja
que Maravilha e região merecem. O espaço é o dobro do tamanho de antes,
pois acreditamos no po-

tencial da cidade”, diz.
Sem fechar ao meiodia, a Schumann também aumentou o número
de colaboradores. “Incrementamos ainda a linha de presentes e de tecnologia. Convido a todos

para conhecer o novo espaço e conferir as novidades e promoções”, afirma. A inauguração contou
com a presença de lideranças, colaboradores, comunidade em geral e do presidente, André Schumann.
Fotos: Camilla Constantin/O Líder

Loja está localizada na Avenida Araucária

Gilmar Santos, André Schumann, Sandro Altenhofen e Ivan Vargas
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MEDICINA E SAÚDE
por DR. Geovani Delevati

Como saber se tenho Deficiência Androgênica
do Envelhecimento Masculino

A

Deficiência Androgênica do Envelhecimento Masculino (Daem)
ou hipogonadismo tardio do
adulto baseia-se na coexistência de níveis baixos de testosterona total no sangue mais sinais e sintomas compatíveis.
Não devemos, portanto, chamá-lo de
“andropausa” porque difere de seu equivalente menopausa em vários aspectos:
não ocorre em todos os homens que envelhecem, os sinais e sintomas não são
exclusivos dessa entidade e não se manifesta em uma estreita faixa etária.
Diversos sinais e sintomas da Daem
podem estar relacionados apenas ao envelhecimento masculino ou à presença
de outras doenças. Portanto, não é uma
tarefa fácil estabelecer quais são os aspectos clínicos importantes e relevantes
do Daem.
Os sintomas mais comuns são: diminuição da libido, disfunção erétil, aumento da gordura visceral, perda de
massa muscular, perda de massa óssea,
diminuição dos pelos, depressão, desânimo, dificuldade de concentração, perda da memória, irritabilidade, declínio
do sono e anemia. Não se deve fazer rastreamento de Daem em homens assintomáticos e sem queixas, exceto em diabéticos e obesos.

Reposição hormonal para quem?
O objetivo da terapia de reposição com testosterona
é restaurar os níveis séricos do hormônio masculino.
Está indicada apenas para homens com persistentes
níveis séricos de testosterona abaixo da normalidade
associados aos sintomas de deficiência androgênica.
Existem riscos na administração de testosterona
para homens com níveis normais e sem nenhuma
indicação médica: eritrocitose ou policitemia (a
hiperviscosidade sanguínea pode predispor a
trombose arterial e venosa, infarto do miocárdio e
acidente vascular cerebral), homens com insuficiência
cardíaca congestiva grave podem ter piora do seu
quadro clínico, infertilidade irreversível e atrofia dos
testículos.
As contraindicações absolutas são câncer de mama
masculino e câncer de próstata avançado.
Quando o paciente realmente tem indicação (níveis
baixos de testosterona e quadro clínico compatível
com Daem), a resposta clínica ao tratamento de
reposição hormonal realmente é muito boa, com
comprovação científica e importante melhora da
qualidade de vida.
Fonte: Sociedade Brasileira de Urologia

12

, 7 DE julhO DE 2018

CAPACITAÇÃO

FEIRA SUSTENTÁVEL Tema do Dia Internacional do Cooperativismo foi
“Atitudes simples movem o mundo”

Nova turma do PIT
recebe certificados
O Programa de Iniciação
para o Trabalho (PIT) entregou os certificados para mais
uma turma em Maravilha. A formatura foi realizada na manhã de quarta-feira (4) na
sede da Secretaria de Assistência Social. O curso teve a duração de dois meses e os jovens
participaram de aulas práticas e teóricas, aprendendo sobre comportamento em entrevista de emprego, processo
seletivo e no ambiente do trabalho. Durante a capacitação, eles também tiveram au-

las de empreendedorismo.
Adolescentes de 14 a 17
anos participaram da capacitação, oferecida pela Secretaria
de Assistência Social e o Centro
de Integração Empresa-Escola (CIEE). Conforme a secretária de Assistência Social, Kathiucya Lara Immig, mais de 20
alunos participaram desta turma, sendo preparados para ingressar no mercado de trabalho. Kathiucya destaca que esta
capacitação é muito importante e faz a diferença na hora de
conseguir o primeiro emprego.
Carine Arenhardt/O Líder

Dia C teve programação especial
em Maravilha
A Praça Padre José Bunse,
no centro de Maravilha, sediou
a programação, no sábado (30),
em comemoração ao Dia C - Dia
Internacional do Cooperativismo. O destaque foi a promoção
da Feira Sustentável Troca-troca, oportunidade em que a população trocou meias usadas,
lacres de latinhas, tubos de creme dental e de caneta e óleo de
cozinha por roupas, calçados, livros ou brinquedos.
A ação foi organizada numa

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder

Feira Sustentável foi realizada na praça

parceria entre as cooperativas Auriverde, Aurora Alimentos, Cresol,

Coocatrans, Sicredi, Sicoob e Sulcredi, com o apoio da Polícia Mi-

litar. Durante a manhã também
teve mateada e atividades recreativas. A ação não teve fins lucrativos e vai beneficiar a Apae de Maravilha, Unimed Chapecó e uma
entidade que recolhe meias usadas e transforma em cobertores.
Neste ano o tema do Dia Internacional do Cooperativismo
foi “Atitudes simples movem o
mundo”. Na semana anterior as
cooperativas também se organizaram para uma campanha de
doação de sangue no Hemosc.
Divulgação

Mais de 20 alunos receberam os certificados

CENTRO OBSTÉTRICO

Hospital São José vai iniciar
atendimento em nova ala
O Hospital São José de Maravilha inicia na segunda-feira
(9) os trabalhos no Centro Obstétrico. A nova ala é um espaço
especialmente planejado com
o objetivo de oferecer o melhor
atendimento às gestantes e aos
profissionais, com mais segurança aos pacientes e colaboradores. O Centro Obstétrico terá
à disposição quatro leitos, sala
de parto, sala de recém-nasci-

do e equipe multidisciplinar capacitada para atender a demanda espontânea ou referenciada.
A sala de parto é um ambiente acolhedor, com equipamentos para promover maior
conforto neste momento especial, permitindo que o sonho de mães e pais que desejam
o parto normal com segurança, acolhimento e humanização possa ser realizado.
Divulgação

Atividades recreativas também fizeram parte da programação

Ação foi organizada em parceria entre as cooperativas de Maravilha

SÃO MIGUEL DO OESTE

Lions Clube Universidade realiza amanhã
a 14ª Festa do Porco Recheado

O Lions Clube São Miguel
Universidade realiza neste fim
de semana a tradicional Festa do Porco Recheado. O evento, que já está em sua 14ª edição,
será amanhã (8), no CTG Porteira Aberta de São Miguel do Oeste. O coordenador do evento,
Adilson Pandolfo, explica que o
almoço começará a ser servido
a partir das 11h30, com expectativa de venda de 600 ingressos.
O cardápio será o tradicional porco recheado, gale-

to e acompanhamentos, além
de bufê de sobremesas. O valor
do ingresso é R$ 30 para adultos, crianças com até seis anos
não pagam e de seis a 12 anos
pagam meio ingresso (R$ 15).
Os recursos adquiridos
por meio da festa serão revertidos em ações tradicionais do
Lions Universidade no município, em prol da comunidade.
“O lucro é utilizado em campanhas de equipamentos ortopédicos que emprestamos para

Arquivo/WH Comunicações

Os recursos adquiridos por meio da festa serão revertidos em ações em prol da comunidade

a comunidade, na campanha
da visão, quando doamos óculos para as pessoas que não têm
condições de comprar, em cam-

panha de combate à diabete.
São várias as campanhas e esse
recurso é todo investido nessas ações”, explica Pandolfo.
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Fotos: Camilla Constantin/ O Líder

Empreendimento está localizado na Avenida Araucária, 570

QUALIDADE E COMPROMETIMENTO Aniversário foi comemorado
com coquetel e recepção para amigos e clientes

Balzan Informática completa
dez anos em Maravilha
A Balzan Informática
comemorou uma década de
atuação ontem (6), com coquetel
e música ao vivo para amigos
e clientes. O empreendimento,
localizado na Avenida Araucária,
570, atua no ramo de informática
e automação comercial.
De acordo com os proprietários
e colaboradores, o principal
objetivo é garantir a satisfação
do cliente, oferecendo produtos e
serviços de qualidade. “Tentamos
sempre passar transparência,

honestidade e garantia de um
trabalho bem feito, criando assim
um vínculo de confiança entre
empresa e cliente”, destacam.
O sócio-proprietário Edson
Balzan afirma que a necessidade
de empreender e moldar-se a
novas situações são constantes
e contínuas. Foi com este
objetivo que há dez anos surgiu
a Balzan Informática, tornandose referência no ramo em
Maravilha e região. “Uma década
é um marco muito importante.

Passamos por diversas fases,
mas o importante é que
aprendemos e evoluímos com
cada uma delas para oferecer o
melhor a nossos clientes”, conta.
A equipe agradece a quem
prestigiou o coquetel e a todos
que ajudaram a construir a
trajetória de credibilidade e
sucesso da Balzan Informática.
“Muito obrigado aos clientes e
amigos pela confiança e apoio
nestes dez anos de atuação”,
destacam.

Balzan atua no ramo de informática e automação comercial

Equipe comemorou uma década de atuação no município
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PARA ALEGRAR Evento foi promovido pelos colaboradores da instituição e recebeu apoio de diversas
pessoas da comunidade maravilhense

Idosos do Lar Santa Bárbara participam
de festa junina em Maravilha
O

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder

último sábado do
mês é dedicado ao
encontro dos pacientes do Lar de Idosos Santa Bárbara com os familiares.
Apesar de ocorrer entre um
longo espaço de tempo, este
é um período em que os 42
moradores esperam ansiosos pela visita que muitas vezes é acompanhada por uma
data especial, como ocorreu
no sábado (30), por meio da
festa junina.
O encontro começou no
início da tarde e teve direito a comidas típicas, decoração, trajes especiais para a
festança, além de música, tocada pela dupla Nune & Miguel, da cidade de Entre Rios.
Conforme a assistente social
Liziane Rostirolla, que é responsável pelos eventos familiares, a festa junina teve o
apoio dos 20 funcionários do
Lar. “Todos fizeram parte da
organização e somos gratos
pelo auxílio, principalmente pela diversão que nos ajudam a repassar para os idosos. Aos familiares, também
agradecemos a presença,
as visitas são fundamentais
para o bem-estar de quem é
paciente”, afirma.
Além de funcionários e
familiares, a festa teve apoio
de muitas empresas e pesso-

Familiares se divertem com pacientes

as da comunidade, que através da doação de alimentos,
produtos de limpeza ou outra espécie de auxílio, fizeram a festa acontecer. Desta forma, segundo Liziane,
foi possível demonstrar
aos idosos muitas coisas as
quais eles não conheciam,
como o algodão-doce. “Tentamos ao máximo trazer no-

Tradicional quentão também foi servido

O FRIO CHEGOU
A equipe do Lar pede a doação de edredons, mantas,
cobertores e lençóis. Apesar de a instituição possuir grande
quantidade destas ferramentas de conforto para o inverno,
com a umidade de muitos dias e a frequente limpeza dos
mesmos, faltam cobre-leitos.

Comidas típicas foram servidas no evento

vidades a eles. Muitos tiveram uma vida difícil e dias
como esses alegram a estadia de qualquer um no nosso ambiente. O Lar é destaque regional pelo conforto
e melhorias que realizamos
frequentemente”, declara.

Festa teve até algodão-doce

Colaboradores
da festa junina

Familiares foram
vestidos tipicamente

Dupla Nune & Miguel tocou no evento

DIA DOS PAIS
Dia 25 de agosto é o próximo encontro de familiares no Santa Bárbara. O evento deve
ser de homenagens para aqueles que fizeram parte por muitos anos dos cuidados com a
família: os pais. Além de apresentações culturais, o dia terá música e pratos que serão levados por familiares. A equipe frisa que quem deseja realizar algum trabalho voluntário
ou até mesmo uma visita aos idosos, será bem-vindo.

- Amauri
Supermercado
- Bem Bom Doces e
Salgados
- Beloni Dall´Agnol
- Bruna Hohense
- Casa do Bom Preço
- Cake Delícias
- Dieison Provenzi
- Eduan Serafini
- Gabrieli Borges
- Gaia Rodovias
- Real Alimentos
- Marli Stieler
- Neuza Carnette
- Nilza Schaefer dos
Santos
- Padaria D´Anjus
- Panificadora Kipão
- Patrícia Dias da
Cunha
- Sandra Mara
- Suélen Buchmer
- Silvana Bertolo
- Thaís Thumé
- Victor Gasparin
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TOQUE DE REQUINTE
por Simone Hübner

Dicas de boas maneiras

com grávidas

D

epois que a gente passa por
nove meses de gestação é que
começa a perceber quão delicado é esse período. É um momento
que acabamos ficando mais sensíveis e
adoramos receber uma atenção espe-

cial ou que, simplesmente, queremos
ver nossos direitos respeitados.
Assim, a coluna de hoje não é para
a gestante, mas para aqueles que a rodeiam. Se você quiser se beneficiar,
também pode fazer a sua parte.

1. Nunca pergunte
quanto peso a gestante
já ganhou, a não
ser que você esteja
absolutamente certo de
que ela está com uma
forma ótima (e que ela dê
a entender que também
pensa dessa forma).

não tem nada melhor
a fazer do que reparar
no prato da pobre da
grávida, vá ler uma
revista (e vamos ser
sinceros, se a gente
montar exatamente o
mesmo prato, vai ouvir os
dois comentários).

2. Não fique fazendo
comentários do tipo
“você não está comendo
o suficiente” ou “você
não acha que está
exagerando?”. Se você

3. Faça mais elogios
e dê menos opiniões.
Durante a gestação, a
mulher passa por muitos
períodos de dúvidas e
incertezas e quanto mais

as pessoas quiserem dar
“pitaco”, mais ela poderá
se sentir insegura em
suas decisões. Assim,
se alguém lhe contar
que escolheu pela
maternidade x ou y, que
decidiu parto normal ou
cesárea, que vai usar ou
não protetor de berço,
simplesmente apoie
a sua decisão e não
comece um discurso. A
não ser, claro, que você
esteja absolutamente
certa de que a futura

mamãe está fazendo
algo muito errado. Nessa
hora, apoio é muito
melhor do que conselho.
4. Respeite,
absolutamente sempre,
as filas preferenciais
e seja educado. Ao
abrir uma porta de
elevador, por exemplo,
dê prioridade para a
gestante, principalmente
se não houver lugar para
todos.
5. Quando estiver em
um local que não há fila
preferencial, ceda seu
lugar caso perceba que

há uma gestante já bem
barrigudinha aguardando
para ser atendida. Muitas
grávidas não se sentem
à vontade para passar na
frente dos outros se não
tiver uma fila preferencial
identificada (e, com
certeza, vão sentir que
ganharam o dia se
alguém de bom senso
fizer isso).
6. Ofereça-se para
ajudar: abrir uma porta,
carregar uma sacola,
qualquer coisa. É algo
supersimples, que não dá
trabalho nenhum, mas
que faz toda a diferença

em alguns casos.
7. Sê você for receber
uma grávida em casa,
lembre-se de ter opções
de bebidas que não
sejam light/diet e nem
refrigerantes. Não precisa
ser um suco natural
maravilhoso, mas um
suco simples, normal,
ou uma água de coco, já
está de ótimo tamanho
(para quem não sabe,
gestantes não podem
consumir bebidas diet/
light e para outras tantas
as bebidas gasosas
também não são
indicadas).

Excelente fim de semana a todos!

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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MODA & ESTILO

Cena, em
inglês
Recife de
corais
Espécie de
roldana
metálica
Sem
sofrer
nenhum
ferimento

a seu favor

tão falada ilusão de ótica das listras horizontais.
Uma das opções é utilizar um
casaco, jaqueta ou blazer por
cima da peça listrada, mantendo as listras mais para o
centro da silhueta. Outra opção é chamar atenção para
a cintura, com um cinto ou casaco amarrado. Além disso, você
sempre pode optar
pelas peças com listras verticais, que são
conhecidas por “alongar” a silhueta.

Ao (?) do
ouvido:
discretamente

Origem;
estirpe
Filhote
de peixe

A cortina
que não
deixa passar a luz

Ato
proibido
durante a
piracema
Instrumento
agrícola
Tony Ramos, ator
Sintoma
comum na
menopausa (pl.)

O jeans com aspecto
de desbotado
O amado Personada Julieta gem de
David Schwimmer em
"Friends"

Pôr à
prova
Violência
usada contra animal
doméstico

BANCO

Time de
Luís Fabiano em
2017 (fut.)

(?) unhas:
hábito do
onicófago

Gold (?),
destino
turístico
australiano

O íntimo

Poder,
em inglês
Conversa
com Deus

Estado natal do padre Cícero
(sigla)
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São Miguel do Oeste
7/7 - Jantar do Meio Frango – 20h – Salão do Bairro
São Luiz
10/7 - Início da Semana Mundial do Rock n Roll –
18h30 – Setessete Bar&Bilhar
11/7 - Workshop: Introdução ao Mundo do Vinho –
18h30 – Faculdade Senac
13/7 - Show Os Forasteiros de Faraway – 19h30 Sesc
14/7 - Encontro de Áreas – 8h30 - Centro Espírita
Seara da Fé
- 14° Café Colonial – 18h - Igreja Matriz São Miguel
Arcanjo
- Show com Eduardo Gustavo – 23h – Rud´s Pub
16/7 - Troca solidária – 11h - Container Óleo e Hupets
17/7 - Oficina Expressão Corporal e Vocal – 8h30 –
Sesc
21/7 - Inauguração San Juan Lounge Bar – 22h – San
Juan Lounge Bar

R
O
M
E
U

Agenda de eventos
Maravilha
7/7 - Baile das Soberanas – 22h – Salão Paroquial
Católico
- BURN Music Festival – 23h59 – Green Club
8/7 - Festa da Integração Volkstazgruppe Wunderbar
– 10h – Parque de Exposições Carlos Alberto Begrow
- Festa da Comunidade Cabeceira do Iraceminha
– 10h – Salão Comunitário Linha Cabeceira do
Iraceminha
13/7 - Show Comunidade Nin-Jitsu – 23h – Hangra
14/7 - Encontro de Corais – 14h – Centro
Sociocultural
- Festa Candy Shop – 23h55 – Green Club
15/7 - Costelão – 10h – Salão Santa Terezinha Bairro
União
20/7 - Show com Lucas Lucco – 23h59 – Play Club

Fazer a
(?): ficar
indiferente (gíria)

Elemento
básico da
Harmonia
(Mús.)

Divisões
em escolas
de samba
Lá

3/can. 4/idol — laet — ross. 5/coast — scene — trole. 7/egípcia. 8/ecolalia.

Roupas com listras são um
dos assuntos mais polêmicos
no mundo da moda. Engorda?
Alonga? Posso? Não posso? Fico
muito triste quando vejo algum
tipo de imposição, como se usar
tal peça fosse uma forma de pecado. Sempre sou da opinião de
que a moda deve nos libertar, e
não nos aprisionar.
As listras horizontais têm a
fama de “engordar” ou “achatar” a silhueta. Esse é um tabu
que se criou há muito tempo e que precisamos quebrar,
pois não tem muito sentido e
quase nem é mais falado entre os profissionais de moda.
Não me lembro de uma vez sequer que vi uma pessoa na rua
e pensei que as listras deixaram
uma impressão de achatamento. Só consigo pensar no quanto essa pessoa parece ser estilosa, já que as listras são um dos
tipos de estampas mais clássicos e democráticos que existem. Podem ser usadas por mulheres, homens e crianças, tanto
em looks de trabalho, como de
passeio, e até eventos um pouco
mais formais, dos dias mais frios
aos mais quentes. E você já parou para notar que ao fazer uma
combinação de várias peças básicas, como uma calça jeans e
um blazer, uma simples blusa
listrada tem o poder de transformar o look?
Entretanto, se você ainda se
sente insegura, basta quebrar a

Laje em
que se
escreve o
epitáfio

Tornar
menor em
número

por Susane Zanin

Listras

Carlos de (?):
Os intefoi membro da ABL grantes
"American (?)", pro- do Brics
grama de TV dos EUA (Econ.)

Benefício dado aos que não podem arcar com as custas de um
processo Mania de Ver de novo
fazer rimar palavras (o texto)
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espaço gourmet
MOLHO CHEDDAR
INGREDIENTES
2 colheres (sopa) de manteiga
2 colheres (sopa) de farinha de trigo
1 xícara (chá) de leite
280g de queijo cheddar
1 pitada de pimenta caiena
MODO DE PREPARO
Em uma panela, derreta a manteiga e adicione
a farinha de trigo, mexendo bem. Quando a mistura estiver sólida, coloque o leite sem parar de me-

xer. Ao perceber que a mistura de farinha e manteiga se juntou bem ao leite, formando um creme
homogêneo, adicione o queijo cheddar. Não pare
de misturar até que a mistura fique homogênea.
Neste ponto, adicione a pimenta e mexa.

Vitri ne
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área VIP
por ESTELA SERPA

vip@jornalolider.com.br

Quem assoprou velinhas em
uma festa pra lá de estilosa
foi a pequena Mariáh Vitória
de Matos Rohden. A festinha,
com o tema Unicórnio, foi no
domingo, mas o aniversário de
4 anos da pequena foi no dia 26
de junho... Parabéns, Mariáh!!!
Bruna Bauermann, parabéns por
completar mais um ano de vida
na terça-feira (3). Receba um feliz
aniversário de sua família e seus
amigos, celebrado com alegria.
Muitos anos de vida, sempre
felizes, com saúde, paz e amor.

A colaboradora da Serteco
Claudete Antoceff comemora
amanhã (8) mais um ano de vida.
Parabéns, Claudete, felicidades e
saúde sempre!!!

Quinta-feira (5) quem completou 20
invernos foi Gabrieli Schaefer. A vida
é um presente, chance preciosa de
se refazer, se renovar, resgatar erros,
cumprir provas e evoluir. Hoje te
desejamos fé, força, paciência, bom
ânimo e coragem para enfrentar as
batalhas da vida. Que o amor seja a
sua lei e a caridade seja rotina. Um
feliz aniversário da sua família e de
seus amigos.

Joanna torcendo pelo Brasil em sua primeira Copa

Feliz aniversário, Clarícia Klein,
pelos seus 80 anos!

A empresa Plantimar parabeniza os aniversariantes do mês de julho, com desejos de muita felicidade e saúde em suas vidas!

3/07 – Marcos Antonio Pertussatti (Sócio)

8/07 – Marinelva Kechner

9/07 – Tiago Tomazelli

15/07 – Valdir Mazzochi

29/07 – Valdir Simão Becker

17

18

Vitri ne

, 7 DE julhO DE 2018

VIDA E
ESPIRITUALIDADE

design em pauta

por Lais Oro e Andrea Costa Pelissari

por LUCIANE MOZER

Você sabia que quase 80% dos brasileiros
consomem café diariamente? Pois é,
a bebida que é paixão nacional ajuda
na socialização com os amigos, nos
desperta quando estamos com sono e
ainda proporciona inúmeros momentos
de prazer.
Ter um cantinho do café em casa é uma
dica superlegal e deixa o ambiente muito
mais estiloso. Selecionamos algumas
ideias e dica para você inspirar-se!
Dica 1: Defina onde o seu cantinho do café
ficará
Pode parecer uma dica simples, mas é
muito importante definir previamente
o lugar onde você deseja fazer o
seu cantinho do café. Isso porque,
dependendo do cômodo, você não
precisará comprar móveis ou bancadas.
Dica 2. Deixe todos os utensílios do café
próximos um do outro
Para criar um ambiente realmente
encantador, é preciso utilizar todos os
elementos que fazem parte do universo
do café em cima do móvel que você
escolheu. Coloque a sua máquina, as
xícaras, as colheres, o açúcar/adoçante e
o pó de café/cápsulas juntos no mesmo
espaço.
3. Use e abuse dos adesivos e das placas
decorativas
As paredes do seu cantinho devem
receber tanta atenção quanto o móvel
escolhido para colocar o café. Para deixar
o ambiente charmoso, utilize adesivos e
placas decorativas logo acima da mobília.

TODOS OS ANIMAIS MERECEM O CÉU
Este é o título de um livro de autoria de Marcel Benedeti. E
que eu concordo plenamente.
Todos os animais merecem o céu, por que eles estão ao
nosso lado para nos servir. Mas muito mais do que o céu, o que
os animais merecem é o nosso respeito, cuidado e dedicação.
Sejam eles selvagens ou domesticados.
Mas infelizmente ainda podemos observar atitudes cobertas de desrespeito e maldade com os nossos irmãos menores.
Mas hoje eu quero escrever sobre coisas boas, lindas histórias de animais que nos fazem entender porque os animais
merecem o céu.
Quando Carter Blanched, morador do estado de Arkansas, nos Estados Unidos, tinha apenas 5 anos, começou a notar
uma doença que se manifestava em seu rosto. Era vitiligo, que
causa manchas e a perda de pigmentação ao redor dos olhos,
um choque e tanto para a autoestima do jovem rapaz. No entanto, Carter descobriu nas redes sociais um cão labrador que
sofria da mesma doença e isto fez o menino enxergar as manchinhas em seu rosto com outros olhos. “Eu li que o Rowdy tinha vitiligo e fiquei impressionada. Quando eu mostrei para o
Carter, ele ficou muito feliz de ver um cão famoso por causa do
vitiligo”, contou sua mãe.
O labrador preto chamado “White Eyed Rowdy” (Rowdy dos
olhos brancos, em tradução livre), foi diagnosticado com vitiligo
e bombou na internet. Só no seu perfil do instagram tem mais de
67 mil seguidores. Da mesma forma que o menino tem manchas
brancas em volta dos olhos, o cachorro Rowdy também as tem. A
tutora de Rowdy, Niki Umbenhower, resolveu espalhar informações sobre vitiligo a fim de acabar com o preconceito e para isso
criou redes sociais do seu adorável cão. Quando um site de notícias americano chamado “Katu” compartilhou a história dos
dois, um leitor anônimo resolveu fazer uma doação para possibilitar o épico encontro entre Carter e Rowdy.
Byron Taylor, de 23 anos, de Slimbridge, Glocestershire, Inglaterra, relatou que não estaria vivo se não fosse Geo, seu cão
de estimação, de seis anos. Isso porque o rapaz estava pensando em tirar sua própria vida devido a uma depressão. Ele se
enforcaria, mas o cão tomou a corda que o jovem possuía nas
mãos e não a devolveu. O proprietário tentava “lutar” para recuperá-la, mas o animal rosnava, e acabou por mastigar a corda. Byron Taylor, de 23 anos, de Slimbridge, Glocestershire,
Inglaterra, contou que não cometeu suicídio porque seu cão
mastigou a corda com a qual se enforcaria. Byron acredita que
Geo, normalmente passivo, havia percebido sua intenção e o
impediu de prosseguir.
Estas são apenas duas histórias de animais que modificaram vidas e existem muitas outras. Inclusive a minha!

na sua estante
Um Coração sem Medo
Livro sobre nada
Lançado em 1996,
“Livro sobre nada” é um
dos trabalhos mais importantes de Manoel
de Barros. O título, que
veio da frase de Gustave
Flaubert “sempre desejei escrever um livro sobre nada”, caiu imediatamente no gosto do público e é até hoje
um de seus livros mais conhecidos. Dividido em quatro partes, traz poemas curtos
em que desconstrói a linguagem para reorganizar um mundo singular, em que expressa de forma contundente sua adesão a
tudo que não tem importância, é solitário
ou vazio. Como ele mesmo explica ao leitor, “o ‘nada’ do meu livro é nada mesmo”.

A prática budista da atenção plena encontrou seu espaço no
Ocidente quando as pessoas descobriram a importância dos benefícios deste método para o dia a dia. Agora, o ex-monge e intérprete oficial do Dalai Lama mostra que o cultivo da compaixão
pode trazer resultados ainda mais surpreendentes à nossa vida.
Unindo as mais recentes pesquisas científicas aos tradicionais conhecimentos da filosofia budista, Thupten Jinpa apresenta as técnicas contemplativas – como a meditação baseada na atenção plena –
não como uma prática espiritual, mas como uma série de exercícios capazes
de aumentar o bem-estar mental e emocional.
Baseado no pioneiro curso “Treinamento de cultivo da compaixão” criado pelo autor na escola de medicina de Stanford, Um coração sem medo revela o poder transformador desse sentimento que muitas vezes é colocado em
segundo plano na nossa busca por sucesso, felicidade e realização pessoal.
Com orientações simples para implementar na vida diária e repleto de histórias inspiradoras, este livro nos estimula a treinar o músculo da compaixão
para aliviar o estresse, combater a depressão, facilitar a conquista de nossos
objetivos e melhorar nossa relação com nós mesmos, com os outros e com o
mundo à nossa volta.
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CONCIENTIZAR CONTRA AS DROGAS
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mulher supera vício
com ajuda da família

Moradora de Maravilha relata problemas que
teve com bebidas e o apoio recebido para
superar e deixar de usar a droga lícita
Você é jovem, acha que precisa se manter alegre, bebendo.
Comigo começou como uma brincadeira”, afirma a moradora de Maravilha, de 57 anos, que foi alcóolatra por seis
anos. Ela sofreu com o afastamento de amigos, momentos
de extrema tristeza, mas conseguiu vencer o vício. A maravilhense explica que começou a beber quando era jovem. No entanto, quando percebeu, não havia mais saída.
“Eu não me via mais sem o álcool. É um sofrimento muito
grande. Quando você está usando o álcool, está feliz. Mas
no outro dia vem a angústia, a ansiedade. Aí você vai à procura. Eu não cheguei a usar nada além do álcool, pois isso
já me satisfazia”, afirma, após ser internada, passar por ampla recuperação e estar há seis anos sem consumir bebida alcóolica.
Ederson Abi/O Líder

Moradora prefere não se identificar, mas diz que hoje é inspiração para quem quer
deixar o vício

O recorte da realidade vivida pela moradora de Maravilha é
apenas um entre os milhares que
existem no Brasil. De acordo com
Solange Balestreri, coordenadora do Centro de Atenção Psicossocial (Caps) de Maravilha, o caso
relatado pela moradora é comum
no atendimento no município. A
equipe ajuda as pessoas na prática, mas ela lembra que há o Dia

Internacional de Combate às Drogas, sendo as legais e as ilegais. No
dia 26 de junho, e durante todo o
mês, o mundo todo trabalha o Dia
de Combate às Drogas. Nesse cenário, existe muita preocupação,
também, com as drogas lícitas,
como cigarro e bebidas alcóolicas.
Solange lembra que as drogas estão destruindo famílias no
mundo todo, iniciando muito

cedo, tanto lícita, quanto ilícita. A
em grupos terapêuticos, com enpreocupação é que isso está precontros semanais.
judicando o desenvolvimento das
Esses encontros são frequencrianças e adolescentes. Confortados pela moradora de 57 anos,
me ela, 5% da população mundial
que exalta a ajuda de profissiofaz uso de drogas ilícitas. Porém,
nais e, principalmente, da fapelo atendimento em Maravilha,
mília, para se livrar da bebida.
o grande probleHoje ela participa
ma está em uma
das reuniões e en“Eu ‘tô’ fora
droga lícita, que é
coraja dependentes
dessa. A
o álcool. “Por que
do álcool com uma
minha vida
é uma droga de fápalavra: família. “O
é mais
cil acesso. Dentro
que me ajudou foi
importante
da própria famía insistência da mique tudo. Para
lia é incentivado o
nha família, do meu
você, que é
uso. A grande promarido. Ele nunca
usuário, está
blemática da deme deixou. A minha
tentando sair,
sestruturação favida hoje, eu tenho
acredite em
miliar, pela nossa
que agradecer à misi mesmo.
cultura, pela nossa
nha família. Porque
Acredite, você
região, é o álcool”,
foi o meu alicerce e é
consegue”,
comenta Solange.
até hoje. Hoje eu sou
moradora
de
Para a psicólouma pessoa com a
Maravilha, exga do Caps, Kamidignidade resgataalcóolatra,
la Ribeiro, a equipe
da”, afirma.
de 57 anos
percebe ao longo
Fora do vício,
do acompanhaela leva esperança
mento que, além de toda situação
para quem quer abandonar o álcultural, o álcool é a porta de encool ou outro tipo de droga, seja
trada para outras drogas no amálcool ou substâncias ilícitas.
biente familiar. “Está muito relaEla lembra que após inúmeras
cionado às questões de conflitos
mentiras e brigas durante o alcofamiliares, que vão influencianolismo, as pessoas deixaram de
do no trabalho, vida social desacreditar em suas declarações.
sas pessoas”, afirma. Ao procurar
“É muito normal isso. Você quer
o atendimento do Caps por alcoprovar para os outros, mas priolismo, é realizado o acolhimento
meiro você tem que provar para
das pessoas, avaliação e inserção
si mesmo que está bem”, afirma.

Proerd contra as drogas
Na luta contra drogas ilícitas e lícitas ocupa um lugar de
destaque o Programa Educacional de Resistência às Drogas
e à Violência (Proerd), desenvolvido pela Polícia Militar, em
diversos municípios da região. Em Maravilha o programa se
diferencia pelo trabalho realizado. “O Proerd busca resgatar
vidas, podemos dizer assim, porque no momento que você leva
informação para crianças e pais, tem poder de decisão, que vai
definir utilização ou não de drogas”, afirma o comandante da 3ª
Cia da Polícia Militar, capitão Altair Lisot.
Para o comandante, para quem vive no mundo das drogas é
difícil entender que precisa de ajuda. Ele diz que nas aulas do
Proerd, os alunos levam situações vivenciadas no dia a dia, em
casa ou na rua. É importante buscar ajuda, já que os filhos são
os primeiros a perceber que há um problema em casa. Porém,
as crianças não comentam, não avisam. Essa sensibilidade é
desenvolvida com os alunos do programa, para entender que
não se envolver com drogas é a decisão correta.
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CULTURA Evento definiu os participantes que vão se apresentar no Encontro de Talentos Locais

Maravilha promove Festival da Canção e
define vencedores
O Centro Sociocultural de
Maravilha sediou no sábado (30)
a 4ª edição do Festival da Canção
Infantojuvenil Cidade das Crianças. O evento foi promovido
pelo Departamento de Cultura
de Maravilha, em parceria com
as escolas, entregando medalhas de participação para as 26
crianças e adolescentes que se
apresentaram.
O Festival teve três catego-

rias: mirim, infantil e juvenil, e
as três melhores pontuações de
cada uma foram premiadas com
troféu. Cinco jurados avaliaram
as apresentações. Os primeiros colocados em cada categoria
também garantiram uma vaga
para se apresentarem no Encontro de Talentos Locais, evento
que será realizado no dia 28 deste mês, fazendo parte da programação dos 60 anos de Maravilha.

Primeiros colocados na categoria mirim

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder

Apresentações foram realizadas no Centro Sociocultural

Mesa de jurados

Primeiros colocados na categoria infantil

Primeiros colocados na categoria juvenil

“Product DAY” reúne mais de 200
convidados na MM Sperandio
Evento foi realizado na quinta-feira (5), em São Miguel do Oeste, com
a presença de empresários rurais da região
A MM Sperandio, concessionária Massey Ferguson, realizou, na quintafeira (5), o evento Product
DAY com clientes convidados e colaboradores. O objetivo principal foi aproximar
a concessionária dos clientes, promovendo um dia de
exposição de máquinas, e
oportunizar aos convidados a negociação de peças e

serviços da concessionária.
Na oportunidade, estiveram
presentes clientes da região,
representantes da fábrica
Massey Ferguson, do banco
De Lage Landen e colaboradores da MM Sperandio.
Na entrada, os convidados foram recepcionados
pela equipe de colaboradores da MM Sperandio, recendo um boné da Massey

Ferguson como brinde. No
pátio da empresa, eles puderam conhecer de perto a
linha de máquinas expostas, com destaque para o MF
6713R, que possui transmissão tecnológica e simulação
como se estivesse em atividade no campo.
Pela manhã também foi
ministrada palestra sobre
as “Novas séries de tratores

agrícolas da Massey Ferguson”, com o especialista em
tratores da Massey Ferguson, Gustavo Santos. Ele explica que o Product DAY foi
realizado durante toda a semana com capacitação da
equipe na parte dos produtos, foco em tratores, treinamento teórico e prático e
ajuste entre concessionária
e fábrica, encerrando com a
atividade dessa quinta-feira e almoço de confraternização.
“O foco principal foi trazer essa tecnologia que seja
de fácil manuseio para o
cliente. Não adianta ele ter
um equipamento muito tecnológico e que seja de difícil operação, então todos os
produtos da Massey Ferguson vêm agregando tecnologia e facilidade de utilização
e trazendo economia para
o cliente e produtor rural.
Além disso, todos os equi-

pamentos vêm respeitando
as legislações de controle de
emissões de poluentes”, fala.
Segundo o gerente geral
da MM Sperandio, Rodrigo
Santos, para o próximo ano
haverá mudança em toda a linha de produtos Massey Ferguson. “Na história é a maior
transformação que já houve, porque até hoje a Massey
Ferguson nunca transformou
toda a linha de produtos. Então, para 2019 vamos estar

com todos os produtos novos, como tratores, colheitadeiras, plantadeiras e pulverizadores”, cita.
Santos também destaca que essa tecnologia está
consolidada no exterior, testada e aprovada. Para finalizar, avalia o evento positivamente, uma vez que cerca
de 200 clientes compareceram e, em nome da MM Sperandio, agradece a todos pela
presença.
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MARAVILHA Evento arrecadou recursos para conclusão de obras
na Casa Martin Luther

Comunidade evangélica promove
tradicional Festa da Colheita
O evento foi realizado no
domingo (1º) em Maravilha,
pelos fiéis da Igreja de Confissão Luterana no Brasil. A programação da tradicional Festa da Colheita começou com
celebração religiosa, seguida
de leilão de alimentos e materiais doados por membros
da comunidade e almoço com
churrasco e acompanhamentos. Para encerrar a programação, teve sorteio da ação entre
amigos.
Conforme o presidente da
comunidade, Armindo Lös-

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder

Fiéis acompanharam a celebração religiosa

ch, a avaliação do evento é positiva e os recursos arrecadados serão usados em obras na
Casa Martin Luther. O almo-

ço teve a participação de aproximadamente 650 pessoas, ficando dentro da expectativa
dos organizadores. Uma par-

te muito importante dos recursos também vem da ação
entre amigos, com a venda de
aproximadamente 330 blocos.
Conforme Lösch, a expectativa é que os recursos
arrecadados no evento possibilitem um bom andamento da obra na Casa Martin
Luther, com colocação de cerâmica, portas e demais acabamentos. O presidente da
comunidade destaca que o
objetivo é inaugurar a finalização da obra até o mês de
outubro deste ano.

ADOÇÃO

Geama tem encontro
bimestral
Na noite de quinta-feira (5)
foi realizado mais um encontro
do Grupo de Estudos e Apoio
à Adoção de Maravilha (Geama), na sede da JCI. Iniciando a
reunião, a presidente, Noeli Severgnini Fiorini, frisou a importância dos encontros do Geama, mantendo, dessa forma, os
laços de amizade que se criam
entre os participantes. Após
as explanações iniciais, foram
ouvidos áudios gravados por
membros do grupo com frases sobre a adoção, com posterior discussão acerca do tema.
Dando continuidade ao
compartilhamento de vivências pelos pais que tiveram a
adoção concretizada, iniciado
no encontro anterior do gru-

po, foi realizada roda de conversa. Os pais relataram fatos
passados durante o processo de adoção, a emoção sentida no momento de conhecer seus filhos, até a vivência
que se tem hoje na família.
“Isso permite que os pretendentes à adoção percebam
que todo este processo é lindo, mas também traz dúvidas,
algumas incertezas, só que no
fim tudo dá certo”, frisa Noeli.
Encerrando o encontro,
foram pautados alguns assuntos de interesse do Geama, seguindo com confraternização.
O próximo encontro do grupo
será realizado no dia 6 de setembro, sendo que todos estão convidados a participar.
Rosiane Poletto/WH Comunicações

Almoço com churrasco e acompanhamentos

Reunião foi promovida na sede da JCI

Cerca de 650 pessoas participaram

LUTO

Família e amigos se despedem de Tatiane Löbler Fagan
A sexta-feira (6) foi de muita comoção e despedida para
os familiares e amigos de Tatiane Löbler Fagan, de 34 anos,
ex-diretora de Obras e Urbanismo de Maravilha. Após velório realizado na Igreja Assembleia de Deus, o corpo de
Tatiane foi sepultado no Cemitério Municipal Jardim da Paz.
A morte de Tatiane foi confirmada na noite de quarta-feira (4). Ela estava internada desde o último dia 26 na Unidade
de Tratamento Intensivo (UTI)

do Hospital Regional Terezinha Gaio Basso de São Miguel
do Oeste e na tarde de quarta-feira a equipe médica confirmou a morte encefálica. A família autorizou a doação de órgãos.
A prefeita, Rosimar Maldaner, decretou, na noite de
quarta-feira, luto de três dias no
município pelo falecimento da
servidora pública. Em seu perfil no Facebook, a prefeita lamentou a morte da colega de trabalho.
“Nossa equipe sente muito essa
perda e se une a família e amigos

Divulgação

Tatiane Löbler Fagan

da Tati neste momento de dor. A
Tati nos deixa lições de humildade, companheirismo, uma pessoa
preocupada em cooperar com
o próximo e com a nossa comunidade. Sentiremos muito a falta dela em nosso meio”, escreveu.
Tatiane era casada com Juliano Fagan, que também é servidor público, e mãe de Júlio Fagan.
Décima captação de órgãos é
realizada no Hospital Regional
O Hospital Regional Terezinha Gaio Basso de São Miguel do

Oeste informou que esta foi a 10ª
captação de órgãos realizada
na instituição. O procedimento, coordenado pela equipe
de profissionais do Instituto Santé e da SC Transplantes,
possibilitou salvar outras vidas. Toda a assistência, conversa e consentimento da família foi acompanhada por
uma equipe multidisciplinar.
“A doação acontece em
um momento onde a família está vivendo um sentimento de perda. Tomar a de-

cisão de doar, a meu ver, é
um dos mais lindos gestos de
amor e solidariedade ao próximo. A família é quem decide pela doação e por este
motivo é extremamente importante conversar com pessoas próximas e deixar clara a
vontade de ser doador, como
foi o caso desta paciente”, comenta o diretor assistencial,
Ezequiel Paixão. Os órgãos
foram encaminhados para
Blumenau e Florianópolis,
onde serão transplantados.
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CAMPANHA DO AGASALHO

23 ANOS Programação foi reduzida em razão da situação
econômica da região

Centenas de peças
são arrecadadas
em Flor do Sertão
As soberanas de Flor do
Sertão realizaram a Campanha do Agasalho 2018,
com o lema “Cada roupa doada tem o tamanho certo do seu coração”. Com a
iniciativa, centenas de peças foram arrecadadas.
A entrega oficial das roupas ao Grupo de Apoio à Vida
(Gavi) foi feita segunda-feira (2). O Grupo, além de co-

letar e distribuir roupas a
pessoas carentes, desempenha trabalhos com chás
e remédios fitoterápicos.
Segundo a integrante Lúcia Piroca, a iniciativa das soberanas é um gesto
bonito e estimula a solidariedade. “Com essa quantidade de roupas vamos
atender um bom número de pessoas”, destaca.

Bom Jesus do Oeste inicia
comemorações de aniversário

Entrega foi promovida ao Grupo de Apoio à Vida

No mês de julho Bom Jesus do Oeste comemora 23
anos. Para celebrar a data,
hoje (7) e amanhã (8) será realizada a 2ª Confraternização
de Carros Antigos e Motociclistas, no Ginásio Municipal
de Esportes. O evento irá contar com show de diversas bandas, além de várias atrações.
A sessão solene em homenagem aos ex-prefeitos
está marcada para o dia 13,
a partir das 19h, na Câmara
de Vereadores. No dia 14 será
promovido Baile de Casais,
no Pavilhão Católico. As comemorações continuam no
dia 19 de julho, feriado municipal, com mateada na praça,
sorteio da campanha Movimenta Bom Jesus e apresentações culturais.
De acordo com o prefeito,

MARAVILHA

TECNOLOGIA

Divulgação

Raquel Roth assume
regência do Coral
Immer Fröhlich
O coral alemão Immer
Fröhlich de Maravilha (Acalmar) conta agora com a regência de Raquel Cristina Roth. A mudança foi feita
após o falecimento de José
Roth, no último dia 17. De
acordo com os integrantes,
os ensaios a partir do dia 9
de julho serão sempre nas
segundas-feiras, às 20h, no
Novo Bairro, Rua “C”, 203.
O Immer Fröhlich irá
participar do Encontro de

Corais promovido pelo Departamento de Cultura,
no dia 14 deste mês. Já no
dia 21 a Acalmar irá realizar o Encontro Anual de Corais, no Lar de Convivência. Ainda no mês de julho,
os integrantes irão participar do Encontro Internacional de Corais, em Monte Carlo. “Convidamos os amigos
do canto coral e da cultura alemã para participar dos
nossos ensaios”, destacam.

Charlaine Kreuz/Divulgação

Evento contou com mais de 200 participantes

Ronaldo Luiz Senger, a programação é menor em razão
da situação da economia na
região. “Não é o momento de
gastarmos em festividades.
Sabemos do período difícil
que a economia passa e por
isso diminuímos as despesas
e simplificamos os eventos”,
diz. Ele destaca que é uma
data importante e o povo me-

rece a homenagem.
FESTIVIDADE
O início das festividades
alusivas ao 23º aniversário
de Bom Jesus do Oeste ocorreu no último dia 30, com a
comemoração ao Dia Municipal da Mulher Agricultora. O evento, promovido no
Salão Comunitário da Linha

Lageado das Flores Alto, foi
promovido pela administração, por meio da Secretaria
de Agricultura, Cultura, Epagri e Cras.
O encontro teve como
objetivo oferecer um dia diferenciado, com troca de experiências e homenagens.
De acordo com o prefeito, o
evento já é tradicional. “Queremos contar com as mulheres para mostrar o valor que
há em residir no campo, em
preservar essa identidade e
valorizar as conquistas”, diz.
A programação contou
com a palestra Mulher em
Ação, ministrada por Andressa Deparis, além de troca de
mudas e sementes. Após o almoço, que contou com mais
de 200 participantes, foi promovido bingo.

Idosos participam de oficina sobre WhatsApp
Aproximadamente 25 pessoas participaram, em Bom Jesus do Oeste, de oficina sobre o uso do WhatsApp com
os instrutores Fernando Melchior e Salete Escher, que
mostraram como instalar o
aplicativo, enviar mensagens,
encaminhar fotos e mudar
configurações. O workshop,
organizado pela Secretaria de

Educação e Departamento de
Cultura, irá contar com mais
encontros no mês de julho.
De acordo com a diretora
de Cultura, Leisi Rauber Wandscheer, o treinamento irá
proporcionar mais independência aos idosos. Segundo
ela, a principal dificuldade dos
participantes é tirar e mandar
fotos por meio do aplicativo.

Charlaine Kreuz/Divulgação

Curso foi ministrado na Câmara de Vereadores

ATIVIDADES

Alunos visitam quartel do Corpo de
Bombeiros de Maravilha
Divulgação

Alunos da Escola de
Educação Básica Nossa Senhora da Salete visitaram o
quartel do Corpo de Bombeiros Militar de Maravilha. A atividade foi realizada como parte da Semana
Nacional de Prevenção
Contra Incêndios, que iniciou segunda-feira (2),
data em que é comemorado o Dia do Bombeiro.
Na oportunidade, os
alunos conheceram a estrutura do quartel, viatu-

Turma conheceu o quartel e recebeu dicas de prevenção

ras e equipamentos disponíveis, aprenderam quando

e como acionar o serviço
através do número 193 e re-

ceberam algumas dicas de
prevenção contra afogamentos. Na atividade, os participantes manusearam uma linha de combate a incêndio
e conheceram o cão Johny,
que ajuda em ocorrências
de busca e salvamento.
De acordo com os bombeiros que recepcionaram os
alunos, atividades como essa
são importantes e é sempre
bom ter a oportunidade de
semear a vontade de ajudar o
próximo às novas gerações.
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obituÁrio
ANDRÉ DUDA
O jornalista Carlos
André Duda morreu
no começo da tarde
de terça-feira (3), em
Brasília, após sofrer um infarto.
De acordo com o Corpo de Bombeiros
do DF, o primeiro atendimento – logo
após ele sentir-se mal – foi feito no
Núcleo Bandeirante. Segundo os
militares, Duda chegou ao batalhão
dirigindo o próprio carro, por volta do
meio-dia. Ele chegou a dizer que estava
sentindo fortes dores no peito. Quando
foi atendido, no pátio da corporação,
ainda estava consciente e orientado.
André Duda sofreu uma parada cardíaca
quando entrou na ambulância que o
levaria até o hospital de Base. O trabalho
de reanimação, segundo os bombeiros,
durou cerca de 50 minutos, mas ele
não resistiu e morreu. Duda tinha 56
anos, trabalhou como repórter da RBS,
filiada do grupo Globo no Rio Grande do
Sul e na Globo Brasília onde, na década
de 1990, foi repórter, apresentador e
ocupou cargos de chefia na redação. Ele
também foi secretário de comunicação
dos governos de Joaquim Roriz e Agnelo
Queiroz (PT), no Distrito Federal. Duda
atualmente trabalhava no gabinete do
deputado Rodrigo Delmasso (PR-DF). O
jornalista, que nasceu em Passo Fundo,
no Rio Grande do Sul, era casado e deixa
dois filhos.
CLAUDE
LANZMANN
O cineasta e escritor
francês Claude

Lanzmann, diretor do emblemático
documentário “Shoah”, sobre o
Holocausto, de mais de nove horas de
duração, faleceu na quinta-feira (5) em
Paris, aos 92 anos. Ele estava com a
saúde muito frágil há vários dias. Claude
Lanzmann também foi secretário de
Jean-Paul Sartre. Durante sete anos,
entre 1952 e 1959, ele viveu com
Simone de Beauvoir, 17 anos mais velha.
Em janeiro deste ano, a universidade
americana de Yale comprou as 112
cartas de amor escritas por Simone de
Beauvoir a Claude Lanzmann, o valor da
venda não foi reportado. Estas cartas de
um “amor louco”, segundo Lanzmann,
“apenas diziam respeito a Simone de
Beauvoir e a mim”, indicou em um
texto transmitido pela casa de leilões
Christie’s.
IVANOR BRESSAN
O radialista e
presidente da Rádio
Comunitária do Bairro
Efapi, em Chapecó,
Ivanor Bressan, morreu na
terça-feira (3), aos 43 anos, vítima de
atropelamento. Bressan foi atingido
por um caminhão em uma via
marginal da BR-480, que dá acesso a
Chapecó.
SMOKE DAWG
Smoke Dawg, rapper
canadense que saiu
em turnê com Drake
no ano passado, morreu
após ser baleado em um tiroteio
no centro de Toronto, no sábado

(30). Ele tinha 21 anos. Autoridades
informaram à agência Associated
Press que um homem chamado
Ernest Modekwe, de 28 anos, também
morreu na troca de tiros. Uma mulher,
que não teve o nome divulgado, ficou
ferida. Dawg, cujo nome verdadeiro
era Jahvante Smart, abriu shows da
turnê “Boy meets world”, do também
canadense Drake, em 2017. Dawg
morreu menos de duas semanas
depois do rapper XXXTentacion, de
20 anos, que também foi baleado na
Flórida, nos Estados Unidos
ORLANDO TEJO
O jornalista, poeta e
folclorista Orlando
Tejo morreu no
domingo (1º), na
cidade de Recife, em
Pernambuco, aos 83 anos. Ele sofria
de insuficiência pulmonar crônica
e, segundo a família, contraiu uma
pneumonia. Paraibano, autor do livro
“Zé Limeira, o Poeta do Absurdo”,
Orlando Tejo nasceu em Campina
Grande, em 1935, e morava há muitos
anos no Recife. Ele sofria da doença
de Alzheimer.
ANGELO FELIX GARLET
Faleceu no domingo (1º), no Hospital
Regional de São Miguel do Oeste, aos
87 anos. Seu corpo foi velado na Casa
Mortuária da Igreja Matriz de Anchieta
e sepultado no cemitério municipal.
ALVINO PEDRO DETEMBOR
Faleceu na segunda-feira (2), no

Hospital Regional de São Miguel
do Oeste, aos 62 anos. Seu corpo
foi velado na Igreja Evangélica
de Confissão Luterana do Brasil
de Guarujá do Sul e sepultado no
cemitério municipal.
MARIA ROMAN PARISOTTO
Faleceu na terça-feira (3), no
Hospital São Lucas de Guaraciaba,
aos 75 anos. Seu corpo foi velado
no Santuário Nossa Senhora do
Caravággio de Linha Caravággio,
Guaraciaba, e foi sepultado no
cemitério da comunidade.
REINILDA THEOLOCA FRANZ
Faleceu na quarta-feira (4), no
Hospital São Lucas de Guaraciaba,
aos 90 anos. Seu corpo foi velado
na Igreja Evangélica de Confissão
Luterana do Brasil de Guaraciaba e foi
sepultado no cemitério evangélico de
Guaraciaba.
ZENARIA DOS SANTOS SOUZA
Faleceu na quinta-feira (5), no Pronto
Atendimento de Anchieta, aos 77
anos. Seu corpo foi velado na Capela
Nossa Senhora da Salete de Linha
Salete, Anchieta, e foi sepultado no
cemitério da comunidade.
ELMA KICH
Faleceu na quinta-feira (5), aos 92
anos, no Hospital São José. Seu corpo
foi velado no Clube de Idosos Sagrado
Coração de Jesus, em Tigrinhos, e
sepultado no cemitério da Linha Boa
Esperança, Tigrinhos.

SÃO MIGUEL DO OESTE

Acismo e Unoesc
lançam curso de
Gestão de Negócios
A Associação Empresarial de São Miguel do
Oeste (Acismo) e a Universidade do Oeste de
Santa Catarina – Campus São Miguel – lançaram nesta semana o curso de extensão Gestão de
Negócios: Estratégias comerciais. As aulas iniciam
no dia 31 de agosto, com
encontros mensais, nas
sextas-feiras e sábados.
Com carga horária de
137 horas, a grade prevê
o estudo de mapeamen-

to de perfil comportamental, gestão comportamental de pessoas e equipes,
neurociência aplicada às
vendas, comportamento
de consumo, negociação
em vendas, marketing de
relacionamento, marketing digital, gestão de marca (branding) e big data
como suporte de vendas.
São disponibilizadas 35
vagas, com inscrições até
dia 17 de agosto, na Acismo. Associados da Acismo têm 10% de desconto.

NOVO AL

LEO promove festa junina e
participa de evento distrital
Para marcar o início do
chamado Ano Leoístico (AL)
2018/2019, o LEO Clube Maravilha realizou no sábado
(30) festa junina. O evento encerrou os trabalhos da antiga
diretoria com homenagens e
agradecimentos. Com a temática Festa Junina, o encontro
reuniu os integrantes da entidade na sede do clube. “Tudo
o que nos comprometemos
em fazer nós cumprimos e o
resultado foi um ótimo clube,
um grande grupo de amigos.
Afinal, somos um clube excelência, sabemos do nosso po-

tencial e que podemos continuar evoluindo, assim como
nos últimos anos”, disse o ex
-presidente Diego Enlger.
No domingo (1º) a instituição maravilhense esteve presente no Treino Líder,
projeto conhecido como Escola de Dirigentes do Distrito LEO LD-8, em Faxinal
dos Guedes. Com o objetivo de repassar instruções
e informações pelo gabinete distrital aos clubes, o
evento apresentou um plano de trabalho, campanhas, visitas e demais ações.
Divulgação

Encontro reuniu os integrantes da entidade na sede do clube
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cotidiano
TRÂNSITO Veículo foi localizado pelo menos oito horas depois
da morte do motorista
TRÂNSITO E VOCÊ

por Laerte Bieger

Major PM comandante da 7ª Companhia de
Polícia Militar Rodoviária

CONDUZINDO SEU VEÍCULO SOB NEBLINA COM SEGURANÇA
O inverno costuma proporcionar uma das condições mais adversas ao trânsito de veículos automotores que circulam em nossa região: a neblina. Estando ela presente, as chances de ocorrerem
acidentes graves aumentam muito. Por isso estaremos deixando algumas dicas para tornar mais seguro o seu deslocamento pelas rodovias.
A neblina, dependendo da intensidade de sua formação, pode
afetar gravemente a visibilidade de outros veículos, pedestres, ciclistas, animais, ou objetos que eventualmente estejam na faixa de rolamento. Por isso a primeira preocupação deve levar em conta a revisão do sistema de sinalização e iluminação do veículo. Durante a
fiscalização de trânsito é comum encontrarmos veículos com problemas na parte elétrica.
Mas não basta que os sistemas de sinalização e iluminação estejam em perfeitas condições. É preciso que o condutor faça o seu acionamento. Embora nosso Código de Trânsito já determine que o condutor deve manter acesas pelo menos as luzes de posição (meia luz)
do veículo quando sob chuva forte, neblina ou cerração (inclusive
nas estradas de chão batido), quando estas condições adversas se fazem presentes de forma extrema, a luz de posição acaba se revelando insuficiente. Neste particular é que a obrigatoriedade do uso de
farol baixo nas rodovias, inclusive durante o dia, demonstra-se uma
medida pertinente.
Guardar maior distância para o veículo que segue à frente é outra medida que traz maior segurança quando da condução sob neblina. Esta dica é ainda mais relevante quando da formação de filas,
pois é comum o registro de acidentes de trânsito do tipo engavetamento quando da necessidade de um destes veículos parar repentinamente. Em setembro de 2011, na Rodovia dos Imigrantes, em São
Paulo, quando da ocorrência de forte neblina, um acidente de trânsito do tipo engavetamento envolveu cerca de 300 veículos, resultando
em uma morte e 51 feridos.
Além de guardar maior distância, é preciso também que o motorista diminua a velocidade de deslocamento. É errado pensar que
sob neblina você pode imprimir a mesma velocidade que em condições climáticas favoráveis. A velocidade reduzida possibilitará maior
tempo de reação em caso de alguma parada repentina do fluxo de
veículos.
Outra dica de ouro: nunca, absolutamente nunca aposte numa
ultrapassagem sem as condições ideais de visibilidade. Uma densa
formação de neblina pode estar encobrindo a aproximação de outro
veículo pelo contrafluxo, sendo elevada a probabilidade de um acidente do tipo colisão frontal.
Sempre que você puder, faça a verificação das condições climáticas e de trafegabilidade de um determinado trecho rodoviário. Caso
sejam desfavoráveis e seu deslocamento não seja necessário naquela data, prefira realizar a viagem em outra oportunidade. Dessa forma,
você e sua família não estarão sendo expostos a riscos desnecessários.

Vítima de acidente morre
na BR-282
Um homem morreu após
acidente no sábado (30), na
BR-282, nas proximidades da
Linha Consoladora, em Maravilha. Cléber Silveira Martins
dirigia um Fiat Strada, placas
de Maravilha. O veículo foi localizado por volta de 18h20, às
margens da rodovia, em uma
ribanceira.
O Corpo de Bombeiros de

Veículo saiu da pista e desceu uma
ribanceira às margens da BR-282

DESCANSO

EMBRIAGUEZ

Estelionatária que agia
na região é indiciada

Homem ferido após
acidente é transferido
para Chapecó
Um homem foi encaminhado ao hospital de Chapecó após sofrer acidente no Centro de Maravilha.
Ele colidiu o veículo contra uma rotatória, no domingo (1º), por volta das 6h, na
Avenida Araucária. A equipe do Samu realizou os primeiros socorros ao condutor do Corsa, que estava sem
cinto de segurança e sofreu
ferimentos na cabeça. De-

Carine Arenhardt/O Líder

Maravilha foi acionado por um
agricultor que passava pelo local e viu o veículo acidentado. No entanto, o laudo médico apontou que a morte teria
ocorrido ainda no período da
manhã de sábado, quando o
acidente pode ter acontecido.

pois de ser socorrido, ele
foi encaminhado ao hospital de Chapecó para atendimento especializado.
De acordo com a Polícia Militar, o motorista estava com a CNH cassada
e com sinais de embriaguez, confirmando que ingeriu bebida alcoólica. Antes de ir para o hospital, o
homem recebeu voz de prisão por dirigir embriagado.
Divulgação

Carro colidiu contra rotatória na esquina das avenidas Araucária e Anita Garibaldi

A Polícia Civil encaminhou
nesta semana ao Poder Judiciário de Descanso o inquérito que
dá continuidade às investigações decorrentes da prisão, indiciamento e denúncia por
crimes de estelionato de dois
homens e uma mulher que
agiam nas cidades de Descanso e Guaraciaba, intitulandose curandeiros. Este identificou uma nova vítima de golpe

da “curandeira Fabiana”, cujo
prejuízo ultrapassou R$ 15 mil.
As investigações revelaram que os meios empregados pela autora foram idôneos a caracterizar o crime de
estelionato, eis que a finalidade única dos “atendimentos” era a obtenção de vantagem ilícita. A autora foi
indiciada, sendo representada pela sua prisão preventiva.

PREOCUPAÇÃO

Polícia Militar alerta
para onda de furtos

A Polícia Militar registrou diversos furtos nos últimos dias em Maravilha. Entre
as ocorrências, furtos em casas, de objetos e de um veículo. Segundo o comandante da
PM, capitão Altair Lisot, a polícia alerta e pede apoio e co-

laboração da comunidade. “A
Polícia Militar tem recebido informações de ocorrências de
pequenos furtos em residências e nos bairros. Pedimos para
que qualquer informação ou
suspeita seja informada ao número 190”, afirma o capitão.

SÃO MIGUEL DO OESTE

Polícia prende preventivamente suposto
autor de estupro de vulnerável
A Polícia Civil do Estado de
Santa Catarina, por meio da DPCAMI de São Miguel do Oeste,
cumpriu na sexta-feira (6) mandado de prisão preventiva quanto ao suposto autor da prática do
crime de estupro de vulnerável.
A partir das investigações iniciadas na terça-feira (3), foram reunidos elementos de informa-

ção com o objetivo de esclarecer
a suposta prática do crime. Em
razão de representação da Polícia Civil e com manifestação favorável do Ministério Público,
o Poder Judiciário de São Miguel do Oeste determinou a prisão preventiva do investigado.
Também foi cumprido mandado de busca e apreensão em

sua antiga residência, com o objetivo de apreender objetos que
auxiliassem no esclarecimento do crime. Após interrogatório, o suspeito foi encaminhado à Unidade Prisional Avançada
de São Miguel do Oeste, onde
permanece à disposição do Poder Judiciário. As diligências
não encerram as investigações.
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esporte
DUAS RODAS Mais de oito mil quilômetros feitos sobre motos, por quatro
amigos, três maravilhense e um chapecoense

Ruta del América: Aventura
vira motodocumentário
Cada pessoa tem um
sonho diferente e, algumas vezes, estes sonhos são
compartilhados por algumas pessoas. É o caso dos
colegas maravilhenses Alex
Tibola, Cristiano Breitembach e Mauricio Krein e
Marlon Douglas da Rosa, de
Chapecó.
Liderados por Tibola,
eles compartilharam o mesmo ideal. Os quatro partiram de Maravilha na madrugada do último dia 23
de dezembro, com retorno
marcado para o dia 14 de janeiro deste ano. O objetivo:
percorrer países da América Latina, como Argentina,
Chile e Bolívia. Eles visitaram parte do Noroeste argentino, Deserto do Atacama e Salar de Uyni, além de
outros lugares de natureza
exuberante.
O detalhe é que os aventureiros viajaram de motocicleta, levando apenas o
que coubesse nas mesmas.
A alimentação foi à base de
miojo e atum, hospedagem
não tiveram, pois as noites
foram passadas às margens
das rodovias, somando
mais de oito mil quilômetros.
As máquinas fotográficas e câmeras filmadoras
registraram tudo. Desertos, mar de sal, cemitério

Fotos: Divulgação

alexmotoaventura.
“A aventura leva o nome
de Moto Expedição Rutas del Américas 1 e a Ruta
del Américas 2 já está marcada para dezembro. Serão aproximadamente 10
mil quilômetros, por quatro países, além do Brasil”,
adianta Tibola.

Alex Tibola exibe com orgulho
material editado por ele e o colega
Gilberto Henges (Giba)

EEB São Miguel é campeã
dos Jogos Escolares
de Santa Catarina
A equipe de futsal sub17 da Escolinha Joni Gool,
representando a EEB São
Miguel, sagrou-se campeã dos Jogos Escolares de
Santa Catarina. A fase estadual foi disputada entre os dias 26 e 30 de junho, na cidade de Videira
(SC). A equipe, comandada pelo professor Joni Schacker, chegou à final da competição após ter vencido
todos os seus jogos nas fases municipal, microrregional, regional e estadual.
Na final do evento em

Videira, o clássico regional contra Chapecó onde,
após empate sem gols no
tempo normal, a decisão
foi para os pênaltis, a Joni
Gool ficou com o título graças às três defesas do goleiro Herbert e aos gols de
Denílson, Dionatan, Rikelmy, Emerson e Léo. Com o
título, a equipe miguel-oestina garantiu vaga para
a fase nacional da competição e representará Santa Catarina na cidade de
Natal (RN), entre os dias
16 e 21 de novembro.
Escolinha Joni Gool/Divulgação

de trens, vulcões, picos gelados, cordilheiras. Uma
aventura vivida com temperaturas extremas, por vezes
abaixo de zero, outras bem
acima dos 30 graus célsius.
A rota toda foi traçada e planejada por Tibola.
Agora a história virou videodocumentário, que está
disponível para quem quiser conhecer um pouco da
aventura vivida pelos quatro motociclistas. O material foi editado em um DVD
duplo que está à disposição
para venda no valor de R$
20 e também por meio de
download. Interessados podem entrar em contato pelo
(49) 99921 9949 (WhatsApp) ou na página facebook/

CAMPEONATOS

Futsal de Maravilha
representa município
em duas competições

Capa do DVD representa a
paisagem contemplada pelos
motociclistas

GUARACIABA

Municipal de Futebol inicia neste fim de
semana com 36 equipes
O Campeonato Municipal de Futebol de Guaraciaba,
1ª e 2ª divisões, inicia neste
fim de semana. A competição contará com a participação de nove clubes em cada
categoria, todos com aspirantes e principais, totalizando
36 equipes. Na primeira fase
jogam todos contra todos, em
turno único, e os dois primeiros colocados classificam-se
diretamente para as semifi-

JESC

nais. As equipes que terminarem entre o 3º e o 6º lugares disputarão um mata-mata,
com jogos de ida e volta, para
a definição das outras duas
vagas. De acordo com o assessor técnico esportivo do Departamento Municipal de Esportes, Paulo César Câmera,
os jogos dos aspirantes começam às 13h45 e os principais às 15h30. A rodada terá
um total de 16 partidas.

HOJE (7)
1ª Divisão: Itapagé x Ouro Verde; Universal x
Juventude
2ª Divisão: Cruzeiro x Ipiranga
AMANHÃ (8)
1ª Divisão: Tupy x Floresta; São Tiago x São José
2ª Divisão: Cruzeiro do Sul x Solano; Treze de Maio
x Flor da Serra
Palmeiras e Oriental jogaram na noite de ontem (6)
Folgam na primeira rodada: Flamengo (1ª) e BeiraRio (2ª)

Na quarta-feira (4) as
equipes de futsal da Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer/Acema de Maravilha, sub-11 e sub-17,
comandadas pelos professores Jeferson Breda e Gian
Mauro Silva, respectivamente, jogaram pela Copa
Móveis Leo. Os jogos foram no munícipio de Riqueza, contra as equipes
da casa. Na sub-11, vitória pelo placar de 6 x 2, e
na sub-17, derrota por 5 x
1. Nesta competição Maravilha classificou para as
quartas-de-final todas as
categorias em disputa. Sub7 e sub-13 lideradas pelo
professor Eduardo Hyedt;
sub-9 e sub-11 do professor Breda; e as categorias

sub-15 e sub-17 do professor Silva. As quartas-de-final serão em São Carlos,
com data ainda a definir.
Na quinta-feira (5) as
equipes de Maravilha entraram em quadra em Modelo. As partidas foram
pela Copa Victor Móveis.
Estiveram em Modelo enfrentando as equipes daquele município as categorias sub-8 até sub-16.
Das cinco categorias em
disputa, Maravilha perdeu apenas no sub-12.
Hoje (7), pela mesma competição, os jogos
ocorrem em Maravilha,
no Ginásio de Esportes Gelson Tadeu Mello
Lara, contra Saltinho. Início dos jogos às 8h.
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BONS RESULTADOS Corredores de Maravilha obtêm bons
resultados em Iporã do Oeste
Oneide Behling
CAVALO PARAGUAIO
Depois de estrear com goleada, o Clube Recreativo
Maravilha foi chamado de “cavalo paraguaio”. É uma expressão usada para designar os times de futebol que iniciam um campeonato com excelente atuação e, no decorrer dos jogos, são superados pelos outros times. Não
concordo com essa alcunha para o time de Maravilha!
BICHO-PAPÃO
Por isso já estou me adiantando e dizendo que o CRM
é o grande favorito ao título! Ao contrário de “cavalo paraguaio”, Clube Recreativo Maravilha será o “bicho-papão” deste campeonato. Time perigoso e ameaçador para
os concorrentes.
ESTADUAL DE AMADORES
Guarani de Sanga Silva, que perdeu na estreia do
Campeonato Estadual de Amadores, não vislumbra outro
resultado neste domingo, contra o surpreendente Grêmio Tunense, com 100% de aproveitamento na competição, dois jogos, duas vitórias, que não seja uma vitória. A
razão é simples, joga em casa ao lado de uma torcida que
espera ansiosamente um triunfo para a equipe não ficar
atrás nesse grupo da morte. A partida está marcada para
as 15h, em Tigrinhos.
FALTA GRANA
Tá complicada a vida financeira do Inter. Colorado
tenta fazer dinheiro com seus atletas e não consegue. Rodrigo Dourado é o primeiro da lista de negociação. Já destaquei aqui na coluna que o Inter quer vendê-lo, mas não
aparecem interessados. Outros poderão entrar na barca
como Pottker, Iago e Klaus.
AMISTOSO
Corinthians e Grêmio se enfrentam neste domingo em partida amistosa. O confronto está marcado para
as 11h, na Arena Corinthians. Esse jogo seria em Cuiabá, mas ocorreu um desacordo comercial com o organizador da partida. Então decidiram levar a “peleja” para
Itaquera.
EMOÇÃO
Está ecoando no WhatsApp um vídeo em que o apresentador André Rizek, do canal SporTV, faz um relato sobre Colômbia e a fatalidade da Chapecoense. Rizek chorou e emocionou muita gente! Se ele chorou e não tinha
contato frequente com as vítimas, ficou assim, adivinhem
nós, que vivíamos o vestiário dos que partiram.

Circuito Oeste de Corrida de
Rua premia maravilhenses
Acompanhados pelo professor Douglas Lago, os atletas e paratletas da Asespp
Maravilha/Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer, de
Maravilha, estiveram na cidade de Iporã do Oeste no domingo (1º). Naquele município foi realizada a 4ª etapa
do Circuito Oeste de Corrida
de Rua. A competição deste
ano fez parte das comemorações de aniversário de Iporã
do Oeste.
Os atletas de Maravilha
conquistaram, com Rosmili Weizenmann, o 5º lugar no

geral feminino; Eleandro Ortiz, 2º lugar na categoria 25
a 29 anos; Eduardo de Campos, 2º lugar na categoria 15
a 19 anos; Luana Gondoreck, 3º lugar na categoria 15 a
19 anos; Daniel Broetto, 4º lu-

SÃO MIGUEL DO OESTE

Tudo igual no primeiro
jogo da final do
Municipal Veterano
Não houve vencedor no
primeiro jogo da final do
Campeonato Municipal de
Futebol Veterano de São Miguel do Oeste, organizado pela Secretaria Municipal de Esportes. Na tarde do
domingo (1º), Pérola e Cultural Caxiensense enfrentaram-se no Estádio Valdir João
Fedrizzi, e o confronto terminou empatado sem gols. Com
isso, os dois times irão para a
partida decisiva em igualdade de condições. O encerramento do campeonato está
marcado para o dia 15 de julho em Linha Caxias. Na preliminar, às 8h30, Serrano de
Linha São Pedro e Interna-

cional de Linha Fátima estarão em campo para a disputa do 3º lugar. E logo após, às
10h, Cultural Caxiense e Pérola jogam pelo título.
Amanhã (8), no Bairro
Jardim Peperi, será realizada a primeira partida da final da categoria master. Jardim Peperi/Anildo Cardoso
entram em campo às 10h
em busca da vantagem para
o jogo da volta. O confronto
derradeiro será no dia 22 de
julho, em Linha São Pedro,
no mesmo horário. No mesmo local, às 10h30, haverá o
jogo do 3º lugar entre Grêmio
Gaúcho e Jardim Peperi/João
Cassol.

gar na categoria 55 a 59 anos;
e Rosane Lanz Martins, 2º lugar na categoria 40 a 44 anos.
De acordo com o professor, Maravilha também
competiu nas categorias infantis, com a atleta Nicolle

Bedim em 4º lugar; Gabriel
Ebertz, Guilherme Ebertz e
Gustavo Castanha conquistaram o 1º, 2º e 3º lugares,
respectivamente, na categoria paralímpico.
“Importante ressaltar que
nosso aluno do paradesporto
Deiwison Fantim participou
da caminhada destinada aos
alunos da Apae de Iporã e foi
premiado com a medalha de
participação do evento”, disse Lago.
A próxima etapa será em
Maravilha, no dia 22 de julho,
às 8h30.

Maravilha

Ciclismo é representado
no Rio Grande do Sul
Dentro do calendário de comemorações dos 85 anos do
município de Iraí/RS, dois eventos de ciclismo foram realizados
no último fim de semana: o 2º
Cicloturismo e mais uma etapa
do 4º Circuito Norte Alto Uruguai
de Mountain Bike. De Maravilha participaram, do Cicloturismo: Everson Bordin, Jeferson

Jandrey, Charlene Appelt e Reciéri Appelt; do Circuito Norte Alto
Uruguai, participaram e alcançaram o pódio Jonas Nascimento
(4º lugar na categoria máster A),
Jacir Paulo Duarte (5º lugar na
categoria máster C), Paulo Roberto Amaral (3º lugar na categoria elite) e Josiane Serpa Bordin (3º lugar categoria máster A).
Divulgação

Ciclistas participaram e levaram troféus para casa
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RECONHECIMENTO Tiego Drumm esteve na Copa Brasil de
Tênis de Mesa em Toledo (PR)

Copa Brasil teve participação
de árbitro maravilhense
Entre os dias 27 de junho
e 1º de julho foi realizada em
Toledo, no Paraná, a 2ª Copa
Brasil Sul-Sudeste de Tênis de
Mesa. “A cidade paranaense
tem entrado forte nos últimos
anos como sede de eventos
organizados pela Confederação Brasileira de Tênis de Mesa
(CBTM)”, destaca o árbitro maravilhense Tiego Drumm.
De acordo com Drumm,
nos últimos anos a cidade sediou, além da Copa Brasil de
2016, o Campeonato Brasileiro de 2017. Agora, em 2018,
voltou a sediar a Copa Brasil.
Nos três eventos o árbitro maravilhense esteve presente. Ao
todo, Drumm soma sete participações em eventos da CBTM
(já havia participado de eventos em Piracicaba, Toledo e
Chapecó em 2016, Joaçaba e

Divulgação

Drumm (terceiro à esquerda) já atuou em sete competições promovidas pela
Confederação Brasileira de Tênis de Mesa

Toledo em 2017 e Concórdia
em 2018), além de um evento
na Federação Latino-Americana em 2017 em Asunción, no
Paraguai.
Neste último evento, foram mais de 300 atletas de
todo o país competindo. Entre
os jogos arbitrados por Tiego
Drumm, destaque para o duelo da semifinal do absoluto A

feminino, entre Maira Ranzeiro
e Caroline Kumahara. “Caroline
carrega no currículo, entre tantas competições, a participação
nos Jogos Olímpicos Rio 2016
defendendo a seleção brasileira”, destaca.
“Tem muitas pessoas que
eu gostaria de agradecer, desde
a CBTM, até os envolvidos com
o tênis de mesa de Maravilha e

da Escola Professor Silvio Romero, onde leciono. Também
agradecer minha família, que
sempre me apoia, e a imprensa que deu todo o destaque
para mais essa convocação. Encontrei colegas de vários cantos
do país que hoje falam sobre o
projeto de tênis de mesa de Maravilha e isso nos deixa muito
mais motivados para trabalhar”,
afirma Drumm.
A Associação Amigos do Tênis de Mesa de Maravilha (AATMM) conta com
patrocínio da Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer, Erva
Daninha, Sicoob, Construtora Frandoloso, Unoesc, Fisk,
Microvip, Dom Sistema Educacional, Jumper e Cardoso &
Drumm, além da parceria com
o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.

RETA FINAL

Definidos os semifinalistas do Campeonato
Municipal de Futebol de Maravilha
Na tarde de sábado (30) foi
realizada a última rodada do
Campeonato Municipal - Taça
Líder Farma de Maravilha. Os jogos foram realizados nas categorias aspirante e principal.
Na categoria aspirante, o
Canarinho da Linha Primavera
Alta empatou sem gols contra o
4S Amizade. No jogo entre Vasco x Esportivo Bela Vista o Vasco ganhou pelo placar de 2 x 0.
Na categoria principal Canarinho da Primavera Alta ganhou do 4S Amizade pelo pla-

car de 1 x 0. No jogo entre Vasco
x Esportivo Bela Vista, o Vasco perdeu pelo placar de 3 x 1.
SEMIFINAIS
Na tarde de quarta-feira (4)
os clubes classificados para as semifinais se reuniram na Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer e decidiram dar sequência ao
campeonato, sem interrupção
por causa da Copa do Mundo.
Ficou definido que hoje (7),
no Clube Recreativo Maravilha
(CRM), jogam pela categoria as-

pirante SER Vasco da Gama x Canarinho da Primavera Água Parada; já pela categoria principal
tem Esportivo Bela Vista x Canarinho da Primavera Alta.
No sábado (14), no mesmo local, tem SER 4S Amizade x Canarinho da Primavera Alta, na categoria aspirante;
na principal jogam SER 4S Amizade x SER Vasco da Gama.
No dia 21 tem também no
CRM, categoria aspirante, Canarinho da Linha Água Parada x SER Vasco da Gama, e

pela categoria principal Canarinho da Linha Primavera Alta x Esportivo Bela Vista.
No dia 28 fecham as semifinais com os jogos entre Canarinho da Primavera Alta x
4S Amizade, pela aspirante, e
pela principal jogam SER Vasco da Gama x 4S Amizade.
As finais estão marcadas para os dias 4 e 11 de agosto. Ambas em sábados. Os jogos começam às 13h45 pela
categoria aspirante e a categoria principal joga em seguida.

AMADOR

Pelo menos três goleadas na segunda
rodada do Estadual
Na segunda rodada do
Campeonato Estadual de Futebol Amador, Fase Oeste, os times de Maravilha, Clube Recreativo Maravilha (CRM) e
Guarani de Linha Sanga Silva,
folgaram. Os demais confrontos ocorreram normalmente,
inclusive o clássico do Extremo-Oeste entre Grêmio Tu-

nense e Grêmio União. Na Linha Pitangueira, Tunápolis,
o time da casa, venceu os visitantes pelo placar de 1 x 0.
Os demais resultados da
rodada foram: Aliança 4 x 0
União Cedrense; Grêmio Guarujá 0 x 0 DNA de Princesa; Ginástica 6 x 0 Belvedere Chapecó; SER Ajap 0 x 0 Ouro Verde;

Guarani de São Miguel do Oeste 3 x 0 Metropol/AFA; Cometa
1 x 0 São Lourenço; e Dionísio

F.C. 0 x 1 Ipiranga Águas Frias.
Os jogos da próxima rodada seguem na tabela abaixo.

pódium

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

Volkswagen revela
desenho do T-Cross
SUV será lançado no
Brasil em 2019

A Volkswagen revelou, na Europa, um vídeo e um desenho de computador que mostram praticamente todos os traços do T-Cross, um SUV compacto que será revelado ao consumidor brasileiro no Salão de São Paulo, em novembro, e
lançado no mercado nacional no primeiro trimestre de 2019.
O utilitário terá estilo “quadradinho”, embora aparentemente bem resolvido esteticamente. Também herdará boa parte
da identidade visual do conceito T-Cross Breeze, como faróis
com projetores duplos afilados e bastante integrados à grade
- esta formada por divisórias pontilhado-horizontalizadas. O
para-choque será recortado por uma faixa única que liga um
farol de neblina ao outro. Uma espécie de anel de LED contorna os dois nichos de neblina.

Entretanto, tal qual aconteceu com o Polo, o SUV produzido no Brasil terá diferenças visuais em relação ao europeu no balanço frontal. Foi possível perceber que o conjunto
óptico dianteiro não será formado por projetores, conforme
mostram as imagens do coirmão europeu, mas sim por conjunto biparábola convencional dividido em espécies de paralelogramos. Na porção traseira, o desenho de computador
revela que as lanternas também são conectadas por uma faixa em preto brilhante. Ainda não está claro se este filete intermediário terá função de iluminação ou se será meramente decorativo. Também está perceptível o quanto o modelo
será larguinho e abaulado, com caixas de rodas bem delineadas. A motorização do T-Cross nacional contará com soluções específicas: é praticamente certa a adoção do propulsor
1.4 turboflex de 150 cv e 25,5 kgfm do Golf, acoplado a câmbio automático de seis marchas da Aisin. Nas configurações
mais baratas pode pintar o 1.0 turbo também flexível (128 cv
e 20,4 kgfm) do Polo. Tração será sempre dianteira. No Brasil, missão do T-Cross será finalmente colocar a Volkswagen
na briga pela liderança do crescente segmento de SUVs compactos, rivalizando com Honda HR-V, Jeep Renegade, Nissan
Kicks, Hyundai Creta e afins.

