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eleiÇÕeS 2018 Em São Miguel do Oeste, Cartório Eleitoral firmou 
convênio com a Unoesc

inscrições para trabalhar como 
“mesário voluntário” estão abertas 

Quem quiser trabalhar 
nas eleições de 2018 em San-
ta Catarina de forma voluntá-
ria como mesário já pode se 
inscrever. Para participar, o 
eleitor precisa ser maior de 18 
anos e estar em situação regu-
lar com a Justiça Eleitoral. Há 
prioridade para quem tem o 
ensino médio completo. A ins-
crição pode ser realizada no 
Portal do Eleitor, na internet.

“Qualquer eleitor pode 
se candidatar para ser mesá-
rio, exceto candidatos, paren-

tes, membros de diretórios de 
partido, ou que exerça função 
executiva, autoridades, agen-
tes de polícia ou funcioná-
rios que desempenham fun-
ção de confiança”, explica o 
chefe do Cartório Eleitoral de 
São Miguel do Oeste, Ângelo 
Pasquali.

Em São Miguel do Oeste o 
Cartório Eleitoral firmou con-
vênio com a Unoesc, o qual 
garante 10 horas de ativida-
des extracurriculares aos es-
tudantes que se voluntariarem 

e forem convocados. Pasquali 
salienta que o trabalho de me-
sário nas eleições prevê algu-
mas vantagens. “Há uma série 
de vantagens em ser mesário, 
vai depender de qual é a pro-
fissão do mesário. A princi-
pal vantagem é que cada dia 
de serviço prestado à Justiça 
Eleitoral resultará no dobro 
de dias de dispensa do traba-
lho, seja ele público ou priva-
do”, destaca.

As pessoas que se inscre-
verem como mesários volun-

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

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 realmen-
te dedicou às suas prioridades? O resultado costuma ser pre-
ocupante.

Se você quer priorizar mais na vida, no trabalho, na roti-
na, precisa pensar nessa relação tempo x prioridade.

*
Dizem que o investidor Warren Buffett orientou seu as-

sistente 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” tam-
bém é ação, que abre tempo e esforço para o que é priorida-
de. O que você não vai fazer hoje?

*
Criei o seminário do qual eu gostaria de ter sido alu-

no 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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LIÇÕES DE VIDA
Se você fosse morrer amanhã, o que faria em 
seus últimos instantes? Faça isso em 48 horas...por WOLMIR HÜBNER

RAdAR
radar@jornalolider.com.br

BOm fim De Semana!

 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 

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!

Divulgação

jornalista recebeu a premiação em Balneário Camboriú

melhOR nOtiCiaRiSta DO eStaDO

DIA DO COOPERATIVISMO

Aos amigos vinculados às co-
operativas, seus administrado-
res, funcionários e associados, 
um abraço e parabéns pelo que 
fazem para o engrandecimento 
da nação. Um abraço especial ao 
amigo Hermes Barbieri, abnega-
do presidente do nosso Sicoob.

RAINHA DO MUNICÍPIO
Hoje (7) será escolhida a rainha do município de Maravilha, 

num grande evento social promovido pelo Departamento de Cultu-
ra. O Grupo WH Comunicações, como em edições anteriores, é um 
dos patrocinadores, juntamente com outras empresas. A Rádio Lí-
der transmite ao vivo o baile, com a divulgação das escolhidas. Uma 
grande promoção para ser prestigiada pela comunidade regional.

RetORnOu
A prezada Geovanna Cembranel, 

após cursar Arquitetura e Urbanismo na 
Universidade de Passo Fundo (RS), re-
cebeu seu merecido diploma e retornou 
nesta semana a Maravilha. Irá se dedicar 
à profissão aqui em nossa cidade e se in-
corpora aos seus pais, Vanderlei e Gene-
ci, na continuidade do sucesso da em-
presa Vimóveis, símbolo de bom gosto 
e requinte em móveis e decorações. Es-
tamos felizes com seu retorno, amiga!

MORTE TRÁGICA

A equipe da Rádio Efapi comuni-
ca com pesar o falecimento do presiden-
te da Rádio Efapi, Ivanor Bressan, vítima 
de atropelamento registrado na manhã de 
terça-feira (3). Bressan, além de presiden-
te da emissora, era também comunica-
dor. Foi ministro, pai de família, um gran-
de líder comunitário. O velório aconteceu 
na Igreja Católica do loteamento Univer-
sidade, na grande Efapi em Chapecó.

TRABALHO RECONHECIDO

A prefeita, Rosimar Maldaner, teve a fineza de reconhecer e enaltecer o nosso trabalho jornalístico refe-
rente ao processo de coleta seletiva. Em certa citação, menciona a contribuição dada pelos nossos profissio-
nais do grupo WH, que desta forma estão fazendo do jornalismo um elo entre pautas de Maravilha e seus ci-
dadãos. 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!

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.

EXEMPLOS?
A Seleção não é exemplo de supe-

ração e de sucesso para o Brasil. Não 
aguento mais ouvir que os comandados 
de Tite servem de exemplo para a cons-
trução do país, para a retomada do nos-
so crescimento, para provar que a pá-
tria 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 fa-
velas. A Finlândia nem se classificou para 
a Copa da Rússia. A Finlândia, sim, de-
veria 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 fu-
tebol, fazer sucesso é sair do Brasil. Que 
exemplo é esse? Seja bom, vá embora.

MIGRAÇÃO

A nossa coirmã Rádio Difusora de Maravilha 
encerrou suas atividades em Amplitude Modula-
da (AM) para definitivamente operar em Fre-
quência Modulada (FM), assim se moderni-
zando 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 ope-
rava em AM, também migramos para o FM. Si-
nais de modernidade e atualização nos sistemas...
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por CASSIANE WENdRAMIN

dIREITO E SAÚdE
cassi.wen@hotmail.com

O Lions Clube Maravi-
lha e a Banda Marcial Cida-
de das Crianças promove-
ram no sábado (30) o 2º Café 
Colonial. Conforme o presi-
dente do Lions Clube Mara-
vilha, Silvino Giacomin, cerca 
de 500 ingressos para o even-
to foram comercializados. Os 
lucros do evento foram divi-
didos entre Lions Clube Ma-
ravilha e a Banda Marcial. 

Além da arrecadação de 
recursos, o Café Colonial ob-
jetivou a integração das duas 
entidades organizadoras. O 
evento foi no Salão Paroquial 
em Maravilha e enquanto o 
público degustava o café co-
lonial, a Banda Marcial prota-
gonizou várias apresentações. 
Giacomin destaca que a par-
ticipação do público foi den-
tro das expectativas e o cardá-

eVentO
2º Café Colonial do lions e Banda marcial 
é sucesso de público 

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

empresas que contribuíram 
com a doação de alimentos.

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder

Café colonial apresentou cardápio diversificado

Público presente foi estimado em 500 pessoas

Banda Marcial fez apresentações durante o evento

CluBe De SeRViÇO Assumiu como novo presidente do Rotary 
Roberto Mileski, que recebeu o cargo de Elton Roque Daltoé

Rotary Club São miguel do 
Oeste empossa nova diretoria

O Rotary Club de São Mi-
guel do Oeste empossou, na 
noite de terça-feira (3), nova 
diretoria. O evento foi rea-
lizado no Clube Comercial 
de São Miguel do Oeste. As-
sumiu como novo presiden-
te do Rotary Roberto Mileski, 
que recebeu o cargo de El-
ton Roque Daltoé. Mileski 
permanecerá à frente da en-
tidade durante o ano rotário 
2018/2019. Após ato de pos-
se, convidados e rotarianos 
participaram de confrater-
nização. 

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

Camila Pompeo/O Líder

feSta DO fRangO 
e DO VinhO

A Festa do Frango e do Vi-

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

ção do evento será realizada 
no dia 4 de agosto. O tradicio-
nal evento será no Parque de 
Exposições Rineu Gransot-
to. Conforme Clédio de Cam-
pos, coordenador do Festival, 
os ingressos já estão à venda 
ao valor de R$ 40. 

Entre as ações do Rotary 
Club de São Miguel do Oes-
te está a distribuição, por 
meio do projeto “Fraldá-
rio”, 1,2 mil fraldas geriátri-
cas por mês para São Miguel 
do Oeste e outros municípios 
cadastrados.   

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

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”.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA 
GERAL EXTRAORDINARIA

O Presidente da COACIG AGROINDUSTRIAL COOPE-
RATIVA, situada na Linha Indiozinho, interior no município 
de Guaraciaba, Estado de Santa Catarina, inscrita no CNPJ: 
18.398.064/0001-58, Inscrição Estadual nº. 257.089.004, re-
gistrado na Jucesc 42400023894 em 26/06/2013, no uso de 
suas atribuições que lhe confere o Artigo 41º do Estatuto So-
cial, convoca os 625  cooperados com direito a voto, para se 
reunirem em Assembleia Geral Extraordinária  a ser realiza-
da no dia 18 de Julho de 2018, na sede da Cooperativa, na li-
nha Indiozinho, interior, na cidade de Guaraciaba/SC, em 
primeira convocação às 18:00 horas, com dois terços dos co-
operados  presentes, em segunda convocação às 19:00 ho-
ras com a metade mais um, e em terceira e última convoca-
ção 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

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 assis-
tencial. A decisão foi anunciada no dia 4 de junho e a suspensão en-
trou em vigor em 8 de junho. 

A medida é resultado do Programa de Monitoramento da Ga-
rantia 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 ge-
ral, 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 em-
presas revejam seus fluxos de atendimento e o próprio fluxo ope-
racional”, 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 Mé-
dica Infantil, Associação Auxiliadora das Classes Laboriosas, PAME 
– Associação de Assitência Plena em Saúde, Gamec – Grupo de As-
sitência Médica Empresarial do Ceará, Ameno Assistência Médi-
ca, Lotus Operador de Planos Odontológicos, Caixa Seguradora Es-
pecializada 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 reati-
vação total e 7 operadoras reativação parcial.

Os usuários desses planos não precisam se preocupar, pois con-
tinuarão possuindo a assistência regular, no entanto, as operadoras 
estão impedidas de vender para outros interessados até a comprova-
ção de melhora no atendimento.
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por LUIZ CLÁUdIO CARPES
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Sonhar é bom, mas realizar é melhor ainda!

CRÉDITO 
PRÉ-APROVADO UNICRED

CONTRATE PELO: UNICRED
MOBILE

INTERNET
BANKING

TERMINAIS
ATM

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 ins-
tituição. 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 Ins-
tituto Santé, entidade mantenedora do Hospital Regional Te-
rezinha Gaio Basso. E pode ser realmente a solução. Haverá 
uma consulta (tipo plebiscito) no dia 16 de julho, onde a po-
pulação irá se manifestar. Mas realmente, é a saída aparen-
temente mais viável. O Santé, nos moldes que administra o 
Hospital Regional, em São Miguel do Oeste, recebe uma ver-
ba específica e administra tais recursos, mantendo a institui-
ção 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 lite-
ralmente 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 Guara-
ciaba e região ganham, e muito, com isso.

PaRaBÉnS POlíCia militaR De Santa CataRina
O aplicativo PMSC Mobile, desenvolvido pela Polícia Mi-

litar de Santa Catarina, recebeu o 1º lugar no prêmio do Fó-
rum Nacional de Juizados Especiais (Fonaje), na categoria 
Operadores do Direito. Justa distinção. A PM/SC evoluiu mui-
to nos últimos anos, com bons equipamentos, agilidade nos 
trabalhos e melhores condições aos já excelentes profissio-
nais. Motivo de orgulho para a Polícia Militar. Agilidade e se-
gurança para a sociedade. Parabéns!

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

DefininDO PRiORiDaDeS 
maravilha lança Plano estratégico de 
Desenvolvimento municipal

O Plano Estratégico de De-
senvolvimento Municipal (Pe-
dem) faz parte do Programa 
Cidade Empreendedora e foi 
lançado em Maravilha na noi-
te de terça-feira (3), no audi-
tório da Associação Empresa-
rial. O lançamento foi durante 
o Seminário de Diagnóstico 
dos Eixos Estratégicos, pro-
movido numa parceria en-
tre administração munici-
pal de Maravilha e Sebrae.

Na oportunidade houve 
uma breve apresentação dos 
números de Maravilha, rela-

Seminário reuniu lideranças e empresários

Carine Arenhardt/O Líder

cionados à economia e Índice 
de Desenvolvimento Humano 
(IDH). O objetivo foi discu-
tir, identificar e planejar me-
tas para fortalecer o ambiente 

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

mércio, indústria, agricultura, 
e a partir de então identifica-
ram as principais prioridades.

O diretor da Secretaria 
de Indústria e Comércio e co-
ordenador do Programa Ci-
dade Empreendedora, Mo-
zer Oliveira, destaca que este 
trabalho é muito importan-
te e poderá também ser utili-
zado por administrações futu-
ras, que já terão a informação 
das prioridades para Mara-
vilha por meio desta identi-
ficação conjunta entre po-
der público e sociedade. 

O Grupo WH Comunica-
ções entrevistou nesta sema-
na, com exclusividade, o go-
vernador de Santa Catarina, 
Eduardo Pinho Moreira, para 
esclarecer situações envol-
vendo os municípios da re-
gião Extremo-Oeste. Ele falou 
sobre a implantação do tra-
tamento contra o câncer em 
São Miguel do Oeste e o quar-
tel do Corpo de Bombeiros de 
Maravilha.  

De acordo com Pinho 
Moreira, o tratamento onco-
lógico começa em julho no 
Hospital Regional de São Mi-
guel do Oeste. Ele afirma que 
o serviço precisa iniciar e es-
tará no município no dia da 
inauguração. “Está decidi-
do, será implantado nas pró-

O Líder/Arquivo

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

ximas semanas e, provavel-
mente, estarei presente, no 
mês de julho”, afirma.

Ao ser questionado so-
bre a forma inicial de aten-
dimento, o governador dis-
se que a oncologia vai servir 
a toda região Extremo-Oes-

te. Porém atenderá os novos 
pacientes no começo do tra-
balho, de forma gradativa. 
Apenas quando estiver con-
solidado o serviço, será am-
pliado para pacientes que 
hoje são atendidos em Cha-
pecó. Diante desse cenário, 

o governador critica o pes-
simismo e encara de forma 
normal o modelo. “Não crie-
mos problemas onde nós es-
tamos vendo solução”, afirma, 
falando sobre a novidade, 
que é o início do serviço. 

Quando questionado so-
bre o quartel do Corpo de 
Bombeiros de Maravilha, 
que ainda precisa da libera-
ção de R$ 400 mil para con-
clusão, o governador não 
quis se comprometer em 
curto prazo. Ele disse que a 
legislação eleitoral permi-
te repasse de recurso para 
obras que estejam em anda-
mento no segundo semestre. 
Por isso, o recurso deve ser 
liberado, mas não será nos 
próximos dias.
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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 can-
didatas serão escolhidas na 
noite de hoje (7) durante o 
Baile de Escolha da Rainha 
do Município. O evento faz 
parte da programação alusi-
va ao aniversário de 60 anos 
de Maravilha e é organiza-
do pela administração muni-
cipal, além de ter o apoio da 
Rede Feminina de Combate 
ao Câncer da cidade.

O evento começa às 22h 
com o desfile, sendo que se-
rão utilizados dois trajes no 
palco: maiô e vestido de gala. 
Os sete jurados classificarão 
três candidatas: rainha, pri-
meira-princesa e segunda
-princesa. As pretendentes 
foram preparadas para o des-
file, com ensaios até o dia do 
evento. Os ingressos custam 
R$ 15 individual antecipado e 
R$ 20 no local da festa.

A programação de ani-
versário dos 60 anos de Ma-
ravilha começou no domin-
go (1º), com festa dos idosos 
na Linha Primavera Baixa e 
o tradicional Almoço da Co-
lheita promovido pela Igreja 
Evangélica de Confissão Lu-
terana no Brasil.

Hoje (7) o cronograma 
segue com o baile e ama-
nhã (8) o grupo de danças 
do Centro Cultural 25 de Ju-
lho, Volkstazgruppe Wunder-
bar, promove a Festa da Inte-
gração. Anual, o evento tem 
como finalidade integrar ou-
tros municípios por meio dos 
amantes das danças típicas 
culturais alemã e italiana. A 
festa será no Parque de Expo-
sições Carlos Alberto Begrow 
e começa às 10h com apre-
sentações, ao meio-dia será 
servido porco-pizza, galeto, 
linguiça, saladas e acompa-
nhamentos. A ficha indivi-
dual custa R$ 25 e está dis-
ponível com os integrantes 
do Grupo e no Centro Cultu-
ral 25 de Julho. Após a progra-
mação do almoço e das apre-
sentações haverá matinê às 
14h com a Banda Prisma.

Amanhã (8) tem festa na 
Linha Cabeceira do Iracemi-
nha, uma promoção da co-
munidade católica do local 

a partir das 11h no salão co-
munitário. Na sexta-feira (13) 
Reni Luiza Stertz lança o livro 
Memória Fotográfica de Ma-
ravilha 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 ma-
ravilhenses se apresentam no 
Centro Sociocultural. O en-
contro, que surgiu da Festa 
das Etnias, é tradicional em 
Maravilha e começa a partir 
das 14h, com entrada gratuita. 

A Universidade da Tercei-
ra Idade (Uniti) forma a ter-
ceira turma de alunos no sá-
bado (14). Com 29 pessoas 
acima dos 55 anos, o proje-
to tem apoio da administra-

ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO 

Para comemorar os 60 anos de emancipação político-
administrativa, 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

ção municipal e a entrega dos 
canudos está no cronogra-
ma alusivo às festividades de 
Maravilha. O evento será pro-
movido no Maravilhas Park 
Hotel, às 19h, com direito a 
homenagens e testemunhos. 

Domingo (15) a comu-
nidade do Bairro União pro-
move a primeira edição do 
costelão no salão Santa Tere-
zinha e os ingressos custam 
R$ 25. O evento terá mati-
nê às 14h com a Banda Mar-
ca do Fole e na mesma data 
tem festa dos idosos no Lar 
de Convivência. 

Dentro do calendário de 
eventos está a primeira edi-
ção do Feirão do Imóvel. Pro-
movido no dia 21 pela Caixa 
Econômica Federal de Mara-

CanDiDataS:

vilha, o Núcleo das Imobili-
árias e a administração mu-
nicipal. O evento tem como 
objetivo oferecer para todas 
as classes sociais informa-
ções e financiamento de mo-
radias. 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, pro-
movida pela comunidade no 
salão católico local, a partir 
das 10h. 

Fotos: Freecolor Digital/Divulgação

Aline Baú Camila Engelmann Emanuele Frank

juliana Rohden Poliana de Vargas Rafaela Dallalibera

Sara Stranfeld Vanessa Cigognini Vitória Machado
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LUIZ CARLOS
PRATES

O primeiro dia do pro-
grama Gabinete em Movi-
mento, lançado na manhã 
de terça-feira (3), foi de mui-
to trabalho e encaminhamen-
tos. O prefeito, Wilson Trevi-
san, passou a manhã e a tarde 
na Secretaria de Educação e 
visitando escolas, na inten-
ção de compreender o fun-
cionamento do setor, levan-
tar quais são as demandas e 
propor as adequações neces-
sárias para tornar os serviços 
mais ágeis e de qualidade.

Entre as principais defini-
ções alcançadas estão a elabo-
ração de um cronograma para 
obras de revitalização de esco-
las, creches e parques infantis. 
Também foi estabelecido um 
prazo, que irá até o fim des-
te mês, para que as Associa-
ções de Pais e Professores re-
gularizem as documentações 
que permitirão ao município 
efetuar repasses financeiros 
para pequenos reparos e ma-
nutenção dos educandários.

O prefeito apurou que a 
Secretaria conta com 579 ser-

gaBinete em mOVimentO 
Recursos aplicados da educação já 
ultrapassam os R$ 41 milhões

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 cre-
ches, são 1.197 crianças; sen-
do que outras 70 estão na fila 
de espera e a demanda é cres-
cente. Para resolver a situação, 
o prefeito informou que três 
creches serão ampliadas e re-
vitalizadas: nos bairros São Se-
bastião, 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 conse-
guimos obter com as econo-
mias que fizemos ao longo de 
um ano e meio de governo”, sa-
lienta Trevisan, acrescentan-
do que, até o momento, sua 
gestão destinou valor superior 
a R$ 41 milhões para a Educa-
ção, que é considerada uma 
das prioridades de seu governo.

Além disso, o prefeito infor-
ma que está em fase de elabo-
ração o projeto para construção 
de uma creche verticaliza-

da no centro, no local onde 
hoje está instalado o Centro 
de Educação Infantil Peque-
no Polegar. A concretização da 
obra ainda depende da obten-
ção dos recursos necessários.

PaDROnizaÇãO DO enSinO
Na parte pedagógica, Tre-

visan assinala que o novo siste-
ma adotado, que integra pro-
fessores, gestores, alunos e 
familiares; e o material didá-
tico adquirido, foram muito 
bem recebidos e visam a pa-
dronização do ensino, demo-
cratização do conhecimento 
e das oportunidades para to-
das as crianças e adolescentes 
do município, além da eleva-
ção do Índice de Desenvolvi-
mento da Educação Básica.

gaBinete em mOVimentO
Dando prosseguimen-

to ao programa Gabine-
te em Movimento, na pró-
xima semana o prefeito 
passará um dia inteiro aten-
dendo em outra secreta-
ria, ainda a ser definida.

Ascom Prefeitura

O Corpo de Bombei-
ros Militar de Maravilha re-
alizou parto de emergên-
cia dentro da ambulância 
no domingo (1º). A ocorrên-
cia foi por volta das 22h30, 
na Linha Juvêncio, interior 
de Saudades. A partir des-
te momento, o cabo Der-
li Borkovski, soldado Henri-
que Junior Cocco, bombeira 
comunitária Sandi Mene-
zes e bombeira comunitária 
Emilli Zanini se deslocaram 
até o endereço. 

A ideia era levar a ges-
tante Jusirlei Seghetto Floss, 
de 31 anos, até o Hospital 
São José de Maravilha, po-
rém 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-

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 

xou a equipe em alerta. “Es-
tacionamos a ambulância e 
fizemos o parto. A gente fica 
muito feliz pela oportunida-
de e eu sou privilegiado, por-
que há dois anos fiz um par-
to na ambulância, no Dia do 
Bombeiro”, diz. 

Após os procedimentos 
na ambulância, Jusirlei e o 
bebê foram levados ao Hos-
pital São José de Maravilha. 

Ela revelou que o nome do 
recém-nascido é Bryan, mas 
no hospital ganhou um co-
dinome. “Minibombeirinho. 
O trabalho na ambulância 
foi muito tranquilo, apesar 
de eu estar com um pouco 
de medo. Não tenho pala-
vras para agradecer os bom-
beiros e a equipe do hospi-
tal de Maravilha”, comenta 
Jusirlei. Soldado henrique, cabo Borkovski, bombeira comunitária Sandi e bombeira 

comunitária Emilli auxiliaram no parto

jusirlei Seghetto Floss e o filho Bryan 

aSSuntO aBORReCiDO
Mais que aborrecido, assunto chato pela repetição. É assun-

to 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 he-
diondo 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 te-
levisão, foi feita uma entrevista de rua e onde um macho im-
potente, 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 sa-
ber que assédio é uma coisa e galanteio outra bem diferente.

O galanteio é um tipo especial de “corte”, um modo edu-
cado, cortês, de um homem agradar uma mulher, não há abu-
so, não há prepotência, desrespeito, tudo é feito de modo pru-
dente, 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 de-
grau 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 cons-
trangida pela ação de um assediador. Não o quero mais cha-
mar de canalha. Amiga leitora, é preciso dizer às filhas peque-
nas 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 impo-
nham já no pátio do colégio, onde há muitos pequenos estúpi-
dos. 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 pes-

soa 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 talen-
to, algo que seja como um passaporte para a segurança pessoal 
e a admiração alheia. E a partir daí muito treino, expor-se e ex-
por-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 verda-
de que todos somos líderes em alguma coisa. Todos. E as li-
deranças 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 traba-
lho 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 Prê-
mio Acaert definiu os ven-
cedores nas 18 modalida-
des na noite de terça-feira 
(3), em cerimônia realiza-
da em Balneário Camboriú. 
Considerado um dos mais 
importantes do mercado 
de comunicação, o prêmio 
destaca trabalhos nas cate-
gorias Profissionais de Rá-
dio, Profissionais de Televi-
são, Agência de Propaganda 
e Acadêmicos.

A jornalista Silvana Tol-
do Ruschel, que atua na Rá-
dio 103 FM de São Miguel do 
Oeste, emissora integrante 
do Grupo WH Comunica-
ções, conquistou o micro-
fone de ouro na categoria 
Melhor Locutor Noticiaris-
ta. A profissional partici-
pou da cerimônia de pre-
miação e foi agraciada com 

o 1º lugar. 
“A emoção foi muito 

grande. São 10 anos de de-
dicação e aprendizado, mas 
muitos ainda virão. Agrade-
ço a todos que sempre tor-
ceram pelas minhas con-
quistas, a todos que sempre 
estiveram ao meu lado, mi-
nha família amada, aos que-
ridos 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 Con-
gresso de Rádio e Televisão, 
em 2008, o jornalista Inácio 
Rohden foi o indicado na ca-
tegoria Locutor Noticiarista 
na região Oeste. Na edição 
seguinte, durante o 14º Con-
gresso 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 en-
tre os finalistas e foi o ven-
cedor da categoria Melhor 
Locutor Comentarista, le-
vando para casa o Microfo-
ne de Ouro do rádio. Ele re-
corda qual foi a sensação de 
estar entre os melhores pro-
fissionais de Santa Catarina. 

No 15º Congresso de 
Rádio e Televisão, em 2013, 
a emissora seguiu empla-
cando profissionais en-
tre os melhores do Estado. 
Marcos Lewe ficou entre os 
finalistas na categoria Me-
lhor Apresentador FM e Sil-
vana Toldo Ruschel foi fina-
lista na categoria Revelação 
Rádio. 

Fotos: Reprodução

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

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.

Juntos, plantamos e 
colhemos melhores 
resultados.

Primeira instituição financeira cooperativa do Brasil.

Custeio  |  Investimento
Comercialização  |  Industrialização

SAC - 0800 724 7220 / Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 724 0525. Ouvidoria - 0800 646 2519.
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Desde o domingo (1º) as 
ligações de prevenção de sui-
cídio feitas para o Centro de 
Valorização da Vida por meio 
do número 188 são gratuitas 
para todo o Brasil. Bahia, Ma-
ranhão, Pará e Paraná foram 
os últimos estados a terem 
gratuidade por meio de parce-
ria com o Ministério da Saúde.

O Centro de Valorização 
da Vida (CVV) é uma associa-
ção civil sem fins lucrativos 
que trabalha com prevenção 
ao suicídio, por meio de vo-
luntários que dão apoio emo-
cional a todas as pessoas que 
querem e precisam conver-
sar. Eles recebem treinamento 
adequado e não precisam ter 
formação em psicologia. To-
das as ligações são sigilosas.

O suicidólogo Abel Pet-
ter, integrante do Núcleo de 
Apoio à Vida de São Miguel 
do Oeste (Navismo), mante-
nedora do Centro de Valori-
zação à Vida (CVV), come-
morou a notícia destacando 
a importância desse canal de 
atendimento. “Qualquer pes-
soa que precise falar com al-
guém, desabafar, que este-
ja se sentindo com vergonha 
de buscar ajuda, ligue 188, vai 
ter alguém do outro lado para 

PReVenÇãO aO SuiCíDiO Somente em 2017 pelo menos 40 pessoas 
cometeram suicídio na região

ligação para 188 pode ser feita 
gratuitamente em todo Brasil

Suicidólogo Abel Petter

WH Comunicações

te acolher e escutar. Isso ali-
via, divide o peso que a pes-
soa está sentindo”, menciona.

O Navismo foi fundado 
em São Miguel do Oeste há 
dois anos e a equipe de vo-
luntários foi capacitada para 
lidar com as mais diversas 
situações. Para ser voluntá-
rio do CVV é preciso, acima 
de tudo, comprometimento 
e empatia. Além disso, o inte-
ressado em participar da en-
tidade deve passar por um 
programa de seleção de vo-
luntário. 

 “As pessoas que aten-
dem são capacitadas de for-
ma continuada. É um aten-
dimento de forma sigilosa. 
Ninguém conhece quem está 
do outro lado. É uma escu-
ta amorosa e a pessoa pode 
desabafar. Pedimos que di-
vulguem esse número (188), 
para a pessoa que está em so-
frimento 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 pa-
íses que realizam registros, o 
número de suicídios está au-
mentando, e em 83% está di-
minuindo. O Brasil está entre 
os países nos quais o núme-
ro de casos vem aumentan-
do. Na região Extremo-Oeste 
catarinense os números são 
considerados alarmantes.

“O Extremo-Oeste apre-
sentou, 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 diretamen-
te. Precisamos abrir os olhos e 
discutir sobre isso para poder 
quebrar esse tabu. Em 2017, 
40 pessoas cometeram suicí-
dio na região. Este ano os nú-
meros são alarmantes em rela-
ção ao mesmo período do ano 
passado”, menciona.

Petter salienta que é pos-
sível identificar um poten-
cial suicida prestando aten-
ção em seu comportamento. 
Conforme ele, em geral a pes-
soa vai demonstrar, seja fa-

Ligações são gratuitas e atendimento é sigiloso Pesquisadora Reni Luiza Stertz lança o livro na sexta-feira (13)

Reprodução Internet

lando, seja pelo comporta-
mento, a intenção sobre tirar 
a própria vida. “A pessoa vai 
falar frases como ‘eu que-
ria sumir’, ‘queria desapare-
cer’. A pessoa só quer dormir, 
não quer sair de casa. É fun-
damental cuidar os fatores 
de despersonalização, quan-
do ela se comportava de uma 
maneira e passa a se compor-
tar de outra forma e, inclusi-
ve, manifestações em redes 
sociais”, explica.

Quanto aos fatores de 
risco, o suicídio é multifato-
rial, não sendo decorrente 
de uma única razão. As pes-
quisas apontam que os prin-
cipais são os transtornos de 
humor, como depressão e bi-
polaridade. A idade é tam-
bém um fator a ser conside-
rado. “Quando falamos em 
suicídio, existem vários fato-
res, biológicos, psicológicos 
e sociais. Os principais são as 
doenças incapacitantes, de-
pressão, transtornos psiquiá-
tricos e psicológicos, álcool e 
outras drogas, tentativas an-
teriores de suicídio. É preciso 
prestar atenção na população 
idosa, índios e pessoas de 15 
a 29 anos”, finaliza. 

Em 2017, 40 pes-
soas cometeram 
suicídio na região. 
Este ano os núme-
ros são alarman-
tes em relação ao 
mesmo período 
do ano passado”

Uma ideia que depois de 
27 anos é contada em mais de 
500 fotografias. Assim está pres-
tes a ser lançado o livro Memó-
ria Fotográfica de Maravilha, da 
pesquisadora Reni Luiza Stertz. 
A inspiração para a obra sur-
giu na década de 1990, quan-
do ela foi convocada para pro-
duzir um banco de dados com 
a intenção de reunir documen-
tos em um único local. Reni en-
tão trabalhou na organização 
deste material por dois anos no 
Museu Municipal Padre Fernan-
do, quando conversou com di-
versos pioneiros de Maravilha.

Na época, segundo a pes-
quisadora, os entrevistados mos-
travam as fotografias históricas 
que desenhavam uma evolu-
ção da cidade. As imagens eram 
cedidas ou apenas empresta-
das ao Museu, onde eram ca-
talogadas e exerciam um pa-
pel fundamental na linha do 
tempo dos maravilhenses. 

Foi então que a professo-
ra de ciências pensou em reu-
nir tudo por meio de uma orga-
nização e contar, para aqueles 
que não viveram com os pionei-
ros, como a Cidade das Crian-
ças cresceu. As fotografias conti-
nuavam sendo a busca de Reni, 
que acumulou os documen-
tos durante quase três décadas.

Apesar da mudança de mu-
nicípio, outra graduação e uma 

doença, a pesquisadora não de-
sistiu e quando retornou a Ma-
ravilha, por volta de 2009, reto-
mou 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 sécu-
lo de história’, que também me 
ajudou a conhecer e entrevistar 
pessoas daquela época”, conta. 

Desde 2009 o trabalho 
foi de organização e de bus-
ca por editoras. O livro foi im-
presso pela Tele Artes Gráfi-
ca e a montagem foi produzida 
por meio da empresa Foto Za-
notto e da profissional Simone 
Tonello. Nomeado de Memó-
ria Fotográfica de Maravilha, ele 
conta a história da colonização 
em 1949 até o ano 1974, os pri-
meiros 25 anos do município. 

A obra será lançada na sex-
ta-feira (13), às 19h30, na Cantina 
Italiana, com a presença de apre-
ciadores da história, autoridades 
e familiares de Reni. A pesqui-
sadora 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 acu-
mulei nestas páginas. Sem patro-
cínio, fiz tudo por amor à história 
e a pesquisa. Espero que eu aten-
da as expectativas daqueles que 
desfrutarem do livro”, finaliza.

1949-1974
memória de maravilha, uma 
história contada em fotos

Diana Heinz/O Líder
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PSIQUE & AMOR
Psicoterapeuta e antropólogo (49) 98895 5231

nOViDaDe
Schumann reinaugura em novo endereço

A Schumann reinaugu-
rou em novo endereço na 
manhã de quarta-feira (4). 
A loja, localizada na Ave-
nida Araucária, 217, com-
pleta dez anos em Ma-
ravilha e traz novidades. 
De acordo com o geren-

te, Ivan Vargas, o novo es-
paço é amplo e confortável 
para atender cada vez me-
lhor os clientes. “É a loja 
que Maravilha e região me-
recem. O espaço é o do-
bro do tamanho de antes, 
pois acreditamos no po-

tencial da cidade”, diz. 
Sem fechar ao meio-

dia, a Schumann tam-
bém aumentou o número 
de colaboradores. “In-
crementamos ainda a li-
nha de presentes e de tec-
nologia. Convido a todos 

para conhecer o novo es-
paço e conferir as novi-
dades e promoções”, afir-
ma. A inauguração contou 
com a presença de lideran-
ças, colaboradores, comu-
nidade em geral e do pre-
sidente, André Schumann. 

Fotos: Camilla Constantin/O Líder

Gilmar Santos, André Schumann, Sandro Altenhofen e Ivan VargasLoja está localizada na Avenida Araucária

aSSiStenCialiSmO Presidente da entidade, Nicole Torret Moreira, 
cancelou visita em São Miguel do Oeste, mas esteve em Maravilha

fundação nova Vida entrega 
doações para municípios da região

A Fundação Nova Vida, 
coordenada pela primei-
ra-dama do Estado, Nico-
le Torret Moreira, entregou 
na terça-feira (3), em São 
Miguel do Oeste e Maravi-
lha, doações de cadeiras de 
rodas especiais, kits de ar-
tesanato e mantas para 76 
entidades, além de 20 pes-
soas físicas. Ao todo, as en-
tregas beneficiarão 46 mu-
nicípios 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 volta-
das à população com vul-
nerabilidade social, entre 
elas crianças, adolescentes 
e idosos. São apresentados 
projetos para assistir aos ci-
dadãos catarinenses com 
foco na pessoa física ou por 
meio de entidades assisten-
ciais sem fins lucrativos e 
com atuação comprovada 
e reconhecida às comuni-
dades.

A visita da primeira-da-
ma estava prevista, porém 
foi cancelada em São Mi-
guel do Oeste em função do 
mau tempo, que impossi-
bilitou o pouso da aerona-

ve no Aeroporto Hélio Wa-
ssun. No entanto, ela esteve 
em Maravilha no fim do dia 
para as entregas. 

SãO miguel DO OeSte
A entrega dos kits foi re-

alizada no Cetresmo e teve 
participação do secretário
-executivo da ADR, Pau-
lo Meneghini; da espo-
sa do deputado Mauro de 
Nadal, Luciane Müller de 
Nadal; prefeitos; vereado-
res; e presidentes de enti-
dades, como apaes e clu-
bes de mães. O cidadão ou 
entidade que necessitar, 
por exemplo, de cadeiras 
de rodas, muletas, óculos 
de grau ou fraldas geriá-
tricas, entre outros itens, 
pode requerer à Fundação 
Nova Vida. Os interessa-

dos em participar do proje-
to devem entrar em contato 
e preencher um cadastro. 
Depois é feita entrevis-
ta com o requerente ou fa-
miliar e, posteriormente, o 
cidadão ou a entidade são 
contemplados com doa-
ções.

maRaVilha
A presidente da Fun-

dação Nova Vida realizou 
a entrega das doações na 
sede do Grupo de Idosos 
Pioneiro, na Avenida Ani-
ta Garibaldi, em Maravilha. 
O evento contou com a pre-
sença da prefeita, Rosimar 
Maldaner; esposas de lide-
ranças políticas e prefeitos 
da região; vereadores; e se-
cretários. 

Os materiais foram en-
tregues para clubes de mães 
e de idosos, apaes, associa-
ções e pessoas físicas de 
Maravilha, Palmitos, Bom 
Jesus do Oeste, Iraceminha, 
Riqueza, Cunha Porã, Pi-
nhalzinho, Serra Alta, Cam-
po Erê, Saudades e Santa 
Terezinha do Progresso. 

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

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

Ascom ADR

Ederson Abi/O Líder

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 man-
timento da ereção e, portanto, não conseguir satisfazer a parceira, 
ficando preso num circuito de emoções negativas como o senti-
mento 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 sobrepe-
so, ter baixo nível hormonal de testosterona, não praticar esporte, 
tomar remédios, ansiolíticos ou antidepressivos ou betabloquea-
dores, tomar álcool, fumar, praticar alguns esportes de longa du-
ração, como ciclismo ou corrida. Todas essas contingências po-
dem afetar a performance sexual nos homens. 

Além disso, tem todo um leque de casos de homens que vi-
veram 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 humilha-
ções; 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 par-
ceira; medir os orgasmos da parceira; ou todas essas coisas juntas. 

Como vemos, tem tantas maneiras de ver uma prestação se-
xual. 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. As-
sim como é possível melhorar a performance, melhorando qual-
quer uma dessas fases. 

Duas palavras sobre cada uma: 1) desejo: ou seja, ereção no 
homem e lubrificação na mulher. Para melhorar essa fase é preci-
so melhorar a confiança em si mesmo e a capacidade de entrega 
com entusiasmo para a sua própria mulher. Parece difícil acredi-
tar, mas muitos homens não são craques nisso. Inclusive por cau-
sa do machismo. 2) excitação: é a fase em que os oragos são ap-
tos 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: prima-
riamente vamos dizer que não precisa durar horas como nos fil-
mes 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 performan-
ce 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 confron-
tando-se com o próprio psicólogo. Daí é simples…
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MEdICINA E SAÚdE

COMO SABER SE TENHO DEfICIêNCIA ANDROgêNICA 
DO ENVELHECIMENTO MASCULINO

A Deficiência Androgênica do En-
velhecimento Masculino (Daem) 
ou hipogonadismo tardio do 

adulto baseia-se na coexistência de ní-
veis baixos de testosterona total no san-
gue mais sinais e sintomas compatíveis. 
Não devemos, portanto, chamá-lo de 
“andropausa” porque difere de seu equi-
valente menopausa em vários aspectos: 
não ocorre em todos os homens que en-
velhecem, os sinais e sintomas não são 
exclusivos dessa entidade e não se mani-
festa em uma estreita faixa etária.

Diversos sinais e sintomas da Daem 
podem estar relacionados apenas ao en-
velhecimento masculino ou à presença 
de outras doenças. Portanto, não é uma 
tarefa fácil estabelecer quais são os as-
pectos clínicos importantes e relevantes 
do Daem.

Os sintomas mais comuns são: di-
minuição da libido, disfunção erétil, au-
mento da gordura visceral, perda de 
massa muscular, perda de massa óssea, 
diminuição dos pelos, depressão, desâ-
nimo, dificuldade de concentração, per-
da da memória, irritabilidade, declínio 
do sono e anemia. Não se deve fazer ras-
treamento de Daem em homens assinto-
máticos e sem queixas, exceto em diabé-
ticos 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
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A Praça Padre José Bunse, 
no centro de Maravilha, sediou 
a programação, no sábado (30), 
em comemoração ao Dia C - Dia 
Internacional do Cooperativis-
mo. O destaque foi a promoção 
da Feira Sustentável Troca-tro-
ca, oportunidade em que a po-
pulação trocou meias usadas, 
lacres de latinhas, tubos de cre-
me dental e de caneta e óleo de 
cozinha por roupas, calçados, li-
vros ou brinquedos. 

A ação foi organizada numa 

feiRa SuStentáVel Tema do Dia Internacional do Cooperativismo foi 
“Atitudes simples movem o mundo”

Dia C teve programação especial 
em maravilha

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder 

Feira Sustentável foi realizada na praça 

parceria entre as cooperativas Au-
riverde, Aurora Alimentos, Cresol, 

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

litar. Durante a manhã também 
teve mateada e atividades recrea-
tivas. A ação não teve fins lucrati-
vos e vai beneficiar a Apae de Ma-
ravilha, Unimed Chapecó e uma 
entidade que recolhe meias usa-
das e transforma em cobertores.

Neste ano o tema do Dia In-
ternacional do Cooperativismo 
foi “Atitudes simples movem o 
mundo”. Na semana anterior as 
cooperativas também se organi-
zaram para uma campanha de 
doação de sangue no Hemosc. 

Atividades recreativas também fizeram parte da programação Ação foi organizada em parceria entre as cooperativas de Maravilha

Divulgação

CentRO OBStÉtRiCO 

CaPaCitaÇãO

SãO miguel DO OeSte 

hospital São josé vai iniciar 
atendimento em nova ala

nova turma do Pit 
recebe certificados 

lions Clube universidade realiza amanhã 
a 14ª festa do Porco Recheado

Divulgação

O Lions Clube São Miguel 
Universidade realiza neste fim 
de semana a tradicional Fes-
ta do Porco Recheado. O even-
to, que já está em sua 14ª edição, 
será amanhã (8), no CTG Portei-
ra Aberta de São Miguel do Oes-
te. O coordenador do evento, 
Adilson Pandolfo, explica que o 
almoço começará a ser servido 
a partir das 11h30, com expecta-
tiva de venda de 600 ingressos. 

O cardápio será o tradi-
cional porco recheado, gale-

to e acompanhamentos, além 
de bufê de sobremesas. O valor 
do ingresso é R$ 30 para adul-
tos, 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 rever-
tidos em ações tradicionais do 
Lions Universidade no muni-
cípio, em prol da comunidade. 
“O lucro é utilizado em campa-
nhas de equipamentos ortopé-
dicos que emprestamos para 

a comunidade, na campanha 
da visão, quando doamos ócu-
los 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 nes-
sas ações”, explica Pandolfo.

Arquivo/WH Comunicações

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

O Programa de Iniciação 
para o Trabalho (PIT) entre-
gou os certificados para mais 
uma turma em Maravilha. A for-
matura foi realizada na ma-
nhã de quarta-feira (4) na 
sede da Secretaria de Assistên-
cia Social. O curso teve a dura-
ção de dois meses e os jovens 
participaram de aulas práti-
cas e teóricas, aprendendo so-
bre comportamento em en-
trevista de emprego, processo 
seletivo e no ambiente do tra-
balho. Durante a capacita-
ção, eles também tiveram au-

las de empreendedorismo.
Adolescentes de 14 a 17 

anos participaram da capaci-
tação, oferecida pela Secretaria 
de Assistência Social e o Centro 
de Integração Empresa-Esco-
la (CIEE). Conforme a secretá-
ria de Assistência Social, Ka-
thiucya Lara Immig, mais de 20 
alunos participaram desta tur-
ma, sendo preparados para in-
gressar no mercado de traba-
lho. Kathiucya destaca que esta 
capacitação é muito importan-
te e faz a diferença na hora de 
conseguir o primeiro emprego. 

Mais de 20 alunos receberam os certificados 

Carine Arenhardt/O Líder 

O Hospital São José de Ma-
ravilha inicia na segunda-feira 
(9) os trabalhos no Centro Obs-
tétrico. A nova ala é um espaço 
especialmente planejado com 
o objetivo de oferecer o melhor 
atendimento às gestantes e aos 
profissionais, com mais segu-
rança aos pacientes e colabora-
dores. O Centro Obstétrico terá 
à disposição quatro leitos, sala 
de parto, sala de recém-nasci-

do e equipe multidisciplinar ca-
pacitada para atender a deman-
da espontânea ou referenciada.

A sala de parto é um am-
biente acolhedor, com equipa-
mentos para promover maior 
conforto neste momento es-
pecial, permitindo que o so-
nho de mães e pais que desejam 
o parto normal com seguran-
ça, acolhimento e humani-
zação possa ser realizado.
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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, tornando-
se 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. 

qualiDaDe e COmPROmetimentO Aniversário foi comemorado 
com coquetel e recepção para amigos e clientes 

Balzan informática completa 
dez anos em maravilha

Fotos: Camilla Constantin/ O Líder

Empreendimento está localizado na Avenida Araucária, 570

Equipe comemorou uma década de atuação no município 

Balzan atua no ramo de informática e automação comercial
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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 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. 

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 le-
vados por familiares. A equipe frisa que quem deseja realizar algum trabalho voluntário 
ou até mesmo uma visita aos idosos, será bem-vindo. 

O último sábado do 
mês é dedicado ao 
encontro dos pa-

cientes do Lar de Idosos San-
ta Bárbara com os familiares. 
Apesar de ocorrer entre um 
longo espaço de tempo, este 
é um período em que os 42 
moradores esperam ansio-
sos pela visita que muitas ve-
zes 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 direi-
to a comidas típicas, deco-
ração, trajes especiais para a 
festança, além de música, to-
cada pela dupla Nune & Mi-
guel, da cidade de Entre Rios. 
Conforme a assistente social 
Liziane Rostirolla, que é res-
ponsável pelos eventos fami-
liares, a festa junina teve o 
apoio dos 20 funcionários do 
Lar. “Todos fizeram parte da 
organização e somos gratos 
pelo auxílio, principalmen-
te pela diversão que nos aju-
dam a repassar para os ido-
sos. 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-

COLABORADORES 
DA fESTA jUNINA

- 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

as da comunidade, que atra-
vés da doação de alimentos, 
produtos de limpeza ou ou-
tra espécie de auxílio, fize-
ram a festa acontecer. Des-
ta forma, segundo Liziane, 
foi possível demonstrar 
aos idosos muitas coisas as 
quais eles não conheciam, 
como o algodão-doce. “Ten-
tamos ao máximo trazer no-

vidades a eles. Muitos tive-
ram uma vida difícil e dias 
como esses alegram a esta-
dia de qualquer um no nos-
so ambiente. O Lar é desta-
que regional pelo conforto 
e melhorias que realizamos 
frequentemente”, declara. 

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder

Familiares se divertem com pacientes Comidas típicas foram servidas no evento

Tradicional quentão também foi servido Dupla Nune & Miguel tocou no evento

Festa teve até algodão-doce

Familiares foram 
vestidos tipicamente
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por SIMONE HÜBNER

TOQUE dE REQUINTE

Vitrine

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

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). 

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 

exCelente fim De Semana a tODOS!

Dicas de boas maneiras 
com grávidas

Depois que a gente passa por 
nove meses de gestação é que 
começa a perceber quão de-

licado 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 ro-
deiam. Se você quiser se beneficiar, 
também pode fazer a sua parte. 

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).
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por SUSANE ZANIN
MOdA & ESTILO

Vitrine
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BANCO 40

Conflito
que se

iniciou em
2011

Os inte-
grantes
do Brics
(Econ.)

Tornar
menor em
número

Laje em
que se

escreve o
epitáfio

Espécie de
roldana
metálica

Sem
sofrer

nenhum
ferimento

Elemento
básico da
Harmonia

(Mús.)

Ao (?) do
ouvido: 

discreta-
mente 

Fazer a
(?): ficar 
indiferen-
te (gíria)

A cortina
que não

deixa pas-
sar a luz

Ato
proibido

durante a
piracema

(?) unhas:
hábito do
onicófago

Time de
Luís Fa-
biano em 

2017 (fut.)
Sintoma

comum na 
menopau-

sa (pl.)

Violência
usada con-
tra animal
doméstico

Estado na-
tal do pa-
dre Cícero

(sigla) 

Poder, 
em inglês
Conversa
com Deus

Persona-
gem de
David S-
chwim-
mer em

"Friends" 

O amado
da Julieta

O jeans com aspecto
de desbotado

Origem;
estirpe
Filhote 

de peixe

Divisões 
em escolas
de samba

Lá

Carlos de (?): 
foi membro da ABL
"American (?)", pro-
grama de TV dos EUA

Cena, em
inglês

Recife de
corais

Ver de novo
(o texto)

Mania de
fazer rimar palavras

Benefício dado aos que não po-
dem arcar com as custas de um
processo 

Gold (?),
destino
turístico 

australiano

Instrumento
agrícola
Tony Ra-
mos, ator 

Pôr à
prova

O íntimo

JLP
GUERRASIRIA

SCENEDS
ATOLTROLE

ILESOALAS
AÇARARPE

ALALEVIM
EGIPCIADE
ARADOROER

ARPPG
TRDELAVE

SUORESCAN
IMOCOAST
TESTARCE

MAUSTRATOS

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

eSPaÇO gOuRmet

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 mistu-
ra estiver sólida, coloque o leite sem parar de me-

mOlhO CheDDaR

xer. Ao perceber que a mistura de farinha e man-
teiga 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.

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

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

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 pe-
cado. Sempre sou da opinião de 
que a moda deve nos libertar, e 
não nos aprisionar.  

As listras horizontais têm a 
fama de “engordar” ou “acha-
tar” a silhueta. Esse é um tabu 
que se criou há muito tem-
po e que precisamos quebrar, 
pois não tem muito sentido e 
quase nem é mais falado en-
tre os profissionais de moda. 
Não me lembro de uma vez se-
quer que vi uma pessoa na rua 
e pensei que as listras deixaram 
uma impressão de achatamen-
to. Só consigo pensar no quan-
to essa pessoa parece ser estilo-
sa, já que as listras são um dos 
tipos de estampas mais clássi-
cos e democráticos que exis-
tem. Podem ser usadas por mu-
lheres, 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 pa-
rou para notar que ao fazer uma 
combinação de várias peças bá-
sicas, como uma calça jeans e 
um blazer, uma simples blusa 
listrada tem o poder de transfor-
mar o look? 

Entretanto, se você ainda se 
sente insegura, basta quebrar a 

liStRaS 
a Seu faVOR

tão falada ilusão de óti-
ca das listras horizontais. 
Uma das opções é utilizar um 
casaco, jaqueta ou blazer por 
cima da peça listrada, man-
tendo as listras mais para o 
centro da silhueta. Outra op-
ção é chamar atenção para 
a cintura, com um cin-
to ou casaco amarra-
do. Além disso, você 
sempre pode optar 
pelas peças com lis-
tras verticais, que são 
conhecidas por “alon-
gar” a silhueta. 
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por EStELA SERPA
ÁREA VIP
vip@jornalolider.com.br 

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

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!!!

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!!!

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. 

Feliz aniversário, Clarícia Klein, 
pelos seus 80 anos!

joanna torcendo pelo Brasil em sua primeira Copa

3/07 – Marcos Antonio Pertussatti (Sócio) 8/07 – Marinelva Kechner 9/07 – Tiago Tomazelli 15/07 – Valdir Mazzochi 29/07 – Valdir Simão Becker
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por LAIS ORO e ANdREA COStA PELISSARI
dESIGN EM PAUTA

Vitrine

por LUCIANE MOZER

VIdA E
ESPIRITUALIdAdE

na Sua eStante

liVRO SOBRe naDa
Lançado em 1996, 

“Livro sobre nada” é um 
dos trabalhos mais im-
portantes de Manoel 
de Barros. O título, que 
veio da frase de Gustave 
Flaubert “sempre dese-

jei escrever um livro sobre nada”, caiu ime-
diatamente no gosto do público e é até hoje 
um de seus livros mais conhecidos. Divi-
dido em quatro partes, traz poemas curtos 
em que desconstrói a linguagem para re-
organizar um mundo singular, em que ex-
pressa de forma contundente sua adesão a 
tudo que não tem importância, é solitário 
ou vazio. Como ele mesmo explica ao lei-
tor, “o ‘nada’ do meu livro é nada mesmo”.

um CORaÇãO Sem meDO
A prática budista da atenção plena encontrou seu espaço no 

Ocidente quando as pessoas descobriram a importância dos be-
nefícios deste método para o dia a dia. Agora, o ex-monge e intér-
prete 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 tradicio-
nais conhecimentos da filosofia budista, Thupten Jinpa apresen-

ta 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” cria-
do pelo autor na escola de medicina de Stanford, Um coração sem medo reve-
la 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 his-
tórias 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.

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 cober-
tas de desrespeito e maldade com os nossos irmãos menores. 

Mas hoje eu quero escrever sobre coisas boas, lindas his-
tórias de animais que nos fazem entender porque os animais 
merecem o céu. 

Quando Carter Blanched, morador do estado de Arkan-
sas, 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 en-
tanto, Carter descobriu nas redes sociais um cão labrador que 
sofria da mesma doença e isto fez o menino enxergar as man-
chinhas em seu rosto com outros olhos.  “Eu li que o Rowdy ti-
nha 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 informa-
ções sobre vitiligo a fim de acabar com o preconceito e para isso 
criou redes sociais do seu adorável cão. Quando um site de no-
tícias americano chamado “Katu” compartilhou a história dos 
dois, um leitor anônimo resolveu fazer uma doação para possi-
bilitar o épico encontro entre Carter e Rowdy. 

Byron Taylor, de 23 anos, de Slimbridge, Glocestershire, In-
glaterra, relatou que não estaria vivo se não fosse Geo, seu cão 
de estimação, de seis anos. Isso porque o rapaz estava pensan-
do 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 re-
cuperá-la, mas o animal rosnava, e acabou por mastigar a cor-
da. 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 modifica-
ram vidas e existem muitas outras. Inclusive a minha! 

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.
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Moradora de Maravilha relata problemas que 
teve com bebidas e o apoio recebido para 
superar e deixar de usar a droga lícita

COnCientizaR COntRa aS DROgaS

mulher supera vício 
com ajuda da família

após seis anos de alcoolismo, 

Você é jovem, acha que precisa se manter alegre, bebendo. 
Comigo começou como uma brincadeira”, afirma a mora-
dora 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 ma-
ravilhense explica que começou a beber quando era jo-
vem. 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 pro-
cura. Eu não cheguei a usar nada além do álcool, pois isso 
já me satisfazia”, afirma, após ser internada, passar por am-
pla recuperação e estar há seis anos sem consumir bebi-
da 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 vivi-
da pela moradora de Maravilha é 
apenas um entre os milhares que 
existem no Brasil. De acordo com 
Solange Balestreri, coordenado-
ra do Centro de Atenção Psicos-
social (Caps) de Maravilha, o caso 
relatado pela moradora é comum 
no atendimento no município. A 
equipe ajuda as pessoas na prá-
tica, mas ela lembra que há o Dia 

Internacional de Combate às Dro-
gas, 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 ce-
nário, existe muita preocupação, 
também, com as drogas lícitas, 
como cigarro e bebidas alcóolicas.

Solange lembra que as dro-
gas estão destruindo famílias no 
mundo todo, iniciando muito 

cedo, tanto lícita, quanto ilícita. A 
preocupação é que isso está pre-
judicando o desenvolvimento das 
crianças e adolescentes. Confor-
me ela, 5% da população mundial 
faz uso de drogas ilícitas. Porém, 
pelo atendimento em Maravilha, 
o grande proble-
ma está em uma 
droga lícita, que é 
o álcool. “Por que 
é uma droga de fá-
cil acesso. Dentro 
da própria famí-
lia é incentivado o 
uso. A grande pro-
blemática da de-
sestruturação fa-
miliar, pela nossa 
cultura, pela nossa 
região, é o álcool”, 
comenta Solange.

Para a psicólo-
ga do Caps, Kami-
la Ribeiro, a equipe 
percebe ao longo 
do acompanha-
mento que, além de toda situação 
cultural, o álcool é a porta de en-
trada para outras drogas no am-
biente familiar. “Está muito rela-
cionado às questões de conflitos 
familiares, que vão influencian-
do no trabalho, vida social des-
sas pessoas”, afirma. Ao procurar 
o atendimento do Caps por alco-
olismo, é realizado o acolhimento 
das pessoas, avaliação e inserção 

em grupos terapêuticos, com en-
contros semanais. 

Esses encontros são frequen-
tados pela moradora de 57 anos, 
que exalta a ajuda de profissio-
nais e, principalmente, da fa-
mília, para se livrar da bebida. 

Hoje ela participa 
das reuniões e en-
coraja dependentes 
do álcool com uma 
palavra: família. “O 
que me ajudou foi 
a insistência da mi-
nha família, do meu 
marido. Ele nunca 
me deixou. A minha 
vida hoje, eu tenho 
que agradecer à mi-
nha família. Porque 
foi o meu alicerce e é 
até hoje. Hoje eu sou 
uma pessoa com a 
dignidade resgata-
da”, afirma. 

Fora do vício, 
ela leva esperança 

para quem quer abandonar o ál-
cool ou outro tipo de droga, seja 
álcool ou substâncias ilícitas. 
Ela lembra que após inúmeras 
mentiras e brigas durante o alco-
olismo, as pessoas deixaram de 
acreditar em suas declarações. 
“É muito normal isso. Você quer 
provar para os outros, mas pri-
meiro você tem que provar para 
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. 

“Eu ‘tô’ fora 
dessa. A 
minha vida 
é mais 
importante 
que tudo. Para 
você, que é 
usuário, está 
tentando sair, 
acredite em 
si mesmo. 
Acredite, você 
consegue”, 
moradora de 
Maravilha, ex-
alcóolatra, 
de 57 anos
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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 Crian-
ças. O evento foi promovido 
pelo Departamento de Cultura 
de Maravilha, em parceria com 
as escolas, entregando meda-
lhas 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 primei-
ros colocados em cada categoria 
também garantiram uma vaga 
para se apresentarem no Encon-
tro de Talentos Locais, evento 
que será realizado no dia 28 des-
te mês, fazendo parte da progra-
mação dos 60 anos de Maravilha. 

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder

Mesa de juradosApresentações foram realizadas no Centro Sociocultural

Primeiros colocados na categoria mirim Primeiros colocados na categoria infantil  Primeiros colocados na categoria juvenil

A MM Sperandio, con-
cessionária Massey Fergu-
son, realizou, na quinta-
feira (5), o evento Product 
DAY com clientes convida-
dos e colaboradores. O obje-
tivo principal foi aproximar 
a concessionária dos clien-
tes, promovendo um dia de 
exposição de máquinas, e 
oportunizar aos convida-
dos a negociação de peças e 

Evento foi realizado na quinta-feira (5), em São Miguel do Oeste, com 
a presença de empresários rurais da região 

“Product DaY” reúne mais de 200 
convidados na mm Sperandio

serviços da concessionária. 
Na oportunidade, estiveram 
presentes clientes da região, 
representantes da fábrica 
Massey Ferguson, do banco 
De Lage Landen e colabora-
dores da MM Sperandio.

Na entrada, os convida-
dos foram recepcionados 
pela equipe de colaborado-
res da MM Sperandio, re-
cendo um boné da Massey 

Ferguson como brinde. No 
pátio da empresa, eles pu-
deram conhecer de perto a 
linha de máquinas expos-
tas, com destaque para o MF 
6713R, que possui transmis-
são tecnológica e simulação 
como se estivesse em ativi-
dade no campo.

Pela manhã também foi 
ministrada palestra sobre 
as “Novas séries de tratores 

agrícolas da Massey Fergu-
son”, com o especialista em 
tratores da Massey Fergu-
son, Gustavo Santos. Ele ex-
plica que o Product DAY foi 
realizado durante toda a se-
mana com capacitação da 
equipe na parte dos produ-
tos, foco em tratores, trei-
namento teórico e prático e 
ajuste entre concessionária 
e fábrica, encerrando com a 
atividade dessa quinta-fei-
ra e almoço de confraterni-
zação.

 “O foco principal foi tra-
zer essa tecnologia que seja 
de fácil manuseio para o 
cliente. Não adianta ele ter 
um equipamento muito tec-
nológico e que seja de difí-
cil operação, então todos os 
produtos da Massey Fergu-
son vêm agregando tecnolo-
gia 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 li-
nha de produtos Massey Fer-
guson. “Na história é a maior 
transformação que já hou-
ve, porque até hoje a Massey 
Ferguson nunca transformou 
toda a linha de produtos. En-
tão, para 2019 vamos estar 

com todos os produtos no-
vos, como tratores, colheita-
deiras, plantadeiras e pulve-
rizadores”, cita.

Santos também desta-
ca que essa tecnologia está 
consolidada no exterior, tes-
tada e aprovada. Para fina-
lizar, avalia o evento positi-
vamente, uma vez que cerca 
de 200 clientes comparece-
ram e, em nome da MM Spe-
randio, 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 Confis-
são Luterana no Brasil. A pro-
gramação da tradicional Fes-
ta da Colheita começou com 
celebração religiosa, seguida 
de leilão de alimentos e ma-
teriais doados por membros 
da comunidade e almoço com 
churrasco e acompanhamen-
tos. Para encerrar a programa-
ção, teve sorteio da ação entre 
amigos.

Conforme o presidente da 
comunidade, Armindo Lös-

ch, a avaliação do evento é po-
sitiva e os recursos arrecada-
dos serão usados em obras na 
Casa Martin Luther. O almo-

ço teve a participação de apro-
ximadamente 650 pessoas, fi-
cando dentro da expectativa 
dos organizadores. Uma par-

te muito importante dos re-
cursos também vem da ação 
entre amigos, com a venda de 
aproximadamente 330 blocos. 

Conforme Lösch, a ex-
pectativa é que os recursos 
arrecadados no evento pos-
sibilitem um bom andamen-
to da obra na Casa Martin 
Luther, com colocação de ce-
râmica, portas e demais aca-
bamentos. O presidente da 
comunidade destaca que o 
objetivo é inaugurar a fina-
lização da obra até o mês de 
outubro deste ano. 

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder

Fiéis acompanharam a celebração religiosa

Almoço com churrasco e acompanhamentos Cerca de 650 pessoas participaram

aDOÇãO
geama tem encontro 
bimestral

A sexta-feira (6) foi de mui-
ta comoção e despedida para 
os familiares e amigos de Ta-
tiane Löbler Fagan, de 34 anos, 
ex-diretora de Obras e Urba-
nismo de Maravilha. Após ve-
lório realizado na Igreja As-
sembleia de Deus, o corpo de 
Tatiane foi sepultado no Cemi-
tério Municipal Jardim da Paz. 

A morte de Tatiane foi con-
firmada na noite de quarta-fei-
ra (4). Ela estava internada des-
de o último dia 26 na Unidade 
de Tratamento Intensivo (UTI) 

lutO
família e amigos se despedem de tatiane löbler fagan

Tatiane Löbler Fagan

Divulgação

Na noite de quinta-feira (5) 
foi realizado mais um encontro 
do Grupo de Estudos e Apoio 
à Adoção de Maravilha (Gea-
ma), na sede da JCI. Iniciando a 
reunião, a presidente, Noeli Se-
vergnini Fiorini, frisou a impor-
tância dos encontros do Gea-
ma, 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 fra-
ses sobre a adoção, com poste-
rior discussão acerca do tema.

Dando continuidade ao 
compartilhamento de vivên-
cias pelos pais que tiveram a 
adoção concretizada, iniciado 
no encontro anterior do gru-

po, foi realizada roda de con-
versa. Os pais relataram fatos 
passados durante o proces-
so de adoção, a emoção sen-
tida no momento de conhe-
cer seus filhos, até a vivência 
que se tem hoje na família. 
“Isso permite que os preten-
dentes à adoção percebam 
que todo este processo é lin-
do, mas também traz dúvidas, 
algumas incertezas, só que no 
fim tudo dá certo”, frisa Noeli.

Encerrando o encontro, 
foram pautados alguns assun-
tos de interesse do Geama, se-
guindo com confraternização. 
O próximo encontro do grupo 
será realizado no dia 6 de se-
tembro, sendo que todos es-
tão convidados a participar.

Rosiane Poletto/WH Comunicações

Reunião foi promovida na sede da jCI

do Hospital Regional Terezi-
nha Gaio Basso de São Miguel 
do Oeste e na tarde de quar-
ta-feira a equipe médica confir-
mou a morte encefálica. A famí-
lia autorizou a doação de órgãos. 

A prefeita, Rosimar Mal-
daner, decretou, na noite de 
quarta-feira, luto de três dias no 
município pelo falecimento da 
servidora pública. Em seu per-
fil no Facebook, a prefeita lamen-
tou a morte da colega de trabalho. 
“Nossa equipe sente muito essa 
perda e se une a família e amigos 

da Tati neste momento de dor. A 
Tati nos deixa lições de humilda-
de, companheirismo, uma pessoa 
preocupada em cooperar com 
o próximo e com a nossa comu-
nidade. Sentiremos muito a fal-
ta dela em nosso meio”, escreveu. 

Tatiane era casada com Ju-
liano Fagan, que também é servi-
dor público, e mãe de Júlio Fagan.

Décima captação de órgãos é 
realizada no hospital Regional

O Hospital Regional Terezi-
nha Gaio Basso de São Miguel do 

Oeste informou que esta foi a 10ª 
captação de órgãos realizada 
na instituição. O procedimen-
to, coordenado pela equipe 
de profissionais do Institu-
to Santé e da SC Transplantes, 
possibilitou salvar outras vi-
das. Toda a assistência, con-
versa e consentimento da fa-
mília foi acompanhada por 
uma equipe multidisciplinar. 

“A doação acontece em 
um momento onde a famí-
lia está vivendo um senti-
mento de perda. Tomar a de-

cisão de doar, a meu ver, é 
um dos mais lindos gestos de 
amor e solidariedade ao pró-
ximo. A família é quem de-
cide pela doação e por este 
motivo é extremamente im-
portante conversar com pes-
soas próximas e deixar clara a 
vontade de ser doador, como 
foi o caso desta paciente”, co-
menta o diretor assistencial, 
Ezequiel Paixão. Os órgãos 
foram encaminhados para 
Blumenau e Florianópolis, 
onde serão transplantados.
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23 anOS Programação foi reduzida em razão da situação 
econômica da região

Bom jesus do Oeste inicia 
comemorações de aniversário 

No mês de julho Bom Je-
sus do Oeste comemora 23 
anos. Para celebrar a data, 
hoje (7) e amanhã (8) será re-
alizada a 2ª Confraternização 
de Carros Antigos e Motoci-
clistas, no Ginásio Municipal 
de Esportes. O evento irá con-
tar com show de diversas ban-
das, além de várias atrações.

A sessão solene em ho-
menagem 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 co-
memorações continuam no 
dia 19 de julho, feriado muni-
cipal, com mateada na praça, 
sorteio da campanha Movi-
menta Bom Jesus e apresen-
tações culturais. 

De acordo com o prefeito, 

Evento contou com mais de 200 participantes

Charlaine Kreuz/Divulgação

Ronaldo Luiz Senger, a pro-
gramação 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 ocor-
reu no último dia 30, com a 
comemoração ao Dia Muni-
cipal da Mulher Agriculto-
ra. O evento, promovido no 
Salão Comunitário da Linha 

Lageado das Flores Alto, foi 
promovido pela administra-
ção, por meio da Secretaria 
de Agricultura, Cultura, Epa-
gri e Cras.

O encontro teve como 
objetivo oferecer um dia di-
ferenciado, com troca de ex-
periências e homenagens. 
De acordo com o prefeito, o 
evento já é tradicional. “Que-
remos contar com as mulhe-
res 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 Andres-
sa Deparis, além de troca de 
mudas e sementes. Após o al-
moço, que contou com mais 
de 200 participantes, foi pro-
movido bingo.

As soberanas de Flor do 
Sertão realizaram a Cam-
panha do Agasalho 2018, 
com o lema “Cada roupa do-
ada tem o tamanho cer-
to do seu coração”. Com a 
iniciativa, centenas de pe-
ças foram arrecadadas. 

A entrega oficial das rou-
pas ao Grupo de Apoio à Vida 
(Gavi) foi feita segunda-fei-
ra (2). O Grupo, além de co-

letar e distribuir roupas a 
pessoas carentes, desem-
penha trabalhos com chás 
e remédios fitoterápicos.  

Segundo a integran-
te Lúcia Piroca, a iniciati-
va das soberanas é um gesto 
bonito e estimula a solida-
riedade. “Com essa quan-
tidade de roupas vamos 
atender um bom núme-
ro de pessoas”, destaca. 

CamPanha DO agaSalhO

maRaVilha

Centenas de peças 
são arrecadadas 
em flor do Sertão

Raquel Roth assume 
regência do Coral 
immer fröhlich

Entrega foi promovida ao Grupo de Apoio à Vida

Divulgação

teCnOlOgia

atiViDaDeS 

idosos participam de oficina sobre Whatsapp

alunos visitam quartel do Corpo de 
Bombeiros de maravilha

Aproximadamente 25 pes-
soas participaram, em Bom Je-
sus do Oeste, de oficina so-
bre o uso do WhatsApp com 
os instrutores Fernando Mel-
chior 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 Wa-
ndscheer, o treinamento irá 
proporcionar mais indepen-
dência 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

O coral alemão Immer 
Fröhlich de Maravilha (Acal-
mar) conta agora com a re-
gência de Raquel Cristi-
na 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 De-
partamento de Cultura, 
no dia 14 deste mês. Já no 
dia 21 a Acalmar irá reali-
zar o Encontro Anual de Co-
rais, no Lar de Convivên-
cia. Ainda no mês de julho, 
os integrantes irão partici-
par do Encontro Internacio-
nal de Corais, em Monte Car-
lo. “Convidamos os amigos 
do canto coral e da cultu-
ra alemã para participar dos 
nossos ensaios”, destacam. 

Alunos da Escola de 
Educação Básica Nossa Se-
nhora da Salete visitaram o 
quartel do Corpo de Bom-
beiros Militar de Maravi-
lha. A atividade foi realiza-
da como parte da Semana 
Nacional de Prevenção 
Contra Incêndios, que ini-
ciou segunda-feira (2), 
data em que é comemo-
rado o Dia do Bombeiro. 

Na oportunidade, os 
alunos conheceram a es-
trutura do quartel, viatu-

Turma conheceu o quartel e recebeu dicas de prevenção

Divulgação

ras e equipamentos dispo-
níveis, aprenderam quando 

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

ceberam algumas dicas de 
prevenção contra afogamen-
tos. Na atividade, os partici-
pantes manusearam uma li-
nha de combate a incêndio 
e conheceram o cão Johny, 
que ajuda em ocorrências 
de busca e salvamento. 

De acordo com os bom-
beiros 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. 



,  7 DE juLhO DE 2018 23

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.

OBITUÁRIO

A Associação Empre-
sarial de São Miguel do 
Oeste (Acismo) e a Uni-
versidade do Oeste de 
Santa Catarina – Cam-
pus São Miguel – lança-
ram nesta semana o cur-
so de extensão Gestão de 
Negócios: Estratégias co-
merciais. 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 comportamen-
tal, gestão comportamen-
tal de pessoas e equipes, 
neurociência aplicada às 
vendas, comportamento 
de consumo, negociação 
em vendas, marketing de 
relacionamento, marke-
ting digital, gestão de mar-
ca (branding) e big data 
como suporte de vendas. 
São disponibilizadas 35 
vagas, com inscrições até 
dia 17 de agosto, na Acis-
mo. Associados da Acis-
mo têm 10% de desconto.

SãO miguel DO OeSte 
acismo e unoesc 
lançam curso de 
gestão de negócios

Para marcar o início do 
chamado Ano Leoístico (AL) 
2018/2019, o LEO Clube Ma-
ravilha realizou no sábado 
(30) festa junina. O evento en-
cerrou os trabalhos da antiga 
diretoria com homenagens e 
agradecimentos. Com a temá-
tica Festa Junina, o encontro 
reuniu os integrantes da enti-
dade 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 exce-
lência, sabemos do nosso po-

tencial e que podemos conti-
nuar evoluindo, assim como 
nos últimos anos”, disse o ex
-presidente Diego Enlger. 

No domingo (1º) a ins-
tituição maravilhense este-
ve presente no Treino Líder, 
projeto conhecido como Es-
cola de Dirigentes do Dis-
trito LEO LD-8, em Faxinal 
dos Guedes. Com o objeti-
vo de repassar instruções 
e informações pelo gabi-
nete distrital aos clubes, o 
evento apresentou um pla-
no de trabalho, campa-
nhas, visitas e demais ações.

nOVO al
leO promove festa junina e 
participa de evento distrital 

Encontro reuniu os integrantes da entidade na sede do clube

 Divulgação
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COTIDIANO

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

tRÂnSitO Veículo foi localizado pelo menos oito horas depois 
da morte do motorista

Vítima de acidente morre 
na BR-282

SãO miguel DO OeSte 

emBRiaguez DeSCanSO

PReOCuPaÇãO

Polícia prende preventivamente suposto 
autor de estupro de vulnerável

homem ferido após 
acidente é transferido 
para Chapecó

estelionatária que agia 
na região é indiciada

Polícia militar alerta 
para onda de furtos

A Polícia Civil do Estado de 
Santa Catarina, por meio da DP-
CAMI de São Miguel do Oeste, 
cumpriu na sexta-feira (6) man-
dado de prisão preventiva quan-
to ao suposto autor da prática do 
crime de estupro de vulnerável. 
A partir das investigações inicia-
das na terça-feira (3), foram reu-
nidos elementos de informa-

ção com o objetivo de esclarecer 
a suposta prática do crime. Em 
razão de representação da Polí-
cia Civil e com manifestação fa-
vorável do Ministério Público, 
o Poder Judiciário de São Mi-
guel do Oeste determinou a pri-
são preventiva do investigado.

Também foi cumprido man-
dado de busca e apreensão em 

sua antiga residência, com o ob-
jetivo de apreender objetos que 
auxiliassem no esclarecimen-
to do crime. Após interrogató-
rio, o suspeito foi encaminha-
do à Unidade Prisional Avançada 
de São Miguel do Oeste, onde 
permanece à disposição do Po-
der Judiciário. As diligências 
não encerram as investigações. 

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

O Corpo de Bombeiros de 

Maravilha foi acionado por um 
agricultor que passava pelo lo-
cal e viu o veículo acidenta-
do. No entanto, o laudo médi-
co apontou que a morte teria 
ocorrido ainda no período da 
manhã de sábado, quando o 
acidente pode ter acontecido. 

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

Carine Arenhardt/O Líder

Divulgação

Um homem foi encami-
nhado ao hospital de Cha-
pecó após sofrer aciden-
te no Centro de Maravilha. 
Ele colidiu o veículo con-
tra uma rotatória, no domin-
go (1º), por volta das 6h, na 
Avenida Araucária. A equi-
pe do Samu realizou os pri-
meiros socorros ao condu-
tor do Corsa, que estava sem 
cinto de segurança e sofreu 
ferimentos na cabeça. De-

pois de ser socorrido, ele 
foi encaminhado ao hospi-
tal de Chapecó para aten-
dimento especializado. 

De acordo com a Polí-
cia Militar, o motorista es-
tava com a CNH cassada 
e com sinais de embria-
guez, confirmando que in-
geriu bebida alcoólica. An-
tes de ir para o hospital, o 
homem recebeu voz de pri-
são por dirigir embriagado. 

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

A Polícia Civil encaminhou 
nesta semana ao Poder Judiciá-
rio de Descanso o inquérito que 
dá continuidade às investiga-
ções decorrentes da prisão, in-
diciamento e denúncia por 
crimes de estelionato de dois 
homens e uma mulher que 
agiam nas cidades de Descan-
so e Guaraciaba, intitulando-
se curandeiros. Este identifi-
cou uma nova vítima de golpe 

da “curandeira Fabiana”, cujo 
prejuízo ultrapassou R$ 15 mil.

As investigações revela-
ram que os meios emprega-
dos pela autora foram idône-
os a caracterizar o crime de 
estelionato, eis que a finali-
dade única dos “atendimen-
tos” era a obtenção de van-
tagem ilícita. A autora foi 
indiciada, sendo representa-
da pela sua prisão preventiva.

A Polícia Militar regis-
trou diversos furtos nos últi-
mos dias em Maravilha. Entre 
as ocorrências, furtos em ca-
sas, de objetos e de um veícu-
lo. Segundo o comandante da 
PM, capitão Altair Lisot, a po-
lícia alerta e pede apoio e co-

laboração da comunidade. “A 
Polícia Militar tem recebido in-
formações de ocorrências de 
pequenos furtos em residên-
cias e nos bairros. Pedimos para 
que qualquer informação ou 
suspeita seja informada ao nú-
mero 190”, afirma o capitão. 

COnDuzinDO Seu VeíCulO SOB neBlina COm SeguRanÇa

O inverno costuma proporcionar uma das condições mais ad-
versas ao trânsito de veículos automotores que circulam em nos-
sa região: a neblina. Estando ela presente, as chances de ocorrerem 
acidentes graves aumentam muito. Por isso estaremos deixando al-
gumas dicas para tornar mais seguro o seu deslocamento pelas ro-
dovias.

A neblina, dependendo da intensidade de sua formação, pode 
afetar gravemente a visibilidade de outros veículos, pedestres, ciclis-
tas, animais, ou objetos que eventualmente estejam na faixa de ro-
lamento. Por isso a primeira preocupação deve levar em conta a re-
visão do sistema de sinalização e iluminação do veículo. Durante a 
fiscalização de trânsito é comum encontrarmos veículos com proble-
mas na parte elétrica. 

Mas não basta que os sistemas de sinalização e iluminação este-
jam em perfeitas condições. É preciso que o condutor faça o seu acio-
namento. Embora nosso Código de Trânsito já determine que o con-
dutor 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 fa-
zem presentes de forma extrema, a luz de posição acaba se revelan-
do 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 ou-
tra medida que traz maior segurança quando da condução sob ne-
blina. Esta dica é ainda mais relevante quando da formação de filas, 
pois é comum o registro de acidentes de trânsito do tipo engaveta-
mento quando da necessidade de um destes veículos parar repenti-
namente. Em setembro de 2011, na Rodovia dos Imigrantes, em São 
Paulo, quando da ocorrência de forte neblina, um acidente de trânsi-
to 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 mo-
torista diminua a velocidade de deslocamento. É errado pensar que 
sob neblina você pode imprimir a mesma velocidade que em condi-
ções 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 aci-
dente do tipo colisão frontal. 

Sempre que você puder, faça a verificação das condições climá-
ticas e de trafegabilidade de um determinado trecho rodoviário. Caso 
sejam desfavoráveis e seu deslocamento não seja necessário naque-
la data, prefira realizar a viagem em outra oportunidade. Dessa forma, 
você e sua família não estarão sendo expostos a riscos desnecessários.
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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, algu-
mas vezes, estes sonhos são 
compartilhados por algu-
mas pessoas. É o caso dos 
colegas maravilhenses Alex 
Tibola, Cristiano Breitem-
bach e Mauricio Krein e 
Marlon Douglas da Rosa, de 
Chapecó.

Liderados por Tibola, 
eles compartilharam o mes-
mo ideal. Os quatro parti-
ram de Maravilha na ma-
drugada do último dia 23 
de dezembro, com retorno 
marcado para o dia 14 de ja-
neiro deste ano. O objetivo: 
percorrer países da Améri-
ca Latina, como Argentina, 
Chile e Bolívia. Eles visita-
ram parte do Noroeste ar-
gentino, Deserto do Ataca-
ma e Salar de Uyni, além de 
outros lugares de natureza 
exuberante. 

O detalhe é que os aven-
tureiros viajaram de moto-
cicleta, 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 quilôme-
tros.

As máquinas fotográfi-
cas e câmeras filmadoras 
registraram tudo. Deser-
tos, mar de sal, cemitério 

de trens, vulcões, picos ge-
lados, cordilheiras. Uma 
aventura vivida com tempe-
raturas extremas, por vezes 
abaixo de zero, outras bem 
acima dos 30 graus célsius. 

A rota toda foi traça-
da e planejada por Tibola. 
Agora a história virou vi-
deodocumentário, que está 
disponível para quem qui-
ser conhecer um pouco da 
aventura vivida pelos qua-
tro motociclistas. O mate-
rial foi editado em um DVD 
duplo que está à disposição 
para venda no valor de R$ 
20 e também por meio de 
download. Interessados po-
dem entrar em contato pelo 
(49) 99921 9949 (WhatsA-
pp) ou na página facebook/

Fotos: Divulgação

alexmotoaventura.
“A aventura leva o nome 

de Moto Expedição Ru-
tas del Américas 1 e a Ruta 
del Américas 2 já está mar-
cada para dezembro. Se-
rão aproximadamente 10 
mil quilômetros, por qua-
tro países, além do Brasil”, 
adianta Tibola.    

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

Capa do DVD representa a 
paisagem contemplada pelos 

motociclistas

A equipe de futsal sub-
17 da Escolinha Joni Gool, 
representando a EEB São 
Miguel, sagrou-se cam-
peã dos Jogos Escolares de 
Santa Catarina. A fase es-
tadual foi disputada en-
tre os dias 26 e 30 de ju-
nho, na cidade de Videira 
(SC). A equipe, comanda-
da pelo professor Joni Scha-
cker, chegou à final da com-
petição após ter vencido 
todos os seus jogos nas fa-
ses municipal, microrregio-
nal, regional e estadual.

Na final do evento em 

Videira, o clássico regio-
nal contra Chapecó onde, 
após empate sem gols no 
tempo normal, a decisão 
foi para os pênaltis, a Joni 
Gool ficou com o título gra-
ças às três defesas do go-
leiro Herbert e aos gols de 
Denílson, Dionatan, Rikel-
my, Emerson e Léo. Com o 
título, a equipe miguel-o-
estina garantiu vaga para 
a fase nacional da compe-
tição e representará San-
ta Catarina na cidade de 
Natal (RN), entre os dias 
16 e 21 de novembro.

O Campeonato Munici-
pal de Futebol de Guaraciaba, 
1ª e 2ª divisões, inicia neste 
fim de semana. A competi-
ção contará com a participa-
ção de nove clubes em cada 
categoria, todos com aspiran-
tes e principais, totalizando 
36 equipes. Na primeira fase 
jogam todos contra todos, em 
turno único, e os dois primei-
ros colocados classificam-se 
diretamente para as semifi-

nais. As equipes que termi-
narem entre o 3º e o 6º luga-
res disputarão um mata-mata, 
com jogos de ida e volta, para 
a definição das outras duas 
vagas. De acordo com o asses-
sor técnico esportivo do De-
partamento Municipal de Es-
portes, Paulo César Câmera, 
os jogos dos aspirantes co-
meçam às 13h45 e os princi-
pais às 15h30. A rodada terá 
um total de 16 partidas.

jeSC

CamPeOnatOS 

guaRaCiaBa

eeB São miguel é campeã 
dos jogos escolares 
de Santa Catarina

futsal de maravilha 
representa município 
em duas competições

municipal de futebol inicia neste fim de 
semana com 36 equipes 

Escolinha Joni Gool/Divulgação 

Na quarta-feira (4) as 
equipes de futsal da Secre-
taria de Esportes, Juventu-
de e Lazer/Acema de Ma-
ravilha, sub-11 e sub-17, 
comandadas pelos profes-
sores Jeferson Breda e Gian 
Mauro Silva, respectiva-
mente, jogaram pela Copa 
Móveis Leo. Os jogos fo-
ram no munícipio de Ri-
queza, contra as equipes 
da casa. Na sub-11, vitó-
ria pelo placar de 6 x 2, e 
na sub-17, derrota por 5 x 
1. Nesta competição Ma-
ravilha classificou para as 
quartas-de-final todas as 
categorias em disputa. Sub-
7 e sub-13 lideradas pelo 
professor Eduardo Hyedt; 
sub-9 e sub-11 do profes-
sor Breda; e as categorias 

sub-15 e sub-17 do profes-
sor Silva. As quartas-de-fi-
nal serão em São Carlos, 
com data ainda a definir. 

Na quinta-feira (5) as 
equipes de Maravilha en-
traram em quadra em Mo-
delo. As partidas foram 
pela Copa Victor Móveis. 
Estiveram em Modelo en-
frentando as equipes da-
quele município as cate-
gorias sub-8 até sub-16. 
Das cinco categorias em 
disputa, Maravilha per-
deu apenas no sub-12.

Hoje (7), pela mes-
ma competição, os jogos 
ocorrem em Maravilha, 
no Ginásio de Espor-
tes Gelson Tadeu Mello 
Lara, contra Saltinho. Iní-
cio dos jogos às 8h. 

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 Beira-
Rio (2ª) 
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 ONEIdE BEhLING

Acompanhados pelo pro-
fessor Douglas Lago, os atle-
tas e paratletas da Asespp 
Maravilha/Secretaria de Es-
portes, Juventude e Lazer, de 
Maravilha, estiveram na cida-
de de Iporã do Oeste no do-
mingo (1º). Naquele muni-
cípio foi realizada a 4ª etapa 
do Circuito Oeste de Corrida 
de Rua. A competição deste 
ano fez parte das comemora-
ções de aniversário de Iporã 
do Oeste. 

Os atletas de Maravilha 
conquistaram, com Rosmi-
li Weizenmann, o 5º lugar no 

BOnS ReSultaDOS Corredores de Maravilha obtêm bons 
resultados em Iporã do Oeste

Circuito Oeste de Corrida de 
Rua premia maravilhenses

geral feminino; Eleandro Or-
tiz, 2º lugar na categoria 25 
a 29 anos; Eduardo de Cam-
pos, 2º lugar na categoria 15 
a 19 anos; Luana Gondore-
ck, 3º lugar na categoria 15 a 
19 anos; Daniel Broetto, 4º lu-

gar na categoria 55 a 59 anos; 
e Rosane Lanz Martins, 2º lu-
gar na categoria 40 a 44 anos.

De acordo com o pro-
fessor, Maravilha também 
competiu nas categorias in-
fantis, com a atleta Nicolle 

Bedim em 4º lugar; Gabriel 
Ebertz, Guilherme Ebertz e 
Gustavo Castanha conquis-
taram o 1º, 2º e 3º lugares, 
respectivamente, na cate-
goria 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”, dis-
se Lago. 

A próxima etapa será em 
Maravilha, no dia 22 de julho, 
às 8h30. 

CaValO PaRaguaiO 
Depois de estrear com goleada, o Clube Recreativo 

Maravilha foi chamado de “cavalo paraguaio”. É uma ex-
pressão usada para designar os times de futebol que ini-
ciam um campeonato com excelente atuação e, no de-
correr 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 pa-
raguaio”, Clube Recreativo Maravilha será o “bicho-pa-
pão” 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 Grê-
mio Tunense, com 100% de aproveitamento na competi-
ção, 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. Ro-
drigo Dourado é o primeiro da lista de negociação. Já des-
taquei 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 domin-

go em partida amistosa. O confronto está marcado para 
as 11h, na Arena Corinthians. Esse jogo seria em Cuia-
bá, mas ocorreu um desacordo comercial com o organi-
zador da partida. Então decidiram levar a “peleja” para 
Itaquera.

emOÇãO 
Está ecoando no WhatsApp um vídeo em que o apre-

sentador André Rizek, do canal SporTV, faz um relato so-
bre Colômbia e a fatalidade da Chapecoense. Rizek cho-
rou 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.

Não houve vencedor no 
primeiro jogo da final do 
Campeonato Municipal de 
Futebol Veterano de São Mi-
guel do Oeste, organiza-
do pela Secretaria Munici-
pal de Esportes. Na tarde do 
domingo (1º), Pérola e Cul-
tural Caxiensense enfrenta-
ram-se no Estádio Valdir João 
Fedrizzi, e o confronto termi-
nou empatado sem gols. Com 
isso, os dois times irão para a 
partida decisiva em igualda-
de de condições. O encerra-
mento do campeonato está 
marcado para o dia 15 de ju-
lho em Linha Caxias. Na pre-
liminar, às 8h30, Serrano de 
Linha São Pedro e Interna-

cional de Linha Fátima esta-
rão em campo para a dispu-
ta do 3º lugar. E logo após, às 
10h, Cultural Caxiense e Pé-
rola jogam pelo título. 

Amanhã (8), no Bairro 
Jardim Peperi, será realiza-
da a primeira partida da fi-
nal da categoria master. Jar-
dim 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 mes-
mo local, às 10h30, haverá o 
jogo do 3º lugar entre Grêmio 
Gaúcho e Jardim Peperi/João 
Cassol. 

SãO miguel DO OeSte  
tudo igual no primeiro 
jogo da final do 
municipal Veterano  

maRaVilha
Ciclismo é representado 
no Rio grande do Sul

Dentro do calendário de co-
memorações dos 85 anos do 
município de Iraí/RS, dois even-
tos 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 Maravi-
lha participaram, do Cicloturis-
mo: Everson Bordin, Jeferson 

Jandrey, Charlene Appelt e Reci-
éri Appelt; do Circuito Norte Alto 
Uruguai, participaram e alcança-
ram o pódio Jonas Nascimento 
(4º lugar na categoria máster A), 
Jacir Paulo Duarte (5º lugar na 
categoria máster C), Paulo Ro-
berto Amaral (3º lugar na cate-
goria elite) e Josiane Serpa Bor-
din (3º lugar categoria máster A).

Ciclistas participaram e levaram troféus para casa 

Divulgação
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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

amaDOR
Pelo menos três goleadas na segunda 
rodada do estadual

Na segunda rodada do 
Campeonato Estadual de Fute-
bol Amador, Fase Oeste, os ti-
mes de Maravilha, Clube Re-
creativo Maravilha (CRM) e 
Guarani de Linha Sanga Silva, 
folgaram. Os demais confron-
tos ocorreram normalmente, 
inclusive o clássico do Extre-
mo-Oeste entre Grêmio Tu-

nense e Grêmio União. Na Li-
nha Pitangueira, Tunápolis, 
o time da casa, venceu os vi-
sitantes pelo placar de 1 x 0. 

Os demais resultados da 
rodada foram: Aliança 4 x 0 
União Cedrense; Grêmio Gua-
rujá 0 x 0 DNA de Princesa; Gi-
nástica 6 x 0 Belvedere Chape-
có; SER Ajap 0 x 0 Ouro Verde; 

Guarani de São Miguel do Oes-
te 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 roda-

da seguem na tabela abaixo. 

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 Confedera-
ção Brasileira de Tênis de Mesa 
(CBTM)”, destaca o árbitro ma-
ravilhense Tiego Drumm.

De acordo com Drumm, 
nos últimos anos a cidade se-
diou, além da Copa Brasil de 
2016, o Campeonato Brasilei-
ro de 2017. Agora, em 2018, 
voltou a sediar a Copa Brasil. 
Nos três eventos o árbitro ma-
ravilhense esteve presente. Ao 
todo, Drumm soma sete parti-
cipações em eventos da CBTM 
(já havia participado de even-
tos em Piracicaba, Toledo e 
Chapecó em 2016, Joaçaba e 

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

Divulgação

Toledo em 2017 e Concórdia 
em 2018), além de um evento 
na Federação Latino-America-
na em 2017 em Asunción, no 
Paraguai.

Neste último evento, fo-
ram mais de 300 atletas de 
todo o país competindo. Entre 
os jogos arbitrados por Tiego 
Drumm, destaque para o due-
lo da semifinal do absoluto A 

feminino, entre Maira Ranzeiro 
e Caroline Kumahara. “Caroline 
carrega no currículo, entre tan-
tas competições, a participação 
nos Jogos Olímpicos Rio 2016 
defendendo a seleção brasilei-
ra”, 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 Ro-
mero, onde leciono. Também 
agradecer minha família, que 
sempre me apoia, e a impren-
sa que deu todo o destaque 
para mais essa convocação. En-
contrei colegas de vários cantos 
do país que hoje falam sobre o 
projeto de tênis de mesa de Ma-
ravilha e isso nos deixa muito 
mais motivados para trabalhar”, 
afirma Drumm.

 A Associação Ami-
gos do Tênis de Mesa de Ma-
ravilha (AATMM) conta com 
patrocínio da Secretaria de Es-
portes, Juventude e Lazer, Erva 
Daninha, Sicoob, Construto-
ra Frandoloso, Unoesc, Fisk, 
Microvip, Dom Sistema Edu-
cacional, Jumper e Cardoso & 
Drumm, além da parceria com 
o Serviço de Convivência e For-
talecimento de Vínculos.

VOlkSWagen ReVela 
DeSenhO DO t-CROSS

SuV SeRá lanÇaDO nO 
BRaSil em 2019

A Volkswagen revelou, na Europa, um vídeo e um dese-
nho de computador que mostram praticamente todos os tra-
ços do T-Cross, um SUV compacto que será revelado ao con-
sumidor brasileiro no Salão de São Paulo, em novembro, e 
lançado no mercado nacional no primeiro trimestre de 2019. 
O utilitário terá estilo “quadradinho”, embora aparentemen-
te 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 con-
torna os dois nichos de neblina. 

 

Entretanto, tal qual aconteceu com o Polo, o SUV pro-
duzido no Brasil terá diferenças visuais em relação ao euro-
peu 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 con-
junto biparábola convencional dividido em espécies de pa-
ralelogramos. Na porção traseira, o desenho de computador 
revela que as lanternas também são conectadas por uma fai-
xa em preto brilhante. Ainda não está claro se este filete in-
termediário terá função de iluminação ou se será meramen-
te decorativo. Também está perceptível o quanto o modelo 
será larguinho e abaulado, com caixas de rodas bem deline-
adas. A motorização do T-Cross nacional contará com solu-
ções específicas: é praticamente certa a adoção do propulsor 
1.4 turboflex de 150 cv e 25,5 kgfm do Golf, acoplado a câm-
bio 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 Bra-
sil, missão do T-Cross será finalmente colocar a Volkswagen 
na briga pela liderança do crescente segmento de SUVs com-
pactos, rivalizando com Honda HR-V, Jeep Renegade, Nissan 
Kicks, Hyundai Creta e afins.

Na tarde de sábado (30) foi 
realizada a última rodada do 
Campeonato Municipal - Taça 
Líder Farma de Maravilha. Os jo-
gos foram realizados nas cate-
gorias aspirante e principal. 

Na categoria aspirante, o 
Canarinho da Linha Primavera 
Alta empatou sem gols contra o 
4S Amizade. No jogo entre Vas-
co x Esportivo Bela Vista o Vas-
co ganhou pelo placar de 2 x 0. 

Na categoria principal Ca-
narinho da Primavera Alta ga-
nhou do 4S Amizade pelo pla-

car de 1 x 0. No jogo entre Vasco 
x Esportivo Bela Vista, o Vas-
co perdeu pelo placar de 3 x 1.

SemifinaiS
Na tarde de quarta-feira (4) 

os clubes classificados para as se-
mifinais se reuniram na Secreta-
ria de Esportes, Juventude e La-
zer 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 Ca-
narinho da Primavera Água Pa-
rada; já pela categoria principal 
tem Esportivo Bela Vista x Ca-
narinho da Primavera Alta. 

No sábado (14), no mes-
mo local, tem SER 4S Amiza-
de x Canarinho da Primave-
ra Alta, na categoria aspirante; 
na principal jogam SER 4S Ami-
zade x SER Vasco da Gama. 

No dia 21 tem também no 
CRM, categoria aspirante, Ca-
narinho da Linha Água Pa-
rada x SER Vasco da Gama, e 

pela categoria principal Ca-
narinho da Linha Primave-
ra Alta x Esportivo Bela Vista. 

No dia 28 fecham as semi-
finais com os jogos entre Ca-
narinho da Primavera Alta x 
4S Amizade, pela aspirante, e 
pela principal jogam SER Vas-
co da Gama x 4S Amizade. 

As finais estão marca-
das para os dias 4 e 11 de agos-
to. Ambas em sábados. Os jo-
gos começam às 13h45 pela 
categoria aspirante e a catego-
ria principal joga em seguida. 

Reta final 
Definidos os semifinalistas do Campeonato 
municipal de futebol de maravilha
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