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Programação 
de aniversário 
de Maravilha 
é divulgada

Diretor-geral 
do Dnit visita a 
região e participa 
de audiências 
públicas 

Governador 
Raimundo 
Colombo esteve 
nos municípios do 
Extremo-Oeste

Encerrado o 
Campeonato 
Municipal de 
Futsal 2017 
de Tigrinhos

O líder está novamente entre os 10 melhores 
jornais do interior de Santa Catarina

PÁGInA 13

PÁGInA 29

PÁGInA 7

PÁGInA 12

PÁGInA 27

Entre os destaques, show 
com a banda gaúcha Papas 
da Língua e a tradicional 
Parada 27 de Julho 

Em São Miguel do Oeste e São 
José do Cedro, Valter Casimiro 
Silveira foi recebido com vaias e 
protestos 

Motivo foi a apresentação da 
segunda etapa do Fundo de 
Apoio aos Municípios, que terá 
cota máxima de R$ 3 milhões

Na categoria sub-17, PSG venceu 
o Barcelona Juniors por 8 x 3; e na 
feminina a disputa foi entre Boca 
Juniors e Chape Girls, vencendo o 
Boca Juniors, por 10 x 4 Causa do sinistro ainda não foi divulgada pela equipe de perícia do Corpo de Bombeiros

Neste ano 41 jornais de diferentes regiões do Estado participaram da disputa. Os 
364 trabalhos inscritos foram avaliados por 52 profissionais, especialistas em suas 
respectivas áreas de atuação. O Jornal O Líder de Maravilha ficou entre os Top Ten 
na categoria Jornalismo e na categoria Publicidade garantiu Pena de Bronze

PÁGInA 8

Fogo destrói residência e 
idoso morre carbonizado 

PRêMIO ADjORI DE jORnAlISMO

Carine Arenhardt/O Líder
InCênDIO
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por Wolmir Hübner

radar
radar@jornalolider.com.br

VISITA
Visitou-nos o amigo e deputado estadual Marcos Vieira (PSDB), acompanha-

do do vereador Jeovany Folle, do advogado Janir Signor e seus assessores. Nas con-
versas, ouvimos muito do deputado sobre seus contínuos trabalhos no Estado, 
especificamente aqui no Oeste. Em nossos municípios ele tem sido presença cons-
tante. Pelo trabalho desenvolvido e seu vasto currículo, certamente teremos o pre-
zado Marcos disputando a majoritária pelo seu partido, o que, convenhamos, será 
muito bom para o Estado de Santa Catarina. Obrigado pela honrosa visita!

Nelcir Dall’Agnol/O Líder

QUEM dECrETOU QUE MULHErES 
PrECISaM SEr MaGraS?

Extraímos de um artigo do nosso colu-
nista Luiz Carlos Prates e publicamos em 
parte nessa edição, até porque achamos 
interessante: “A mulher tem que ser ma-
gra, bonita e sempre jovem... Quem decre-
tou isso? Os homens? E eles? Poder ter ta-
tuagem até no nariz, barrigudos, serem 
mal educados, etc. Mas não vai  faltar al-
guém que os queira... As mulheres, claro. 
Uma triste realidade de uma atriz que re-
centemente passou o inferno das dietas 
para ficar com o corpo dos desejos. Qua-
se morreu. A amiga dela morreu de ano-
rexia. Para as loucas que não querem comer 
para não engordar, que querem ter o cor-
po fino como uma folha de papel, um con-
selho: se respeitem mais, soltem-se, vivam, 
seja felizes, saiam da roda das imbecis”.

PREÇOS 
DIFERENTES

O Ministério 
da Justiça determi-
nou que cobrar va-
lores diferentes de 
homem e mulher 
em qualquer even-
to social é ilegal. A 
proibição irá iniciar 
dentro de 30 dias.

 Reprodução/TV Globo

Diretorias dos Lions e LEO tomam posse em Maravilha

No sábado (1º) o Centro de Eventos Luz do Sol, na Linha Arabutã, interior de Maravilha, re-
cebeu uma solenidade especial. Com a presença da governadora do Lions, Irma Gross Casagran-
de, do distrito LD8, o local recebeu a cerimônia de posse das novas diretorias dos clubes de serviço 
de Maravilha. No Lions Maravilha, Neri Galera deixou o cargo para Rudimar Begrow; no Maravilha 
Oeste, Henrique Schneider foi substituído por Fatima Desconsi; já no LEO, no lugar de Paola Spes-
satto assume Diego Engler. O mandato vai até julho do próximo ano. Além dos presidentes, hou-
ve a troca dos outros cargos de cada clube. Após a posse, foi servida janta aos presentes. Parabéns!

ASSEMBLEIA

A CDL e Associação Em-
presarial está convocando 
os associados para partici-
par de assembleia geral que 
será realizada na segunda-fei-
ra (10), no auditório da enti-
dade. A assembleia terá início 
às 18h30 em primeira chama-
da e às 19h em segunda e úl-
tima chamada, com qualquer 
número de presentes. Se-
rão tratados diversos assun-
tos de interesse dos associa-
dos, entre eles: prestação de 
contas do primeiro semestre 
de 2017; previsão orçamentá-
ria da construção da sede pró-
pria; Natal Regional Luz e Ma-
gia; palavra livre; e coquetel. 

RÁDIO COMUNITÁRIA CONDENADA

A Justiça acatou ação movida pela Asso-
ciação Catarinense de Emissoras de Rádio 
e Televisão condenando a Rádio Comunitá-
ria de Itapiranga por divulgar bens, produ-
tos, preços, condições de pagamento, ofer-
tas, vantagens e serviços. A sentença do juiz 
da comarca, Rodrigo Antunes, deixa cla-
ro que é proibido fazer comercial em rádio co-
munitária. É mais uma que está irregular...

No Tribunal de Justiça em Florianópolis as de-
cisões são unânimes e condenam as rádios comuni-
tárias pela divulgação das mensagens publicitárias. 
Os empresários devem se conscientizar e fazer va-
ler a sentença. O empresário coerente deve cancelar 
a publicidade que é feita em rádio comunitária e não 
ser conivente com essa irregularidade comprovada. 
Geralmente as rádios comunitárias estão completa-
mente irregulares, pois além de divulgar comercial, 
transmitem além de um quilômetro da antena. 
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LIÇÕES DE VIDA
Não dê demasiado poder aos problemas; 
encare-os, resolva-os ou esqueça-os, 
mas não se deixe destruir por eles...

BOM FIM DE SEMAnA

Conforme anunciamos na edição anterior, os jornais O Líder de Maravilha e São 
Miguel do Oeste participaram da 18ª edição do Prêmio Adjori de Jornalismo, que é 
uma avaliação dos melhores trabalhos jornalísticos apresentados por todos os jor-
nais do interior do Estado de Santa Catarina. Foram mais de 300. Nossos jornais fi-
caram entre os dez melhores do Estado, com a premiação em diversos segmentos 
dos trabalhos apresentados. Para termos uma ideia, O Líder de Maravilha ficou em 
primeiro lugar no Conjunto da Obra e O Líder de São Miguel em segundo lugar na 
mesma categoria. Estamos mais uma vez orgulhosos, como nas edições anteriores, 
provando que aqui se faz jornal de primeiríssima qualidade. Nossos cumprimentos 
a todos, especialmente aos dedicados funcionários, desde editores-chefes, como os 
jornalistas, colunistas, redatores, repórteres, equipes de vendas e os dedicados en-
tregadores. Obrigado aos que acreditam nos nossos jornais, com suas assinaturas, 
suas veiculações de anúncios e principalmente aos fieis leitores! Obrigado a todos!

PREMIAÇÃO DOS nOSSOS jORnAIS

A CREDIBILIDADE
A imprensa é a segunda instituição brasi-

leira com o maior índice de confiança dos bra-
sileiros, perdendo apenas para as Forças Ar-
madas. É o que aponta pesquisa do Datafolha 
divulgada na semana passada, segundo a Fo-
lha de S.Paulo. O levantamento mostra que as 
Forças Armadas são a instituição em que a po-
pulação mais confia no país hoje, enquanto 
o Congresso, a presidência e os partidos polí-
ticos caíram em descrédito. Por isso a credi-
bilidade da WH Comunicações aumenta dia 
a dia, pois faz jornalismo imparcial e sério.

ConCUrSo PÚbliCo

Com salários que variam entre R$ 1.069,33 e R$ 
4.466,79, o município de Descanso abre edital para o con-
curso público 01/2017. A prova objetiva e dos cargos que 
exigem a prática estão previstos para serem aplicadas em 
2 de setembro. O edital está destinado aos profissionais: 
médico; advogado; controlador interno; tesoureiro; pro-
fessores de artes, matemática, educação infantil e de ensi-
no fundamental - séries iniciais; técnico em saúde bucal; 
auxiliar em saúde bucal; mecânico; operador de equipa-
mentos rodoviários; e motoristas categoria C e D. As inscri-
ções iniciaram na quarta-feira (5) e seguem até 4 de agosto. 
Além do site da Ameosc e afixado no mural da prefeitu-
ra, o edital está disponível em www.descanso.sc.gov.br.

MUDANÇA NO PAGAMENTO 
DOS BOLETOS BANCÁRIOS

A entrada em vigor dessa novidade será gra-
dual. A partir de segunda-feira (10) passa a valer 
para boletos de valor igual ou acima de R$ 50 mil. 
De acordo com o cronograma, a partir de 11 de de-
zembro o sistema integrará os boletos abaixo de R$ 
200. O boleto que os clientes têm em mãos hoje se-
gue válido, com a empresa beneficiada tendo de 
registrá-lo junto ao banco emissor. A Febraban es-
clarece que as empresas não são obrigadas a aderir 
ao sistema. Nesses casos, entretanto, o pagamen-
to só poderá ser realizado, mesmo antes do venci-
mento, na agência do banco que emitiu o boleto.

CASAn
Embora tivésse-

mos privados de água 
na semana passada, a 
Casan foi eficiente na 
solução do problema 
causado pela bomba 
que faz parte do abas-
tecimento da cidade. É 
um problema antigo, 
mas como noticiamos 
na edição anterior, 
agora será licitada a 
obra para aumento 
de captação, o que 
certamente irá resolver 
de vez este grave pro-
blema que nos acom-
panha há anos. A bom-
ba que teve avaria será 
somente para caso de 
extrema urgência.

ANiVERSÁRiO 
DE MARAViLhA

No dia 27 de julho Ma-
ravilha completa 59 anos de 
emancipação, e para o aniver-
sário da cidade, a prefeitura, 
secretarias municipais, dire-
torias e entidades prepara-
ram uma programação diver-
sificada, que ocorre durante 
todo o mês. Entre os desta-
ques está o show com a ban-
da gaúcha Papas da Língua, 
no dia 26 de julho, no Espa-
ço Criança Sorriso, e no dia 
27 a Parada 27 de Julho, Fes-
ta da Colônia e Feira do Ar-
tesanato, Rua do Lazer com 
atividades para as crianças 
e show com Tchê Kakareko.

FIM DAS ADRS?
A apresentação de dois projetos de lei envol-

vendo a descentralização do governo do Estado tem 
pautado conversas de bastidor na Assembleia Le-
gislativa (Alesc) e provoca queda de braço entre os 
principais partidos desde a última semana. Três dos 
cinco maiores partidos do Parlamento - PP, PT e 
PSDB - se posicionam pelo fim das 35 estruturas re-
gionais, enquanto o PMDB, grande idealizador do 
projeto, defende o seu aperfeiçoamento, até mes-
mo com a possibilidade de uma redução do núme-
ro de agências, mas sem decretar o fim. Uma inicia-
tiva que com o tempo acabou se transformando em 
uma forma de acomodação política, é assim que o 
deputado estadual Mauricio Eskudlark (PR) avalia as 
agências de desenvolvimento regional (ADRs), an-
tigas secretarias de desenvolvimento regional, cria-
das pelo ex-governador Luiz Henrique da Silveira.

Gostinho de liberdade
O “gostinho” de liberdade durou pouco para o ex-tesoureiro do PT João Vacca-

ri Neto. Na manhã da quarta-feira (5) o desembargador João Gebran Neto, do Tribunal 
Regional Federal (TRF) da 4ª região, negou a liminar do próprio tribunal que pedia a li-
berdade de Vaccari. Em seu despacho, Gebran relatou que foram identificadas “outras 
condutas” de Vaccari que justificam a necessidade da manutenção da prisão preventi-
va. Quando foi absolvido, em 27 de junho, o desembargador defendeu a condenação do 
ex-tesoureiro do PT, mas seu voto não foi suficiente, já que a maioria do colegiado con-
siderou que as provas contra Vaccari eram insuficientes por se basear apenas em de-
lações premiadas. De nada adiantaram as comemorações e pronunciamentos do PT.
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LUCaS MIGUEL
GNIGLEr
www.lucasmiguel.com “Amigo é coisa pra se guardar no lado esquer-

do do peito, mesmo que o tempo e a distância di-
gam não”, disse Milton Nascimento em uma de suas 
incrivelmente belas canções.

Será que 500 ou mais “amigos” cabem no lado 
esquerdo do peito com a força necessária para su-
perar o tempo e a distância?

Será que com 500 ou mais “amigos” dá para 
ouvir a “voz que vem do coração”?

Pois é. As redes sociais revolucionaram forma 
como conhecemos e fazemos amizades, “amigos” e 
até relacionamentos amorosos. Quando Milton es-
creveu a “Canção da América” os amigos nos eram 
apresentados por outras pessoas ou simplesmen-
te os reconhecíamos no meio de tantas outras pes-
soas por afinidades em comum e/ou pelo simples 
prazer de estar juntos para passear, praticar espor-
tes, estudar ou se divertir com uma das coisas que a 
vida tem de melhor: conversar e trocar ideias sobre 
emoções, sentimentos, fofocas ou notícias sérias. 

Tudo isso de forma presencial, olho no olho, 
cada gesto e cada expressão sendo percebida e cap-
tada por todos os nossos sentidos, deixando-nos 

mais capazes e “espertos” para entender a lingua-
gem corporal, mais subjetiva, muitas vezes não ex-
pressa em palavras, que só a percepção aguçada, 
treinada pela experiência, nos permite entender. 

Sentimentos dos amigos captados ao vivo, 
presencialmente, não têm – nem de longe – com-
paração com bonequinhos amarelos chorando ou 
rindo. Entendemos quando algo que fizemos ou 
dissemos não agradou ou – ao contrário – agradou 
demais. Enxergamos olhos marejados de lágrimas 
de alegria ou de tristeza. Captamos sorrisos ocultos, 
ou de ironia ou de prazer. Isso não tem preço.

Foi recentemente publicado no “Americam 
Journal of Preventive Medicine” um estudo com 
adultos jovens de 19 a 32 anos de idade apontando 
que quanto maior o tempo dispendido em mídias 
sociais de relacionamento, maior a sensação de so-
lidão das pessoas. Além disso, este estudo demons-
trou também que quanto maior a frequência de 
uso, maior a sensação de isolamento social.

O que pode parecer contraditório à primei-
ra vista, na realidade é bastante compreensível. 
Quem dispende muito tempo com uma infinidade 

de amigos virtuais, deixa de ter tempo para os ami-
gos reais. 

Vários estudos tentam definir um limite de 
“horas” para se passar plugado em redes sociais. 
Quem passa mais de duas horas conectado com os 
“amigos” virtuais pode ter o dobro de chance de se 
sentir solitário.

Fato é que as redes sociais estão aí e vieram 
para ficar. Fazem parte de nossa vida ainda o farão 
por muitos e muitos anos. Tudo certo. Mas, como 
tudo nesta vida, a “dose” com que nos conectamos 
com nossas amizades virtuais merece uma refle-
xão. O sentimento de isolacionismo social e de so-
lidão é um rápido e eficaz atalho para a depressão.

Nunca se esqueça dos amigos reais que, estes 
sim, ocupam o lado esquerdo do seu peito, inde-
pendentemente do tempo ou da distância. Milton 
sempre soube de tudo.

Ana Escobar, médica pediatra formada 
pela Universidade de São Paulo e professora 
livre docente do Departamento de Pediatria 

da Faculdade de Medicina da USP

CORREnDO DA AjuDA

Fui correr um pouquinho. Faz algum tempo, e eu não 
lembro exatamente que dia da semana era. Devia ser um sá-
bado de manhã. Acabei esquecendo esse detalhe porque eu 
achava que a ocasião daria uma reflexão maior, mais demo-
rada. Ainda acho. Mas antes que seja totalmente esquecida, 
resumo aqui o ocorrido.

Fui correr um pouquinho. Na metade do trecho (não vou 
muito longe) um homem estava no gramado, entre a pista 
de corrida e o mar, parado ao lado de uma cadeira de mas-
sagens. Imagino que era um fisioterapeuta, pois estava todo 
de branco. A roupa característica e a cadeira eram os úni-
cos indícios.

Passei por ele, e no restante do percurso, fiquei imagi-
nando como poderia ajudá-lo. Afinal de contas, ele esta-
va isolado. Pouca gente na rua. E eu fiquei pensando no ta-
manho do esforço de um eventual cliente: curioso, aborda 
o profissional, pergunta o que ele faz e quanto custa. E se 
gostar da proposta, é massageado ao ar livre, todo mun-
do olhando. Uma barreira considerável entre a atenção e 
o serviço.

Além disso, pensei comigo, após uma massagem você 
relaxa, e não pratica atividade física. Então me parece que 
o local era inadequado. Mas daí fiquei pensando se talvez 
ele já não tinha uma carteira de clientes, e estava esperan-
do eles ali. Provável que não, quem sai de casa para receber 
uma massagem na rua? Por que o massagista não vai até a 
residência, já que o equipamento é pequeno?

Perceba, leitor, que as ideias dominaram o restante do 
meu trajeto. Quanto mais longe eu ia, mais ideias e refle-
xões surgiam. E então decidi que abordaria esse profis-
sional na volta. Não para palpitar, mas para tentar ajudar. 
Basicamente o que eu sempre faço: ouvir, entender, ques-
tionar, e quem sabe contar alguma história, dar alguns 
exemplos. Só isso.

Mas na volta do meu percurso ele já não estava lá. E 
aqui a situação fica difícil: senti um certo alívio quando 
percebi que não precisaria abordar o rapaz. Por que? Eu 
estava com medo. Medo de quê? Não sei, dessa situação 
nova. Falar com ele não representava nenhum perigo. Mas 
numa espécie de curto-circuito biológico, sentimos medo 
mesmo não estando em perigo. Sentimos medo diante do 
menor desconforto. Sentimos medo de tentar ajudar.

Se quisermos tirar da cabeça qualquer intenção boa e 
generosa, precisamos romper essa barreira. Sabendo que 
a falta de vontade e a aversão ao risco são características 
biológicas. Fazer o que precisa ser feito é ir contra a pró-
pria natureza.
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poLítIcA

por lUiZ ClÁUDio CArPeS

dIrETO 
aO PONTO

CDl DE SAnTA CATARInA PROPORCIOnA 
MAIS SEGuRAnÇA AO lOjISTA

As câmaras de dirigentes lojistas de Santa Catarina estão 
oferecendo uma nova ferramenta para proteger seu associa-
do (lojista), bem como inibir a ação dos “caloteiros de plantão”. 
Antes, o lojista podia registrar o mau pagador no SPC e, depois, 
no intuito de protestar o título, necessitava procurar por um 
cartório ou tabelionato. Com a nova ferramenta, isto tudo é fei-
to pela CDL, ou seja, o lojista negativa o caloteiro no SPC e, no 
mesmo instante, o mesmo tem o título protestado. É uma for-
ma de inibir um pouco mais. 

PARA AlGunS A MEDIDA É InEFICAZ
Todavia, eu sempre digo que aquele que realmente é pes-

soa séria, que quer honrar o compromisso, sempre achará um 
jeito de pagar suas continhas. Ele poderá procurar o lojista, pe-
dir parcelamento, oferecer quantias mensais no intuito de aos 
poucos ir quitando algum compromisso que eventualmente te-
nha sido atrasado por diversos motivos. Todavia, têm muitos 
que já são clientes de carteirinha do SPC, Serasa e dos protes-
tos cambiais. Para estes, que podemos chamá-los de “caloteiros 
de plantão”, a medida não tem grande eficácia. Tem alguns que 
têm a vida financeira tão suja que um protesto ou registro no 
SPC a mais ou a menos, não faz diferença alguma. Por isso que 
se diz que há dois tipos de lojista: aquele que já levou e aquele 
que vai levar o calote. Brincadeiras à parte, sabemos que prati-
camente todos os lojistas já foram vítimas de maus pagadores. 
E não me refiro a aquele que atrasa um ou outro compromis-
so temporariamente, e paga depois, demonstrando seriedade. 
Falo daquele que realmente fica devendo, a dívida faz aniversá-
rio, e continua lá, esperando a boa vontade do sem-vergonha.

AuDIênCIA PÚBlICA DEMOnSTRA MAIS uMA VEZ FAlTA 
DE EDuCAÇÃO

Dias atrás o diretor do Dnit, Valter Casemiro Silveira, este-
ve em São Miguel do Oeste. Dentre os assuntos, todos ligados a 
rodovias, especialmente a BR-163. Era para ter vindo o ministro 
dos transportes, mas não veio. Desistiu, acho eu. Em que pese 
as audiências públicas não darem em nada, o que também é 
minha opinião, estas não devem servir para aquela meia dúzia 
de fanáticos partidários que vaiam os participantes. É uma co-
notação 100% política e dispensável. Demonstra falta de edu-
cação. Foram vaiados os deputados Maldaner, Colato, João Ro-
drigues. Não foram vaiados os deputados Dresch e Uczai. Ou 
seja, absolutamente político. Não é momento e nem oportu-
no tais manifestos em audiências públicas, pois suas finalida-
des são diversas do cenário político – buscam na verdade resol-
ver uma situação preocupante que é a de nossas rodovias. Seria 
muito mais oportuno que ficassem em casa e evitassem esses 
“shows” negativos que já se verificaram outras vezes.

Por seis votos favoráveis 
e cinco contrários, os verea-
dores de Maravilha aprova-
ram o parecer da Comissão 
de Constituição e Justiça, 
contrário ao projeto de nú-
mero 21, encaminhado pelo 
Executivo de Maravilha. O 
projeto prevê a utilização 
de detentos da Unidade Pri-
sional Avançada (UPA) de 
Maravilha nos serviços de 
limpeza, conservação, con-
sertos e construções de lo-
gradouros e prédios pú-
blicos ou de interesse do 
município. A sessão ocorreu 
na quinta-feira (6). 

Para o vereador líder do 
governo no Legislativo, Cle-
ber Pertussatti, o projeto é 
de ação social e não apenas 
pelo fato de dar emprego, 
mas pelo fato da reabilita-
ção das pessoas. “Eu pen-
so que isso é o que mais im-
porta, o projeto foi derrotado, 
mas é passível de recurso. Va-
mos analisar ainda se vamos 
entrar com recurso ou não”, 
disse Pertussatti. 

O vereador relator e pre-
sidente da Comissão que deu 
parecer contrário ao projeto, 
Luiz Hermes Brescovici, não 
vê como uma vitória da opo-
sição. Para ele, é uma ques-
tão de consciência, e o proje-
to não está de acordo com a 
lei de execução penal. “A lei 
de execução penal no artigo 
36 diz que esse trabalho será 
realizado por presos do regi-
me fechado, pois bem, o regi-
me fechado são pessoas que 

DERRuBADO Situação estuda a possiblidade de o projeto retornar 
para nova discussão

Câmara rejeita projeto de 
utilização de presos para 
serviços em Maravilha

Vários projetos foram votados, entre eles a utilização de presos da uPA para trabalhos gerais 

Nelcir Dall’Agnol/O Líder

cumprem penas maiores de 
oito anos”, ressalta. Segundo 
o vereador, esses presos não 
podem realizar trabalhos em 
locais abertos, com fácil aces-
so às pessoas. 

De acordo com Bresco-
vici, o projeto encaminhado 
pelo Executivo de Maravilha 
possibilita a utilização dos 
apenados em regime fecha-
do. “Os presos em regime se-
miaberto já estão trabalhan-
do nas empresas por aí, tem 
até empresas de Cunha Porã 
que vêm aqui em Maravilha 
buscar presos para trabalhar”, 
diz. Ele conta que a rejeição 
do projeto se deu ouvindo a 
comunidade. “Uma pesqui-
sa foi feita, lacramos a cai-
xa e nas ruas pedimos a opi-
nião das pessoas. Tivemos 
95 votos favoráveis ao proje-
to, 176 foram contra e 44 não 
quiseram opinar”, justifica o 
vereador, dizendo que os ve-
readores não podem ir con-
tra a opinião pública. 

OutrOs prOjetOs 
em vOtaçãO
Na noite foram votados e aprovados em segundo 
turno o projeto que autoriza escriturar imóveis 
adquiridos e quitados por meio do fundo municipal de 
habitação; projeto que trata sobre baixas de bens do 
patrimônio público municipal; projeto que denomina 
espaço público que especifica o posto de saúde 
na Rua Portugal, Loteamento Minha Casa, Nosso 
Sonho, de Marciany Cristina Zat Lisboa; projeto de 
lei que dispõe sobre contribuição financeira para a 
Apae Marisol de Maravilha na ordem de R$ 52.500 
mil para o projeto do jardim sensorial; projeto 
de lei complementar nº 02/17, que altera a lei 
complementar nº 093/16, que dispõe sobre normas 
relativas às edificações do município de Maravilha 
– código de obras e edificações; projeto de lei que 
altera a lei complementar nº 99/16, que dispõe 
sobre normas relativas ao parcelamento do solo 
urbano do município de Maravilha.
Em primeiro turno os vereadores votaram e 
aprovaram os projetos de lei do Legislativo que 
dispõem sobre a ratificação do subsídio da prefeita 
e do vice-prefeito;  projeto de lei complementar que 
dispõe sobre ampliação do número de vagas do 
quadro de pessoal transitório do poder Executivo 
municipal (uma vaga de psicólogo 40 horas para o 
programa apadrinhamento afetivo).
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SORTEIO
Assommar lança ação entre amigos

A Associação dos Mo-
toristas de Maravilha (As-
sommar) realizou no úl-
timo dia 30 o lançamento 
da ação entre amigos 2017. 
Quem adquirir a carte-
la se torna sócio da enti-
dade e concorre a um Fiat 

Mobi e mais quatro prê-
mios de R$ 2,5 mil. O sor-
teio irá ser realizado no 
dia 27 de dezembro, pela 
Loteria Federal. O valor 
da cartela é de R$ 100.

Lançamento da ação entre amigos 
foi realizado na sede da Assommar  

Nelcir Dall’Agnol/O Líder

A Escola de Educação Bá-
sica Nossa Senhora da Sale-
te foi selecionada neste ano 
para participar do projeto 
Parlamento Jovem e na próxi-
ma semana terá cinco de seus 
estudantes em Florianópo-
lis, para apresentação de um 
projeto de lei e duas indica-
ções na Alesc. Os cinco sele-
cionados passaram por eta-
pas eliminatórias, formação 
política, e agora ficarão uma 
semana na capital do Esta-
do, como jovens parlamenta-
res. Durante a elaboração dos 
projetos, os alunos da Escola 
Salete contaram com a orien-
tação das professoras Dirce 
Roman e Janimara Rocha.

Os cinco titulares selecio-
nados são os estudantes Edu-
ardo Turcatto, Helen Wagner, 
Stéfani Lorenzini, Luan Cava-
lheiro e Fernanda Junges da 
Silva, que representarão toda 
região Oeste de Santa Catari-
na no Parlamento Jovem des-
te ano, entre o domingo (9) e 
a sexta-feira (14). Conforme 
a diretora da escola, Lucirle-
ne Pertussatti, embora cada 
aluno participante tenha de-

FlORIAnÓPOlIS Cinco alunos da Escola Salete viajam neste fim de semana

Estudantes se preparam para 
semana como jovens parlamentares 

senvolvido seu próprio pro-
jeto, na Alesc apenas um será 
apresentado. 

“Será apresentado um 
único projeto, defendido pe-
los cinco titulares eleitos. Na 
Assembleia Legislativa os re-
presentantes irão vivenciar as 
atividades desempenhadas 
por um parlamentar, através 
da defesa de proposições ela-
boradas pela escola e apre-
ciação dos projetos apresen-
tados pelas demais escolas 
das regiões do Estado, além 
de conhecer o funcionamen-
to da Assembleia Legislativa, 
participar de diversas pales-
tras e atividades relacionadas 
ao protagonismo jovem na 

política”, destacou a diretora. 
Na quinta-feira (13) será 

realizada sessão plenária, 
quando serão apresentadas 
pelos maravilhenses três pro-
posições: Indicação na área 
da Educação, a qual solici-
ta implantação de disciplinas 
de Introdução Tecnológica e 
Educação Financeira na gra-
de curricular do ensino mé-
dio; Indicação relacionada à 
sustentabilidade, à qual soli-
cita a instalação de cisternas 
e painéis fotovoltaicos nos 
projetos de reforma e cons-
trução de escolas e prédios 
públicos no Estado; e o pro-
jeto de lei com relação à cul-
tura, o qual prevê “Instituir o 

Dia da Valorização da Cultura 
Catarinense”. 

Alunos e professores que irão a Florianópolis 

Divulgação

PARlAMEnRO jOVEM
Criado pela Assembleia 
Legislativa de Santa 
Catarina (Alesc), o 
projeto Parlamento 
Jovem tem como 
principal objetivo 
estimular a participação 
política da juventude. 
Anualmente escolas 
são selecionadas 
para participar do 
programa, sendo que 
o deputado estudante 
vai viver situações 
reais da atividade 
político-parlamentar, 
como elaboração, 
apresentação e 
votação de projeto 
na sessão plenária 
da Alesc. Neste ano, 
oito escolas de Santa 
Catarina participam do 
projeto, sendo que ao 
todo foram eleitos 40 
deputados estudantes, 
sendo cinco titulares 
e dois suplentes por 
escola.

O ordenamento jurídico 
brasileiro proíbe a realização de 
negócios jurídicos de herança 
de pessoa viva (artigo 426 do Có-
digo Civil). Isso porque, em tese, 
só existirá herança após a mor-
te de alguém que deixou patri-

mônio.
Entretanto, é possível reali-

zar a partilha em vida conforme 
autoriza o artigo 2.018 do Có-
digo Civil: “É válida a partilha 
feita por ascendente, por ato 
entre vivos ou de última vontade, 

É POSSíVEl AnTECIPAR hERAnÇA?

contanto que não prejudique 
a legítima dos herdeiros 
necessários”.

Ou seja, é possível que os 
pais partilhem seus bens en-
quanto vivos através do contrato 
de doação desde que respeitem 
os limites legais da disposição 
patrimonial (que equivale a 50% 
do seu patrimônio) quando exis-
tirem outros descendentes, por 
exemplo. 

Nesse caso há uma impor-
tante particularidade.

Acaso a doação seja feita de 
forma pura e simples, ao tem-

po do óbito do ascendente, o fi-
lho que já tenha recebido bens 
dos genitores por doação (ante-
cipação de herança) terá que de-
clarar no inventário o valor dos 
bens já recebidos.

Trata-se de um instituto ju-
rídico chamado colação, que 
tem por objetivo igualar as quo-
tas da herança dos herdeiros 
(art. 2.002CC).

A título exemplificativo, se o 
pai doou ao filho Pedro um imó-
vel no valor de R$ 500.000,00 e 
ao tempo do óbito tinha outro 
imóvel do mesmo valor, e outro 

filho Mateus, o imóvel remanes-
cente pertencerá somente ao filho 
que nada tinha recebido em vida.

Desse modo, ambos os her-
deiros receberão quotas iguais, 
qual seja, dois imóveis do mes-
mo valor.

Porém, o ordenamento ju-
rídico permite que o doador de-
clare de forma expressa que a 
doação saia da parte disponí-
vel (50%). Nesse caso o herdeiro 
que recebeu bens em vida do ge-
nitor fica dispensado de trazer à 
colação.

Utilizando-se do mesmo 

exemplo acima, se o genitor, ao 
doar o bem imóvel ao filho Pe-
dro declarar que o bem saia de 
sua parte disponível, ao tempo 
de seu óbito o filho Pedro ainda 
receberá a metade do imóvel re-
manescente.

Observa-se desse modo que 
não é ilícito beneficiar mais um 
descendente que outro. Apenas 
é preciso tomar cuidado a fim de 
fazê-lo de forma correta, sendo 
desnecessário o uso de contra-
tos de simulação, por exemplo, 
que podem levar à declaração 
de nulidade do negócio jurídico.
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LUIZ CarLOS
PraTES

O SER HUMANO É ESSENCIALMENTE 
PERFEITO, PLENO DE HARMONIA

No mundo criado por Deus não existem doenças, nem sofri-
mentos. Na verdade, o ser humano é perfeito, pleno de harmonia, 
mas a sua perfeição ainda não está manifestada no plano físico. E a 
ação de “tentar manifestar a perfeição também no plano fenomê-
nico” é que constitui a ocorrência de dores ou de sofrimentos.

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

SOlIDARIEDADE
Apae Marisol lança ação entre amigos  

Foi oficializado nesta sema-
na o lançamento da ação en-
tre amigos da Associação de 
Pais e Amigos dos Excepcio-
nais (Apae) Marisol de Mara-
vilha. O objetivo é arrecadar 
recursos para a escola espe-
cial, que tem entre suas prin-
cipais demandas a reforma 
do telhado. A ação entre ami-
gos terá três mil números à ven-
da, pelo valor de R$ 2,50 cada. 

No total, serão entregues 15 
prêmios, sendo o primeiro no 

valor de R$ 500 em dinheiro. A 
ação entre amigos é coordena-
da pelo tesoureiro, Eliandro Bia-
zi; vice-tesoureira, Lilian Becker; 
com auxílio da diretora, Ma-
rinete Juchem. Eles destacam 
que todos os prêmios foram do-
ados pela comunidade local. 

Os números podem ser ad-
quiridos com membros da di-
retoria ou na escola especial. O 
sorteio será no dia 26 de agosto, 
no tradicional almoço da Apae 
Marisol. A programação, com 

Biazi, Marinete e Lilian coordenam ação entre amigos da Apae Marisol

sorteio dos prêmios, vai mar-
car o encerramento da Sema-

na Estadual da Pessoa com De-
ficiência Intelectual e Múltipla. 

Carine Arenhardt/O Líder

ElE nÃO EnTEnDEu
Vivemos a vida algemados por dois momentos do tem-

po: o passado e o futuro. O passado nos incomoda tanto pe-
los  remorsos quanto pelos arrependimentos sobre ter feito 
ou não ter feito algo que, agora, imaginamos teria sido óti-
mo para a nossa vida... O passado não nos deve servir senão 
como orientador, professor, afinal, de suas lições podemos vi-
ver melhor hoje e... Amanhã. Pois é, mas aí entra o outro vilão 
da nossa paz na vida, o futuro.

Se o passado não pode ser mexido, alterado, o futuro não 
pode ser garantido, ele pode ser, e já é muito, atenuado em al-
guns aspectos. E foi em razão dessa nossa formidável perda de 
tempo com o passado e inquietações com o futuro que os anti-
gos pensadores da humanidade chegaram à conclusão de que 
não nos sobra outra saída senão vivermos no “aqui” e “agora”. 
Não há outra hipótese para sermos felizes senão no aqui e ago-
ra, o mais é “esperança”, incertezas, ou mesmo estupidez. Pois 
é, mas essa verdade incontestável da importância de vivermos 
intensamente o nosso aqui e agora foi mal interpretada por um 
economista, dia destes, num jornal de São Paulo.

Falando sobre a pobreza em que vivem os idosos, os ve-
lhos no Brasil, o economista criticou essa proposta de vivermos 
o aqui e agora, é preciso pensar no futuro, disse ele. Sem esse 
pensar no futuro, vamos ter uma velhice pobre, carente, depen-
dente,  arrematou o economista. 

Que triste, o economista, como muitos outros, não enten-
deu a proposta do viver no “aqui” e “agora”. Quem vive no aqui e 
agora, e é essa a proposta da filosofia budista, vive intensamen-
te, faz o seu melhor, produz o seu máximo... tudo hoje, aqui. 
Ora, quem produz hoje com qualidade vai ter o que colher no 
“amanhã”, no futuro... Se você está pensando agora em sair para 
comprar “algumas” coisas, nada de imperiosa necessidade, e 
não sair, ficará com o dinheiro no bolso, na poupança... E ama-
nhã você vai ter esse dinheiro para algo necessário. Quer dizer, 
o “poupar” de ontem, do aqui e agora de ontem, o está ajudan-
do hoje. Tão simples, tão barato de entender.

Viver no aqui e agora é viver com plenitude este momento 
e neste lugar em que você se encontra. O que você tem hoje no 
banco é o resultado do que você poupou/investiu no seu aqui 
e agora de ontem. Elementar, mas o economista não entendeu. 

GROSSA
Um famoso humorista era gordo, ficou magro... Dia destes, 

num aeroporto, uma “velha” chegou para ele e disse que ele e 
o Jô quando ficam magros ficam sem graça como humoristas. 
O ator/humorista mandou a velha ao devido lugar, disse que é 
rico e não precisa mais da graça dela... Isso mesmo. É assim que 
se faz com quem não tem sensibilidade. Uma pessoa quando 
pega idade e não tem educação é velha/o; quando tem, é ido-
sa/o. Essa do aeroporto era velha...

EDuCAÇÃO
Sabe-se na hora da educação de uma pessoa quando ela 

abre a boca. Fala, se queres que te conheça... Não é coisa de 
gente educada dizer que um amigo está muito pálido, gordo, 
enrugado, muito magro ou – ao conhecer alguém que se se co-
nhecia de longe – ah, mas como tu és baixinho/a... Quem diz 
isso é pessoa grossa, sem educação. E quem vigia os lábios pre-
serva o coração da angústia, pois não?

FAlTA DIZER
A velha história. Encontrei dois baianos, casal, vieram pas-

sar uns dias de diversão no litoral catarinense... E fiquei a ima-
ginar que dois catarinenses, casados, foram passar alguns 
dias em Salvador. A felicidade está sempre em outro lugar... 
Estará?

RODOVIAS Em São Miguel do Oeste e São José do Cedro, Valter 
Casimiro Silveira foi recebido com vaias e protestos 

Diretor-geral do Dnit visita região 
e participa de audiências públicas 

Na noite de segunda-feira 
(3) Maravilha contou com a pre-
sença do diretor-geral do De-
partamento Nacional de Infra-
estrutura de Transporte (Dnit), 
Valter Casimiro Silveira, e do su-
perintendente-regional, Vissilar 
Pretto. Na oportunidade, foi re-
alizada audiência pública para 
tratar sobre as condições das 
BRs-282, 158 e 163, na Câmara 
de Vereadores.  

Estiveram presentes os de-
putados federais Pedro Uczai 
(PT), Valdir Colatto (PMDB) e 
Celso Maldaner (PMDB); a pre-
feita de Maravilha, Rosimar Mal-
daner; presidente da Associação 
dos Municípios do Entre Rios 
(Amerios), Jairo Ebeling; pre-
sidente do Legislativo maravi-
lhense, Itamar Adler; secretário 
da Agência de Desenvolvimen-
to Regional (ADR) de Maravilha, 
Jonas Dall’Agnol; e a presidente 
da CDL e Associação Empresa-
rial, Poliana de Oliveira. 

As lideranças se manifes-

taram e após foi aberto espaço 
para a comunidade, que lotou 
o plenário da Câmara e mani-
festou sua indignação com a si-
tuação das rodovias da região 
e também a forma de como o 
Oeste catarinense é visto pe-
las lideranças do centro do país. 
Também usaram a palavra di-
versos empresários da cidade 
e presidentes de grandes coo-
perativas do Oeste catarinense. 
O diretor respondeu os todos 
questionamentos da população. 

Em São Miguel do Oeste 
o diretor foi recebido por vaias 

e protestos, a exemplo de São 
José do Cedro, onde centenas de 
pessoas esperaram no elevado 
em construção na BR-163, com 
faixas e gritos de ordem. 

OPInIõES 
Para Jairo Ebeling, é a opor-

tunidade do diretor-geral do 
Dnit conferir o estado das rodo-
vias na região. “A presença dele 
é importante para que nós pos-
samos cobrar, dando assim uma 
atenção especial para o grande 
Oeste, por que somos grandes 
produtores e sabemos que o flu-
xo de veículos é muito grande, 

então esta visita vai permitir que 
a reforma avance de forma mais 
rápida”, comenta. 

Conforme Jonas Dall’Ag-
nol, a rodovia está bastante da-
nificada há muito tempo e a po-
pulação está revoltada com isso. 
“O que eu percebo é que o sen-
timento do povo oestino é de 
abandono, porque a gente sabe 
que em outras regiões as estradas 
estão melhores. Esta é a oportu-
nidade de a população expor as 
dificuldades e o Dnit saber a ver-
dadeira situação”, ressalta. 

Fotos: Nelcir Dall’Agnol/O Líder

Valter Casimiro Silveira prestou 
esclarecimentos, mas não garantiu nada

Comunidade lotou o plenário da Câmara de Vereadores de Maravilha
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PARA uM 
nOVO AMOR

Um novo amor teria sempre que vir de um encontro 
e não de uma busca. Teria que ser algo natural e não algo 
planejado. 

Mas se você não aguenta e/ou precisa, por várias ra-
zões, procurar logo esse amor, é importante perguntar-se 
o que e quem se quer encontrar e o porquê. 

Nesse caso é bom fazer-se algumas perguntas. As res-
postas que se sentem dentro de si têm que ser autênticas 
e honestas para entender porque não se encontra esse 
amor ou como encontrá-lo. Por exemplo, teria que per-
guntar-se:

• Por que procura um amor?
• Por que você se sente vazio e triste e busca algo que 

te preenche ou que te tire da tristeza?
• Ou procura alguém para salvar para não pensar em 

salvar a si mesmo? 
• Você pensa que quer dar porque se sente generoso, 

mas na verdade, não se arrisca em entregar-se? 
• Quer apenas pegar, mas não quer dar? 
• O que tem disposição a revelar, confessar, escutar, 

receber e doar; quanto consegue viver o contato e o con-
trato sem controle emocional, sem fazer avaliações custo
-benefício e ficando fiel a você mesmo? 

• É de verdade solidão esse sofrimento/mal-estar que 
você sente?

• Você tem ressentimento contra quem não está ao 
seu lado e/ou contra você mesmo para não ter merecido 
ninguém ao lado? 

• Se alguém namorasse contigo, você se sentiria de 
verdade melhor ou seria apenas uma maneira para des-
carregar a sua própria negatividade contra ele, para 
apoiar-se, para deixar-se empurrar pra frente ou, sim-
plesmente, para distrair-se? 

• Terão automaticamente solução todas aquelas 
questões que pertencem, de fato, só a você? 

Identificar de maneira certa o tipo de necessidade 
que se sente, compreender as motivações e as dúvidas 
que temos, ajudam para que o que desejamos se concre-
tize sem esforço, como é natural que as coisas importan-
tes aconteçam, mas com dedicação e competência. 

É um grande desafio deixar vibrar sobre o outro a sua 
própria positividade em lugar da sua própria dor ou das 
suas necessidades. 

Quando você procura alguém que te ame porque 
você mesmo não consegue amar-se, vaza a sua própria 
necessidade, o seu próprio medo, a sua própria pretensa: 
é isto que leva o outro a fugir. O seu próprio medo de ficar 
sozinho, de errar, faz que tu fiques sozinho. Você se torna 
pesado, sério, complacente, demasiado formal e gentil. 

Ao decorrer da vida os outros mudam. Nós mudamos. 
E as necessidades também. Se em alguns momentos pre-
valeceu uma necessidade simbiótica de fusão, em outros 
pode ser mais importante ter novos estímulos, a presen-
ça concreta ou a afetividade, o jogo de amor ou a leveza. 
Em todos os casos, a autenticidade. 

O que acontece entre as pessoas é tanto mais interes-
sante e profundo quanto mais está livre de expetativas e 
pretensões e coisas não bem resolvidas. 

Esta liberdade nos deixa leves, fortes, permitindo que 
seja o desejo e não o medo a nos guiar. É isto que atrai. É 
esta é a grande conquista da terapia.

TRAGÉDIA Causa do incêndio ainda não foi divulgada pela equipe de 
perícia do Corpo de Bombeiros

Incêndio deixa residência 
destruída e uma vítima fatal 

Deonildo Lambrecht estava 
sentado ao lado de um cliente, 
na entrada do estabelecimen-
to Bar dos Amigos e Sorveteria 
Suru, quando sentiu um cheiro 
diferente. Logo em seguida, ele 
ouviu o jardineiro da escola que 
fica em frente ao seu estabeleci-
mento gritar: “fogo, Surro, em 
cima”. A manhã de quinta-feira 
(6) reservava uma surpresa de-
sagradável para a família. 

Muito abalado, Lambre-
cht contou que no local tam-
bém estava sua esposa e a filha, 
de 13 anos. Seu primeiro im-
pulso foi subir para o andar de 
cima, até a residência de madei-
ra onde residia Arlindo Ribeiro, 
de 78 anos. Ele arrombou a por-
ta, mas devido às chamas e nu-
vem de fumaça, precisou recuar, 
sem conseguir adentrar na casa. 

Ribeiro era locatário, resi-
dia no local há quase três anos 
e foi a óbito no local. Lambrecht 

conta que o idoso residia sozi-
nho e não recebia a visita de fa-
miliares. O corpo ficou carboni-
zado e a pequena residência de 
madeira, destruída. O Corpo de 
Bombeiros foi acionado e atuou 
no combate às chamas e rescal-
do, no entanto, Ribeiro já estava 
em óbito quando foi encontrado.

Em meio a um cenário de 
comoção e destruição, sobrou 
espaço para a solidariedade. 
Vizinhos e voluntários inicia-
ram a retirada de alguns mó-
veis e eletrodomésticos do an-
dar de baixo, onde Lambrecht 
residia com a família. Uma ge-
ladeira, estante, mesa e free-
zer foram colocados no meio 
da rua. Construído em alvena-
ria, o primeiro piso do imóvel 
não foi atingido pelo incêndio, 
exceto o forro de madeira, que 
também era parte do assoalho 
da residência de cima, onde re-
sidia o idoso.

CAuSA nÃO FOI DIVulGADA 
O Corpo de Bombeiros recebeu o chamado para atender a 
ocorrência às 9h50. Foi deslocado o caminhão autobomba 
tanque e resgate, e em apoio se deslocaram também as 
viaturas autossocorro de urgência e o Samu. No local havia 
uma residência mista, com aproximadamente 250 metros 
quadrados, de propriedade de Deonildo Lambrecht. 
O fogo estava concentrado na parte superior da edificação. A 
guarnição acessou o local pelas escadas laterais e verificou 
que a residência de madeira, bem como móveis e utensílios, 
estavam tomados pelas chamas e presença de fumaça. 
Durante o combate, pôde ser detectado o barulho do gás 
saindo sob pressão, sendo confirmada, durante o rescaldo, a 
presença de um botijão de gás de 13 kg junto ao fogão a gás.
Foi feita a proteção das residências adjacentes, bem como 
isolado no segundo piso para as chamas não se propagarem 
para o restante da construção. No desenrolar do rescaldo, foi 
encontrado o corpo já sem vida do morador, Arlindo Ribeiro, 
de 78 anos, totalmente carbonizado, caído na região nordeste 
da residência, onde seria o quarto. Foram gastos cerca de 
oito mil litros de água para o combate e rescaldo. A causa do 
incêndio não foi divulgada pela equipe de perícia. interior da residência ficou destruído

Casa de madeira ficava no segundo piso da edificação

Fotos: Corpo de Bombeiros

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder

Voluntários auxiliaram na retirada de móveis no primeiro piso

No andar de baixo, apenas o forro foi atingido pelas chamas

Andar superior foi consumido pelas chamas

Ismael Feyh/Divulgação

Ismael Feyh/Divulgação
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“Se um amigo te pede dinheiro, 
pensa bem qual dos dois preferes 
perder: o dinheiro ou o amigo?” 

Mark Twain
por rAqUel bASSo Hübner

ECONOMIa E NEGÓCIOS
raquel@jornalolider.com.br

A empresa cresce cerca de 40% ao ano e é uma das líderes no mercado de pães 
congelados. Sua história de sucesso iniciou em 2008, com o lançamento do pri-
meiro pão francês vitaminado do Brasil. Em 2009 iniciou a produção da linha de 
pães assados, a qual deu vida à marca, que se consolidou com suas modernas ins-
talações no município de Paraíso. A Dipães teve a história de seu crescimento pu-
blicado em matéria da RicRecord no último dia 30. Parabéns e sucesso sempre! 

DIPÃES

Havan em São 
Miguel do Oeste

Uma das maiores lojas de departamen-
tos do Brasil está prestes a anunciar sua 
instalação em São Miguel do Oeste. Nes-
ta semana o proprietário da empresa, Lu-
ciano Hang, fez uma visita ao prefeito, 
Wilson Trevisan, e confirmou o interes-
se. De acordo com Hang, a empresa já ad-
quiriu um terreno na cidade, onde preten-
de se estruturar. “A hora que montarmos 
nossa loja aqui, vai ser uma das mais lin-
das do Brasil. Isso significa desenvolvi-
mento para a cidade. Vamos gerar cerca 
de 200 novos empregos”, adiantou o em-
presário. Trevisan recebeu a notícia com 
otimismo. “Todo investimento em nos-
sa cidade é bem-vindo. Precisamos pen-
sar para a frente, gerando mais empre-
go e renda para a população”, destaca.

Sebrae/SC promove 
seminário em parceria com a 
embaixada da espanha

O Sebrae/SC, em parceria com a Embai-
xada da Espanha, realizou, no dia 6 de ju-
lho, em Florianópolis, o seminário “Apoio à 
internacionalização das empresas brasilei-
ras: Espanha como destino e porta de entra-
da da Europa, África e Ásia”, cuja programação 
do seminário inclui apresentação das vanta-
gens econômicas e geográficas e as caracterís-
ticas do mercado espanhol. A diretora-execu-
tiva da Câmara Oficial Espanhola de Comércio 
no Brasil, Carolina Carvalho, participa do se-
minário que objetiva incentivar a internacio-
nalização de micro e pequenas empresas cata-
rinenses. Além disso, os empresários puderam 
conhecer os programas anuais para startups 
e empreendedores que desejam expandir ou 
montar seus negócios a partir da Espanha.

Presidente da 
Cooperoeste se reúne com 
ministro da Economia

O presidente da Cooperoes-
te, Celestino Persch, se reuniu, na 
última semana, em Brasília, com 
o ministro da Economia, Henri-
que Meirelles. O objetivo foi ex-
por a situação econômica da co-
operativa e do setor lácteo que há 
vários meses passa por uma séria 
crise. Ele reivindicou junto ao In-
cra recursos para a implantação 
de uma rede de energia elétrica 
trifásica para a indústria que fica 
no Assentamento 26 de Outubro, 
em São Miguel do Oeste, além 
de verbas para o capital de giro.

VEnDa DE VEícuLOs 
sObE nO sEMEstrE

A venda de veículos novos no 
Brasil avançou 3,65% no primei-
ro semestre, em relação a igual pe-
ríodo de 2016, para 1,019 milhão 
de unidades, total que inclui au-
tomóveis, comerciais leves, cami-
nhões e ônibus, informou a Fena-
brave, entidade que representa as 
concessionárias. É o primeiro re-
sultado semestral positivo des-
de 2013. Mas se forem incluídos 
os segmentos motocicletas, imple-
mentos rodoviários e outros ve-
ículos, há queda de 5,48%. A Fe-
nabrave projeta fechar o ano com 
crescimento de 4,3% nas vendas 
de automóveis e comerciais leves. 
A projeção anterior era de 2,4%.

Produção industrial fecha 
maio com crescimento

A produção industrial brasileira fechou o mês 
de maio com crescimento de 0,8% frente a abril, na 
série livre de influências sazonais. Esta é a segun-
da taxa positiva consecutiva registrada pela indús-
tria brasileira, que em abril subiu 1,1%. Os dados 
foram divulgados na terça-feira (4), pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e dizem 
respeito à Pesquisa Industrial Mensal Produção Fí-
sica – Brasil (PIM-PF). Com o resultado de maio, a 
indústria passou a acumular nos dois últimos me-
ses expansão de 1,9%, eliminando a queda de 1,6% 
observada em março. Quando os dados de maio 
são confrontados com o mesmo mês do ano passa-
do (série sem ajuste sazonal), no entanto, a indús-
tria brasileira registrou em maio último avanço de 
4%, o maior crescimento acumulado para o total da 
indústria desde os 4,8% registrados em fevereiro de 
2014. A taxa acumulada dos primeiros cinco me-
ses do ano ficou em 0,5%. No resultado acumula-
do dos últimos 12 meses (a taxa anualizada) o com-
portamento da indústria continua negativo: queda 
de 2,4%, prosseguindo com a redução no ritmo de 
queda iniciada com os -9,7% de junho de 2016.

Celesc e Engie promovem 
energia solar no Estado

Com recursos de R$11,3 milhões do Progra-
ma de Eficiência Energética ANEEL/Celesc, o proje-
to acelera a popularização da microgeração de ener-
gia em Santa Catarina. Os consumidores aprovados 
adquirem sistemas fotovoltaicos de 2,6 kWp, pagan-
do apenas R$ 6.700 mil, ou seja, 40% do custo total 
praticado no mercado. O Bônus Eficiente Linha Fo-
tovoltaica já instalou 135 dos mil sistemas fotovoltai-
cos previstos. A iniciativa é um marco para a energia 
solar no país, tanto por sua proposta inédita de ofere-
cer subsídio na compra, quanto pelo número de uni-
dades disponibilizadas. Atualmente, em todo o Bra-
sil, existem apenas 11 mil desses sistemas conectados 
à rede elétrica. Seis workshops, um em cada região 
de Santa Catarina, com representantes da Celesc, En-
gie Solar e do Instituto para o Desenvolvimento de 
Energias Alternativas na América Latina (Ideal), fo-
ram programados para divulgar o programa. Confi-
ra mais informações no Portal Programa de Eficiên-
cia Energética: http://site.celesc.com.br/peecelesc/.

Caixa antecipa saque do FGTS para 
nascidos em dezembro

Previsto inicialmente para começar no dia 14 
de julho, a Caixa informou que os pagamentos da 
última fase terão início hoje (8). Mais de 2,5 mi-
lhões de brasileiros têm direito ao saque a partir 
do mês de julho. O valor total disponível para sa-
que neste mês ultrapassa R$ 3,5 bilhões e equivale 
a aproximadamente 8% do total de recursos dispo-
níveis no programa. Independentemente das da-
tas, as pessoas que fizeram aniversário nos meses 
anteriores ainda podem sacar os valores ou trans-
feri-los para suas contas-correntes. O prazo de sa-
que das contas inativas do FGTS encerra dia 31 de 
julho e não deve ser prorrogado, segundo a Caixa.
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por Dr. geovAni DelevATi

MEdICINa E SaÚdE

Engana-se quem pensa que 
apenas jovens e adultas que 
já tiveram relações sexuais 

devem ir ao ginecologista. A primei-
ra consulta está recomendada já no 
início da adolescência, para que a 
menina entenda o próprio corpo e 
aprenda cuidados desde cedo.

MAS O quE ESPERAR 
DE uMA PRIMEIRA COnSulTA 

COM uM GInECOlOGISTA? 
Primeiro, precisa deixar o medo 

e a vergonha de lado. Depois, sa-
ber que esta consulta começa com 
uma conversa de cuidados básicos 
e orientação sobre higiene íntima.

A médica ou o médico irá en-
sinar como limpar e lavar a região 
genital de maneira correta e quais 
produtos são adequados (como sa-
bonetes líquidos) de acordo com a 
faixa etária. A importância de usar 
lingeries de tecidos como o algodão 
e evitar peças apertadas são dicas 
úteis que virão desta consulta.

hAVERÁ ExAME?
Normalmente, em menores de 

idade, o primeiro passo é uma en-
trevista com a mãe que está acom-
panhando a menina naquela con-
sulta, uma espécie de entrevista 
para saber a história familiar. Mui-
tas vezes, a mãe também está cheia 
de dúvidas. Depois, vem a conversa 
com a paciente, para deixá-la mais 
à vontade.

O primeiro encontro pode ser-
vir apenas para o início do víncu-

Primeira consulta ao ginecologista: 
deixe a vergonha de lado

Fonte: www.frebasgo.org.br

lo entre o médico e a paciente. Se a 
menina estiver com medo e mui-
to envergonhada - o que é natural 
-  a primeira consulta será apenas 
conversa e o momento para tirar 
dúvidas.

Se for possível um exame físi-
co nesta primeira consulta, será 

avaliado se o desenvolvimento da 
menina está de acordo com a fai-
xa etária. Se a menina já teve rela-
ção sexual, o médico vai avaliar se é 
recente, se já tem vida sexual regu-
lar e o número de parceiros que teve 
para verificar a necessidade de exa-
mes preventivos ginecológicos.

VOCê SABIA quE:
27% das mulheres nunca realizaram ou não costumam fazer 
o teste Papanicolau

78% das mulheres nunca realizaram o teste hPV e 
colposcopia

35% foi o quanto aumentou o número de mulheres infectadas 
pelo hPV nos últimos 10 anos
Terceiro lugar é a posição que o Brasil ocupa em incidência de 
câncer de colo de útero

1.047% foi o aumento das notificações de grávidas com sífilis 
nos últimos oito anos
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O medo do envelhecimento faz muitas pessoas perderem a medida certa nas intervenções cirúrgicas

Cirurgia plástica: 
perfeição demais pode não ser bonito

Há situações na vida que não tem 
como adiar, é necessário encarar! O en-
velhecimento é uma delas. Não tem 
como pular etapas, é necessário vivê
-las. Porém, muitos pensam que podem 
congelar o tempo, principalmente em se 
tratando de corpo. Por isso, correm para 
as academias, tomam suplementos e vi-
taminas, mudam a dieta alimentar e re-
correm à cirurgia plástica para tentar 
- de alguma forma - retardar os efeitos 
que as células, a pele e os músculos so-
frem com a idade.

De fato, segundo o IBGE, a expec-
tativa de vida dos brasileiros aumentou 
mais de 40 anos em 11 décadas e os bra-
sileiros estão vivendo muito mais. Por 
isso, cresceu também a corrida pelo re-
juvenescimento e por uma vida mais 
saudável. Não há nada de errado nes-
sas atitudes! Pelo contrário, saúde e bem
-estar devem ser mesmo os pilares para 
quem quer envelhecer com saúde. Po-
rém, a busca “doentia” pela perfeição na 
estética corporal não é saudável e deve 
ser olhada com critério.

Ninguém precisa ter medo da velhi-
ce e exagerar nos esmeros estéticos. Bus-
car tratamentos que amenizem as rugas 
e a flacidez devem iniciar antes que elas 
cheguem. Porém, se não tem mais jeito, 
a alternativa mais procurada é a cirurgia 
plástica, que já é mais comum e acessí-
vel do que há 10 anos. “A medicina evo-
lui muito rapidamente e hoje as técnicas 
cirúrgicas estão mais eficientes. Fazer ci-
rurgia plástica deixou de ser um tabu e 
se tornou algo mais comum e aceito pela 

maioria das pessoas. Além disso, os pre-
ços estão mais acessíveis e há como ne-
gociar e parcelar o pagamento”, explica 
Arnaldo Korn, diretor do Centro Na-
cional - Cirurgia Plástica.

Mas mesmo com toda essa fa-
cilidade e agilidade nos procedi-
mentos, não dá para fazer cirurgias 
plásticas exageradamente. Pois o 
que era para ficar bonito pode virar 
uma “aberração”. Atualmente não é 
difícil ver alguns atores – mais ex-
postos em TVs ou cinemas -, que 
simplesmente perderam os con-
tornos naturais e ficaram com 
“cara de manequim”, com 
rostos muito puxados e qua-
se sem expressividade e - em 
alguns casos - deformados, com 
boca, olhos ou cavidades da boche-
cha desproporcionais ao restante do 
rosto. “Bons cirurgiões usam de 
bom senso e sabem direcionar 
os seus pacientes a buscarem 
o rejuvenescimento de for-
ma equilibrada, sem exces-
sos e exageros”, alerta Korn.

Pessoas bem resolvi-
das aceitam a idade que 
têm - mesmo que quei-
ram aparentar ser mais 
jovens - e sabem que 
por mais que possam 
ficar mais bonitas e 
rejuvenescidas, 
não podem 
perder a es-
sência dos 

seus traços naturais. Caso con-
trário, aparentariam ser outra 
pessoa e não elas mesmas. “A 
cirurgia deve chamar atenção 
por aperfeiçoar e nunca - em hi-
pótese alguma - por deformar. 
Todos podem e devem recor-
rer aos procedimentos cirúrgi-
cos. Porém, é fundamental es-
colher empresas e profissionais 
sérios e não caça-níqueis. Tudo 
deve ser analisado, não somen-
te o preço a ser pago”, comple-

ta o diretor do Centro Nacional 
– Cirurgia Plástica.

Não há por que temer o en-
velhecimento e o amadureci-
mento, pois são sinônimos de 
experiência e vivência. A vai-
dade exagerada não pode eli-
minar a bagagem construída 
por uma vida bem vivida.

Fonte: Arnaldo Korn, 
diretor do Centro Nacional 

– Cirurgia Plástica
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por João CArloS DAlmAgro JUnior

CULTUraMa
medium.com/@jocadalmagro
jcdalmagro@gmail.com

COnTA-GOTAS

Sem querer, deixei aberta a página do Twitter 
quando saí para o almoço. Retornei uma hora e meia 
depois. Minha TL, a famigerada linha do tempo, con-
tinha 570 novos tuítes. Quinhentos e setenta. É uma 
quantidade absurda, imensa e inassimilável de infor-
mação, que em outras épocas nem tão remotas de-
moraria semanas, talvez meses, para ser acessada, 
gerada e compartilhada. Hoje o processo todo leva 
minutos, segundos. 

Se tomarmos como parâmetro a regra geral de li-
mite daquela rede social específica – 140 caracteres 
– temos, só aí na própria timeline, um total de 79.800 
caracteres. Bytes, kbytes, megabytes, gigabytes, tera-
bytes. Toneladas – se pudéssemos utilizar essa expres-
são do mundo não-virtual – de dados à disposição do 
mundo inteiro. 

Mas, por mais paradoxal que seja a existência de 
um mundo meio que paralelo – o mundo virtual, em 
que reinam o asséptico e o ideal – diante de nossas re-
tinas se descortina uma existência concreta, objetiva 
e palpável. Um universo com suas coisas, que funcio-
na a partir da lógica da oferta e da procura, que induz 
desejos, produz apego e nos molda psiquicamente.   

Georges Perec soube captar a dicotomia e a in-
fluência dos objetos na vida dos indivíduos em As 
coisas: uma história dos anos sessenta, “saída não da 
mesa de um historiador, mas da escrivaninha oscilan-
te de um jovem literato engajado na realidade da ge-
ração a que pertence”. As coisas é uma tentativa de um 
homem de compreender o seu tempo e saber situar-
se nele, apesar de todas as idiossincrasias.  

Jérôme e Sylvie formam um casal de “psicossoció-
logos” parisienses que abandonam a École Normale 
Supérieure e se dedicam a aplicar questionários de 
estudos motivacionais capitaneados pelas incipien-
tes agências de publicidade. Estão às voltas com 
um dilema que, cedo ou tarde, atinge todos os que, 
abandonados pelos sonhos românticos da juventu-
de, adentram o mundo da vida adulta: o apego a uma 
vida relativamente descompromissada e a necessida-
de de “se instalar”, sentar-se “à mesa do banquete da 
sociedade de consumo; a rendição de uma “acalenta-
da liberdade em nome do direito de seguir uma dieta 
um pouco menos restritiva.” 

O mundo que encanta e fascina Jérôme e Sylvie é 
saturado como o dos dias de hoje, ainda que os ob-
jetos de saturação sejam distintos: coisas versus in-
formações dispersas para todos os lados e direções a 
partir de dispositivos digitais. Os dois universos in-
citam, pelo excesso, os mesmos sintomas humanos: 
a necessidade de ordem e controle, delírios daqueles 
que estão “enfiados até o pescoço num bolo do qual 
nunca teriam mais que as migalhas”.  

Ontem e hoje, como viver sem sufocar?      
Enquanto escrevo esta coluna, da primeira à úl-

tima frase, minha linha do tempo continua aberta. 
Tenho medo de consultar a tela e saber que tamanha 
quantidade de informação me passou despercebida. 
Enfim, passo os olhos: 173 novos tuítes. Desço a barra 
de rolagem da página por alguns instantes, em busca 
de algo que não sei bem o que é, nunca saberei o que 
é. Mais uma vez, nada de novo no front.      

O governador de Santa 
Catarina, Raimundo Colom-
bo, esteve na região na quin-
ta-feira (6) para apresentar a 
segunda etapa do Fundo de 
Apoio aos Municípios (Fun-
dam). Na Câmara de Vere-
adores, com a presença de 
sete deputados e pelo me-
nos 15 prefeitos, ele explicou 
os avanços da etapa inicial do 
programa e disse que o Fun-
dam 2 terá cota máxima de 
R$ 3 milhões e os primeiros 
convênios para repasse de re-
cursos a fundo perdido de-
vem ser assinados no fim de 
agosto. Para isso, os municí-
pios precisam apresentar os 
projetos. 

Após apresentação, os 
prefeitos e deputados inicia-
ram a sequência de pedidos 
e observações. O prefeito de 
Bom Jesus do Oeste, Ronal-
do Senger, disse que a ordem 
de prioridades elencadas 
para a região não está sen-
do cumprida e que o gover-
no está executando as ações 
“de baixo para cima” da lis-
ta. Para ele, não adianta esco-
lher prioridades se elas não 
são executadas. Senger, as-
sim como vários prefeitos, 
pediu investimento nas rodo-
vias, principalmente a estra-
da que liga os municípios da 
região até o Paraná. 

Sobre a falta de água 
quando há problemas no 
poço profundo, Colombo ga-

RECuRSOS Raimundo Colombo garantiu recurso para Corpo de Bombeiros, 
prometeu verificar problemas com abastecimento de água e infraestrutura

Governador apresenta Fundam 2 
e lideranças solicitam atenção 
para a região

De última hora, Colombo visitou obra do novo quartel dos Bombeiros e garantiu 
recurso para construção

rantiu que vai verificar a situ-
ação com a Casan e dar uma 
resposta. O presidente da 
Casan, Valter Galina, visita-
rá Maravilha dia 14 de julho e 
deve anunciar novidades. 

O deputado federal Cel-
so Maldaner (PMDB) e a pre-
feita de Maravilha, Rosimar 
Maldaner, também pediram 
recurso para construir o con-
torno viário. Ele disse que pre-
tende buscar R$ 50 milhões 
para investir na estrutura. 

Uma visita ao novo quar-
tel em construção do Corpo 
de Bombeiros foi adiciona-
da ao roteiro de última hora 
e Colombo foi até a área, nas 
proximidades da Unoesc. Ele 
garantiu a liberação de R$ 
400 mil para executar a estru-
tura e finalizar todo o projeto, 

orçado em R$ 1,3 milhão. 
Colombo deve voltar a Ma-

ravilha para inaugurar a subes-
tação da Celesc, que inicia tes-

tes com energia na próxima 
semana, quando deve vir ao 
município o presidente da em-
presa, Cleverson Siewert.

Fotos: Ederson Abi/O Líder

Na Câmara de Vereadores, governador apresentou obras já executadas e explicou dinâmica do Fundam 2

quAlIFICAÇÃO 
unoesc de Maravilha está com inscrições 
abertas para especialização

A Universidade do Oes-
te de Santa Catarina (Unoesc) 
abriu inscrições para os cursos 
de extensão e pós-graduação 
em oito cidades de sua abran-
gência. Em Maravilha a espe-
cialização disponível será MBA 
em Logística e Estoque. Con-
forme a coordenadora do cur-
so de Administração, Eliane 
Fátima Strapazzon Bedus-

chi, esta extensão é considera-
da de grande englobamento, 
pois pode qualificar empresá-
rios, executivos, diretores, ge-
rentes e profissionais da região. 
“Ela é direcionada a quem pos-
sui nível superior que atue ou 
pretenda atuar na área de lo-
gística e estoque”, explica. 

As inscrições seguem até 
o dia 13 de agosto e as aulas Eliane Fátima Strapazzon Beduschi 

iniciam em setembro. O cur-
so de especialização terá 405 
horas e o valor são 30 parce-
las de R$ 347,94. “As aulas se-
rão preferencialmente quin-
zenais, nas sextas-feiras e 
sábados”, ressalta. As matrí-
culas podem ser feitas por 
meio do site, presencialmen-
te no campus de Maravilha ou 
pelo telefone (49) 3664 1855. 

Diana Heinz/O Líder
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PRêMIO ADjORI Neste ano 41 jornais de diferentes regiões de 
Santa Catarina participaram da disputa

O líder fica entre os dez 
melhores do Estado e 
garante Pena de Bronze
Na noite de sábado (1º) 

foram conhecidos os 
vencedores do 18º Prê-

mio Adjori de Jornalismo – Tro-
féu Luiz Henrique da Silvei-
ra. A cerimônia, que premiou 
as melhores produções nas ca-
tegorias Jornalismo Impresso, 
On-line e Publicidade, foi reali-
zada no Hotel Sesc Cacupé, em 
Florianópolis. 

Neste ano 41 jornais de 
diferentes regiões do Esta-
do participaram da disputa. 
Os 364 trabalhos inscritos fo-
ram avaliados por 52 profis-
sionais, especialistas em suas 
respectivas áreas de atuação. 
O Jornal O Líder de Maravilha 
ficou novamente entre os Top 
Ten de Santa Catarina na ca-
tegoria Jornalismo, com a oi-

tava posição. Já na categoria 
Publicidade garantiu Pena de 
Bronze. 

O Jornal O Líder de São 
Miguel do Oeste também está 
entre os melhores do Estado. 
A campanha da equipe, em 
incentivo à doação de medu-
la óssea, garantiu o primeiro 
lugar e também Pena de Prata 
na categoria Publicidade.

tOp ten dO jOrnalismO impressO

1. Jornal Metas, de Gaspar
2. Jornal de Pomerode, de Pomerode
3. Correio do Norte, de Canoinhas
4. A Semana, de Curitibanos
5. Folha Sete, de Seara
6. Folha do Oeste, de São Miguel do Oeste
7. Palavra Palhocense, de Palhoça
8. jOrnal O líder, de maravilha
9. Jornal O Líder, de São Miguel do Oeste
10. Jornal Extra, de Caçador

tOp ten da publicidade e 
prOpaganda

1. Jornal Metas, de Gaspar
2. A Semana, de Curitibanos
2. O Líder, de São Miguel do 
Oeste
3. jOrnal O líder, de 
maravilha
4. Correio Otaciliense, de 
Otacílio Costa
5. Jornal de Pomerode, de 
Pomerode
6. imprensa do Povo, de 
Pinhalzinho
7. Folha Sete, de Seara
8. Folha do Oeste, de São 
Miguel do Oeste
9. Jornal Folha de Videira
10. Jornal Razão, de Tijucas
10. Jornal Extra, de Caçador

Fotos: Edu Santos/Rosane Moura Eventos

O Líder recebeu Pena de Bronze na categoria Publicidade

Cerimônia foi realizada em Florianópolis
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Médico Veterinário CRMV/SC 4517
por Diego roSSini
PaIxãO aNIMaL

canisefelis@gmail.com

MARAVIlhA TEATRO
Doraci Felisiak é 
empossado secretário

lar de Convivência 
sedia espetáculo

Na segunda-feira (3), no ga-
binete da prefeita de Maravi-
lha, Rosimar Maldaner, Doraci 
Felisiak foi empossado secretá-
rio de Indústria, Comércio e Tu-
rismo do município. Felisiak tra-
balhou na agência dos Correios 
por mais de 30 anos e foi vere-
ador por quase dois mandatos. 
“Eu acho que experiência não fal-
ta, o que não tenho é conheci-
mento da secretaria. Somos no-

vos no setor, mas a equipe é boa 
e vamos buscar os empresá-
rios e dialogar muito”, explica. 

O secretário assume a pasta 
ao lado do diretor, Moser de Oli-
veira. Ele destaca que o setor é o 
que mais gera desenvolvimento 
no município. “Queremos incen-
tivar os empresários de Maravilha 
para que eles invistam e tragam 
mais oportunidades de empre-
go para o município”, ressalta.

Ascom/prefeitura

Ato foi realizado no gabinete da prefeita, na segunda-feira 

A Cia Vida de Teatro apre-
sentou no último dia 30 a peça 
Tô Vivo, no Lar de Convivên-
cia, em Maravilha. O espetá-
culo já percorreu o Brasil com 
a história baseada em fatos re-
ais que mostra o sofrimento psí-
quico cada vez mais constan-
te no cotidiano. Conforme a atriz 
integrante da companhia Ma-
ria Idê, aproximadamente 45 mil 
pessoas já assistiram a peça.

No espetáculo, ela interpre-
ta três personagens abordando 
temas como o transtorno bipo-
lar, hipocondria e esquizofrenia. 
“O monólogo é baseado em fa-
tos reais e surgiu das minhas ob-
servações quando trabalhei como 
enfermeira no Centro de Aten-
ção Psicossocial (Caps). Busquei 
também analisar o preconceito 
pelo qual passam as pessoas com 
transtornos psíquicos”, explica.

Peça aborda o sofrimento psíquico

Nelcir Dall’Agnol/O Líder

O Hospital São José de Ma-
ravilha comemora 61 anos ama-
nhã (9). Fundado em 1956, em 
reunião com lideranças locais, 
funcionou por cinco anos em 
uma casa de madeira, local onde 
antes era o Hotel Zanotto. Após 
esta data, a nova sede foi cons-
truída em terreno próprio e pas-
sou por diversas modernizações 
com o passar dos anos.

Atualmente a Sociedade Be-
neficente Hospitalar conta com 
139 colaboradores, 83 leitos de 
internação e dez leitos de Uni-
dade de Terapia Intensiva (UTI). 
O atendimento abrange clínica 
geral, ginecologia, cirurgia, car-
diologia, anestesiologia, otorri-
nolaringologia, ortopedia, trau-
matologia, cirurgia plástica, 
pediatria, cirurgião vascular, ra-
diologia, fonoaudiologia, fisiote-
rapia, assistente social, nutricio-
nista, psicologia, farmacêutica, 
bioquímica, obstetrícia, técnicos 
de radiologia, enfermeiros, téc-
nicos de enfermagem, serviço de 
apoio, setor administrativo e di-
retoria. 

A UTI Ernani Appelt está em 
atendimento desde 2011. Con-
forme o médico coordenador da 
Unidade, Daniel Heinz, os pa-
cientes são tratados com equipe 
completa composta por médi-
cos, enfermeiros, fisioterapeuta, 
nutricionista, assistente social, 

diretOria atual - 
gestãO 2016/2019
Presidente: Augusto 
Jacobsen
Vice-presidente: Nilvo José 
Dondoerfer
tesoureiro: Pedrinho Galera
Primeira-secretária: Maria 
Auri Gerhartd
segunda-secretária: Eneci 
Gruber
conselho Fiscal: Gerson 
Kunzler, Elpidio Birck e Paulo 
José Grunwaldt (titulares)
suplentes: Elisio Birck, Cladir 
Cembranel, Adalberto Anagir 
Breda, Orlando Grelmann, 
Airton João heydt e Daniel 
Marcones Schmidt
Diretora-executiva: Neiva 
Rossa Schafer
Diretora-adjunta: Loini 
Renner
Diretor-técnico: Orlando Shoji 
Kano

Equipe 
19 enfermeiras
62 técnicos de enfermagem
23 serviços de apoio
5 auxiliares
1 farmacêutica
9 recepção/telefonista
12 administrativo/jovens 
aprendizes
1 assistente social
1 psicólogo
1 nutricionista
1 fisioterapeuta
1 contador
4 técnicos em radiologia

AnIVERSÁRIO Sociedade Beneficente Hospitalar teve início em 
9 de julho de 1956

hospital São josé completa 61 anos

psicóloga e farmacêutica. “Ape-
sar das dificuldades superadas 
todos os dias, a UTI de Maravilha 
é exemplo de bom atendimento”, 
destaca.  

O Centro Cirúrgico é com-
posto por três salas de cirurgia, 
uma sala de recuperação pós
-anestésico com quatro leitos, 
uma central de materiais este-
rilizada e equipamentos de alta 
tecnologia. Atualmente são rea-
lizadas cirurgias de baixa, média 
e alta complexidade, sendo refe-
rência para diversos municípios 
da região. 

Para a diretoria, este mo-

mento de comemoração deve ser 
dividido com os colaboradores e 
parceiros. “Dedicamos aos que 
sonharam e tiveram coragem de 
dar os primeiros passos, aos que 
acreditaram e se empenharam. 
Nossa gratidão às diretorias, co-
laboradores, médicos, parcei-
ros e a todos que contribuem 
para dar continuidade a este 
grande projeto. Queremos divi-
dir este momento com aqueles 
que a cada dia dedicam esfor-
ços com uma instituição que al-
cança cada vez mais resultados 
expressivos e orgulha toda a co-
munidade”, afirmam.

Arquivo/O Líder

hospital São José possui área construída de aproximadamente 4.960m²

Augusto Jacobsen é o atual presidente

Divulgação 

DOEnÇA PERIODOnTAl
Saudações, queridos leitores. Você já ouviu falar de doença pe-

riodontal? Ela também é conhecida como tártaro. Presente nos hu-
manos, ela também ataca os dentes caninos. O tártaro nada mais é 
do que a placa bacteriana que, ao longo dos anos da vida do seu ani-
malzinho, tende a se acumular nos dentes, causando algumas agres-
sões. Algumas raças têm mais predisposição a ter tártaro. Quanto 
menor for o cão, maior a tendência de desenvolver a doença. Já ca-
chorros maiores têm menos chance de ter tártaro. Isso se deve por 
causa de seus dentes maiores e também porque é mais comum ga-
nharem ossos de seus donos. O atrito do osso com os dentes ajuda a 
prevenir contra o tártaro.

PERIGOS DA DOEnÇA PERIODOnTAl
O primeiro sintoma é o mau hálito, devido às bactérias que se acu-

mularam nos dentes do seu animalzinho. Se os dentes não forem tra-
tados e limpos, a placa bacteriana pode se mineralizar em espessuras 
de 1 ou 2 mm. Em um estágio mais avançado, pode causar gengivite 
(inflamação), retração das gengivas e chegar à raiz, fazendo com que 
os dentes caiam. Mas pode ser ainda pior. Sempre que for se alimen-
tar, o seu animal de estimação estará ingerindo bactérias junto com a 
comida. Então elas podem passar para a corrente sanguínea e atacar 
órgãos como o rim, o fígado e o coração, levando seu amigo a óbito.

COnSEquênCIAS
Um problema que pode acontecer com o seu cãozinho é a per-

da de dentes devido às doenças periodontais. Isso acabará afetando 
a qualidade e a frequência com que ele se alimenta e assim acarre-
tando diversos outros problemas e interferindo diretamente na qua-
lidade de vida do seu amigo peludo.

PREVEnÇÃO E TRATAMEnTO
Infelizmente é difícil evitar o tártaro. Felizmente é possível retar-

dar o aparecimento e tratar, caso seja constatado em seu animalzi-
nho. Existem clínicas especializadas na remoção do tártaro e você 
também pode pegar orientações específicas do médico veterinário 
em como prevenir. Uma boa dica já foi dada ali em cima. Dê ossos 
para o seu cão. Se não gosta de dar ossos de resto de churrasco, por 
exemplo, existem ossos de couro digerível em todos os tamanhos 
nos pet shops. O atrito do osso com o dente funciona como se fosse 
uma escovação. Também se pode fazer a escovação propriamente 
dita dos dentes caninos com produtos especiais para este fim. Assim 
como nos humanos, a saúde da boca interfere diretamente na saúde 
do corpo. Fique atento. Assim você prolonga com qualidade de vida 
a convivência com o seu amigo de quatro patas.

E OS GATOS... TAMBÉM TêM TÁRTARO?
Gatos também podem desenvolver a doença, mas é mais difícil 

que aconteça. Também é possível tratar e deixá-los com a saúde bu-
cal em dia. Abraço e até a próxima.
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por Simone Hübner

TOQUE dE rEQUINTE

Vitrine

AS 14 quAlIDADES PESSOAIS MAIS VAlORIZADAS DEnTRO DE quAlquER EMPRESA
você sabe quais são as maiores qualidades 

que os novos empregadores procuram em 
seus funcionários? essa informação pode ser 
de grande valor para quem está à procura de 
colocação, ou para aqueles que já estão tra-
balhando e desejam progredir na empresa.

o ideal seria que, antes de ler a relação 
com os requisitos, o leitor fizesse uma lista de 
suas próprias qualidades, ou aquelas que jul-
ga mais importantes em si mesmo. Depois de 
ler, veja se está no caminho certo ou se falta 
melhorar alguma coisa. 

1. ATITuDE POSITIVA
Empregadores valorizam empre-

gados que são alegres e otimistas, com 
aquela atitude de “sou capaz”. Um bom 
senso de humor é também uma quali-
dade muito bem vista.

2. FACIlIDADE DE COMunICAÇÃO
Quesitos como excelência em escri-

ta e expressão verbal são obrigatórios. 
Saber se expressar de forma clara e pre-
cisa, tanto no modo escrito, quanto fa-
lado, farão toda diferença. O fato de ser 
capaz de redigir corretamente relatórios 
e textos é um atributo dos mais valoriza-
dos pelos empregadores. Construa um 
bom vocabulário e corrija sua dicção. 
Fique atento enquanto fala. A excelên-
cia na sua capacidade de comunicar-se 
repercute de forma altamente positiva 
aos olhos dos observadores da empre-
sa, inclusive aqueles que você não vê.

3. ÉTICA nO TRABAlhO
Um funcionário fortemente com-

prometido com o seu trabalho e políti-
cas internas da empresa é um dos mais 
valorizados. A dica é: sempre termine as 
tarefas que começa, mesmo quando o 
grau de dificuldade for grande.

4. hOnESTIDADE E InTEGRIDADE
Não pegue “emprestado” objetos 

ou suprimentos da empresa sem a ex-
pressa permissão do seu empregador 
ou supervisor. São coisas para uso no 
ambiente de trabalho, pertencem à em-
presa, não a você. Não minta, engane ou 
roube. Trabalhe o expediente inteiro, 
afinal de contas, você recebe um salário 
para isso, seja justo. Deixe as chamadas 
telefônicas pessoais para os horários 
de intervalo. Pequenos gestos nega-
tivos podem arruinar uma brilhante 
carreira; pequenos gestos positivos 
podem garantir seu sucesso.

5. POnTuAlIDADE
Chegue sempre na hora. Do 

mesmo modo, cumpra o horário dos 
intervalos. Nas exceções, casos onde 

o funcionário não pode cumprir os ho-
rários, ou chegando tarde ao local de 
trabalho, ou atrasando a conclusão 
de tarefas, deverão informar ao seu 
supervisor antecipadamente para 
que o mesmo seja capaz de tomar 
providências, evitando assim maio-
res prejuízos e contratempos.

6. FlExIBIlIDADE E ADAPTAÇÃO
Disposição para se envolver com vá-

rios projetos, para ajudar e encorajar os 
outros, ou para encontrar soluções criati-
vas para problemas difíceis. É necessário 
se adaptar às mudanças com rapidez e fa-
cilidade. Ter capacidade de rapidamen-
te aprender coisas novas, ou se integrar 
com novas atribuições. Não desanimar 
diante de obstáculos. Tenha atenção re-
dobrada ao acompanhar vários proje-
tos. Esteja pronto para prosseguir, tome 
fôlego e aproveite as oportunidades 
que se apresentam para demonstrar 
publicamente todo seu potencial.

7. hABIlIDADE PARA 
GEREnCIAR
Saber gerenciar 

a prioridade de tare-
fas, ter a habilidade 
de delegar atribuições 
sem comprometer os 

cronogramas de execuções, são ou-
tras das mais valorizadas qualidades. 
Funcionários que sabem administrar 
a execução de vários projetos simulta-
neamente se tornam peças estratégicas 
para o empregador. Estar apto a iden-
tificar e priorizar atividades é uma im-
portante qualidade.

8. CAPACIDADE AnAlíTICA nA 
SOluÇÃO DE PROBlEMAS

Não tenha medo de ser criativo. 
Muitos empregados têm medo de as-
sumir novas tarefas e responsabilida-
des simplesmente porque temem fa-
lhar. Empregadores procuram por 
funcionários que estão dispostos a 
descobrir meios alternativos, criativos, 
para solucionar velhos e novos proble-
mas. Saia um pouco do seu cubículo, 
deixe sua zona de conforto e estagna-
ção, existe vida fora de sua sala.

9. MOTIVACÃO, DETERMInAÇÃO, 
PERSISTênCIA E InICIATIVA

Este ponto é de extrema im-
portância. Supervisores ou chefes 
normalmente dão aos funcioná-
rios metas que podem ser alcan-
çadas sem muito esforço. O se-

gredo é estar pronto para enfrentar 
desafios maiores que pos-

sam surgir. É estar 
disposto a tra-

balhar duro, 
sem desa-
nimar, para 

superar obstáculos fora da rotina, quan-
do se fizerem presentes.

10. EFICIênCIA
De que adianta você ser altamen-

te qualificado no papel se na práti-
ca ainda não mostrou serviço algum? 
Eficiência será para sempre pontuada 
como uma qualidade das mais interes-
santes durante um processo de seleção 
ou promoção dentro de qualquer em-
presa. Empregadores estão pagando 
pelo seu tempo e não desejam que des-
perdice suas horas de trabalho à toa.

11. DISPOSIÇÃO E VOnTADE DE 
APREnDER nOVAS hABIlIDADES, 
DE ADquIRIR MAIS CAPACITAÇÃO

Juntamente com flexibilidade, em-
pregadores precisam de funcionários 
que possam e queiram aprender no-
vas habilidades quando for necessá-
rio. Pessoas com interesse em apren-
der mais ganham sempre mais e são 
valorizados em qualquer ambiente de 
trabalho.

12. hABIlIDADES InTERPESSOAIS
No convívio com os outros, 

nunca é demais ser gen-
til, respeitador, acessí-
vel. Pratique a regra 

de ouro:  trate os outros como gos-
taria de ser tratado. Não se esqueça 
de vestir-se bem. Cuidar do alinho e 
aparência é fundamental. Assegure-se 
de que suas roupas estão sempre limpas 
e asseadas, cabelo penteado, barba feita, e 
não descuide do desodorante, mas também 
não exagere.

13. hABIlIDADE PARA 
TRABAlhAR EM EquIPE

Um bom empregado tem habili-
dade para fazer parte de um grupo de 
trabalho em projetos, dentro ou fora 
da empresa. Esteja pronto para intera-
gir, compartilhar e ouvir e trabalhar de 
acordo com ideias de outros membros 
do grupo.

14. lEAlDADE
Sempre fale bem da sua empre-

sa, supervisor ou cargo. Não comente 
assuntos confidenciais com ninguém 
que não esteja autorizado a saber. 
Lembre-se: este mundo tem ouvidos 
muito sensíveis. Hoje as notícias se 
propagam numa velocidade acima da 
compreensão humana. 
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por SUSAne ZAnin
MOda & ESTILO vOLTa aO MUNdO

por HenriqUe Hübner

nA SuA ESTAnTE

Vitrine

Todo mundo faz planos, mas será que a vida 
sempre leva aos caminhos desejados? Viajar pelo 
mundo, ter o emprego dos sonhos, um grande amor 
do passado. Cada um imagina que sua vida aconte-
cerá de uma maneira diferente. Perto de completar 
trinta anos, Holly e Alex, que não se veem há onze 
anos, voltam a se encontrar por acaso. Como o re-
encontro vai afetar a vida desses velhos amigos.

A MElhOR COISA quE nunCA 
ACOnTECEu nA MInhA VIDA

Roma é uma cidade e uma comuna es-
pecial da Itália. Com 2,7 milhões de 
habitantes em 1.285,3 km² de área, 

também é a maior cidade italiana e a quar-
ta cidade mais populosa da União Europeia. 
A área urbana de Roma se estende além dos 
limites administrativos da cidade com uma 
população de cerca de 3,8 milhões. Roma é a 
única cidade no mundo que tem em seu in-
terior um país inteiro, o enclave do Vaticano.

Roma é uma das cidades mais importan-
tes da história da humanidade, exercendo 
uma influência sem igual no desenvolvimen-
to da história e da cultura dos europeus du-
rante milênios e na construção da Civiliza-
ção Ocidental. Sua história abrange mais de 
dois mil e quinhentos anos, desde a sua fun-
dação lendária em 753 a.C. Desde o século 
I a cidade é a sede do papado e no século 
VIII a cidade tornou-se a capital dos Estados 
Pontifícios, que duraram até 1870. Em 1871 

Roma se tornou a capital do Reino da Itália 
e em 1946 da República Italiana.

Roma é considerada uma cidade global. 
Em 2007 Roma foi a 11ª cidade mais visitada 
do mundo, a terceira mais visitada da União 
Europeia e a atração turística mais popular 
na Itália. A cidade tem uma das melhores 
“marcas” da Europa, tanto em reputação, 
quanto em patrimônio. O seu centro his-
tórico é classificado pela Unesco como Pa-
trimônio Mundial. Monumentos e museus, 
tais como os museus vaticanos e o Coliseu, 
estão entre os destinos turísticos mais visi-
tados do mundo, sendo que ambos os locais 
recebem milhões de turistas por ano. Roma 
também sediou os Jogos Olímpicos de Verão 
de 1960.

Espero que tenham gostado desse come-
ço de aventura por Roma. Semana que vem 
continuaremos explorando a cultura, gas-
tronomia e outros. 

Começamos mais uma jornada ao redor do 
globo diretamente de uma das cidades mais 

visitadas da Itália, aproveitem a leitura.
Quem não gosta de che-

gar em casa e vestir uma malha 
confortável para relaxar? E se 
eu te disser que um dos tecidos 
tendência desse inverno é des-
ses que usamos em casa? O te-
cido do momento é o moletom!

Blazer, camisetas ou até 
mesmo nos tradicionais casa-
cos, o moletom aparece em di-
versas formas e estampas nes-
te inverno. Um das novidades 
é a dos moletons oversized para 
as mulheres, aqueles que pa-
recem do namorado e usados 
como vestido.

Um truque de styling que 
muitas fashionistas têm usado 

é o de usar um casaco de mole-
tom sobreposto por uma jaque-
ta de couro, com o capuz apare-
cendo mesmo! Esse truque vale 
para os homens também.

As calças de moletom, prin-
cipalmente as que possuem 
modelagem jogging (aquela 
com o gancho bem solto), têm 
aparecido desde os momentos 
mais informais até para o traba-
lho. Muitos homens têm usado 
também e fica lindo!

Super quentinho e com di-
reito uma textura peluciada na 
parte interna, com um mole-
tom você não terá desculpas 
para não sair de casa nesse frio!

PIjAMA PARA uSAR FORA DE CASA
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por roSiAne  PoleTTo e eSTelA SerPA

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

Vitrine

Para comemorar o mês de 
aniversário, a Drummond Cafeteria 

e Livraria promoveu na quarta-
feira (5) o 2º Festival de Tortas. O 
evento, em parceria com o Ateliê 

do Açúcar, contou com a presença 
de uma barista de Chapecó para 
o lançamento do Mocca Kinder, 

um novo café em homenagem ao 
primeiro ano do empreendimento. 
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Divulgação

agradecimentO
Em nome da diretoria, da equipe e todos os atendidos pelo hospital 
São José, a entidade agradece aos acadêmicos da unopar pela 
gentileza de doar ao hospital os produtos de higiene arrecadados. 
“Esperamos continuar com a parceria dos acadêmicos da unopar 
sempre que possível, pois atitudes como essas contribuem e muito 
com a manutenção de nossa instituição. Salientamos que todas 
as conquistas alcançadas até hoje, por esta instituição se devem 
à presença constante de pessoas generosas e solidárias como os 
acadêmicos da unopar. Que Deus os abençoe sempre mais, que dê 
força, saúde para continuar ajudando outras instituições, pessoas, e 
outros que também necessitam de ajuda e apoio”.

Neiva Rossa Schaefer
Diretora-executiva do Hospital São José

Os agentes de viagens Celio de Souza e Elis Regina 
Nillson participaram do 12° Festival de Turismo 
das Cataratas, em Foz do iguaçu (PR), de 28 a 30 
de junho. Cerca de 1780 expositores apresentaram 
suas marcas e produtos, entre eles agências de 
viagens, operadores de turismo, empresas aéreas, 
meios de hospedagem e de gastronomia, destinos 
e atrativos turísticos de 21 estados brasileiros e 
14 países. Também foi realizado o 2º hackatour 
Cataratas, uma maratona de programação, no 
Parque Tecnológico itaipu, com a missão de 
desenvolver soluções para o mercado de turismo 
em 34 horas. 

Fotos: Divulgação

Os avós José e Lurdes e os pais, Antônio e 
Cristiane, parabenizam Marco Antônio pelo 
aniversário de cinco aninhos comemorado 
na terça-feira (4). “Que os anjos te protejam! 
Te amamos muito!” 

Na terça-feira (4) tivemos o privilégio de receber a visita de nossa colunista de Moda e 
Estilo, Susane Zanin, e sua mãe, Nica. Ambas foram recepcionadas pelo diretor do grupo 
Wh Comunicações, Wolmir hübner, e sua esposa, Simone hübner. Após, conheceram 
as instalações do Jornal O Líder e Rádio Líder FM. Agradecemos o cortejo, na certeza de 
estarmos lisonjeados com a visita! Aproveitamos o ensejo para parabenizar a querida 
Susane, que é mestranda pela udesc! Sucesso!

Rosiane Poletto/O Líder
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por lAiS oro e AnDreA CoSTA PeliSSAri
dESIGN EM PaUTa

ESPAÇO GOuRMET

Vitrine

por lUCiAne moZer

vIda E
ESPIrITUaLIdadE

INGREDIENTES
1 kg de mandioca ralada
2 xícaras de açúcar
2 colheres de margarina ou 
manteiga
3 ovos
1 pacote de coco ralado
1 caixinha de leite de coco
1 caixinha de leite conden-
sado
1 pitada de sal

1 colher de fermento em pó

MODO DE PREPARO
Junte todos os ingredien-

tes e misture bem. Despeje 
em uma forma untada com 
margarina. Coloque no forno 
preaquecido, deixe em tem-
peratura alta até dourar. É 
melhor servir depois de algu-
mas horas, fica mais gostoso!

BOlO MAnÉ PElADO

COMO AnDA SuA 
TOlERÂnCIA? 

E sigo questionando você, meu querido leitor: está 
com dificuldade em aceitar quem pense diferente de 
nós? Está com dificuldade para suportar quem saiba 
menos, ou quem pareça ser menos inteligente?  

O assunto da coluna de hoje é tolerância, pois pre-
cisamos falar sobre essa virtude que é o mínimo neces-
sário para uma convivência saudável, sem tantos atri-
tos e desencontros. Tolerar é aceitar o que poderia ser 
condenado, é deixar fazer o que se poderia impedir ou 
combater.  Portanto, é renunciar a uma parte de seu 
poder, de sua força, de sua cólera… Assim, toleramos 
os caprichos de uma criança ou as posições de um ad-
versário.  

Mas isso só é virtuoso se assumirmos, como se diz, 
se superarmos nosso próprio interesse, nosso próprio 
sofrimento, nossa própria impaciência. A tolerância 
tem a ver com a humildade, ou antes, dela decorre. De 
acordo com Voltaire: “Devemos tolerar-nos mutuamen-
te, porque somos todos fracos, inconsequentes, sujeitos 
à mutabilidade, ao erro.” 

Devemos saber que a humildade e a misericórdia 
andam juntas, e esse conjunto, no que se refere ao pen-
samento, conduz à tolerância. “Tolerar não é, evidente-
mente, um ideal”, já notava Abauzit, “não é um máxi-
mo, é um mínimo.” 

Se a palavra tolerância se impôs, entretanto, é sem 
dúvida porque de amor ou de respeito todos se sen-
tem muito pouco capazes, em se tratando de seus ad-
versários. Ora, é em relação a eles, primeiramente, que 
a tolerância age… “Esperando o belo dia em que a to-
lerância se incline ao amor”, conclui Jankélévitch, dire-
mos que a tolerância, a prosaica tolerância é aquilo que 
melhor podemos fazer! 

Tolerar – por menos exaltante que seja esta pala-
vra – é, pois, uma solução passável; à espera de me-
lhor, isto é, à espera de que os homens possam se 
amar, ou simplesmente se conhecer e se compreen-
der, demo-nos por felizes com que eles comecem a 
se suportar. É pequena virtude, mas indispensável. É 
apenas um começo, mas o é.

Tolerância é caminho de paz. Não julguemos esse 
ou aquele companheiro ignorante ou desinformado, 
porquanto, se aprendemos a ouvir, já sabemos com-
preender. Diante de pessoas que nos enderecem qual-
quer agressão, conversemos com naturalidade, sem 
palavras de revide que possam desapontar o interlo-
cutor. 

Perante qualquer ofensa, não percamos o sorriso 
fraternal e articulemos alguma frase, capaz de devol-
ver o ofensor à tranquilidade. Nos empecilhos da exis-
tência, toleremos os obstáculos sem rebeldia e eles se 
farão facilmente removíveis.  

No serviço profissional, suportemos com paciên-
cia o colega difícil, e, aos poucos, em nos observando a 
calma e a prudência, ele mesmo transformará para me-
lhor as próprias disposições. Em família, toleremos os 
parentes menos simpáticos e, com os nossos exemplos 
de abnegação, conquistaremos de todos eles a bênção 
da simpatia. Trabalhemos em nós essa virtude, a par-
tir de agora.   

Bom fim de semana a todos, com muita tolerância!

Num primeiro momen-
to, o que mais nos chamou 
atenção foi o fato de não ver 
mais cristais, apenas 1 ou 2 
lustres com pedras, no restan-
te, todos em estilo industrial 
(muito falado nesta coluna).

De ferro, pintado em vá-
rios tons: cromado, bran-
co, preto, dourado e bronze. 
Não são um charme? Veja 
algumas fotos que fizemos e 
caia você também neste es-
tilo.

DESTAquES CASA COR SÃO PAulO 2017
No último fim de sema-

na visitamos a mais espera-
da mostra de decoração do 
Brasil, a Casa Cor SP, que 
todo ano é realizada no Jó-

quei Club. Durante todo o 
mês de julho mostraremos 
um pouquinho das tendên-
cias de decoração que vimos 
por lá.  
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ESPAÇO kIDS

PARA COlORIR
APREnDA A FAZER 

uM TERRÁRIO

FAÇA VOCê 
MESMO

Vitrine

materiais necessáriOs
Recipiente de vidro ou acrílico 
Minissuculentas 
Pá de jardinagem
Pedriscos
Terra vegetal

COMO FAZER
Comece formando 
uma camada de 
pedriscos no fundo 
do recipiente.

Coloque terra vege-
tal suficiente para co-
brir todos os tor-
rões das mudas.

Plante as minissuculentas 
deixando intervalos de dois 

centímetros entre elas. Tome 
cuidado para não danificar 

as raízes. A fim de montar 
uma bela composição, a dica 
é combinar espécies de dife-
rentes tamanhos e formatos.

Se algum canti-
nho precisar de 
mais terra, acres-
cente um punha-
do delicadamente.

Finalize com mais pedriscos. Para a manutenção, 
bastam algumas colheradas de água, duas vezes 
por semana. As suculentas pedem pouca rega.

AGEnDA DE EVEnTOS

8/7 - Café Colonial – 16h às 21h - Salão 
Paroquial Católico 
- Festa Sertaneja – 23h30 – Plaza Eventos 

9/7 - Festa da Integração – 9h30 – Salão 
do Bairro união 
- Almoço – 10h – Salão da Comunidade 
da Cabeceira do iraceminha

14/7 - Show com MC LAN – 23h30 – Play Club

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

16/7 - Festa dos Idosos – 10h - Lar de 
Convivência 
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Vitrine
hORÓSCOPO PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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BANCO 61

Moderno 
recurso de
inscrição
escolar

Resposta 
afirmativa
monossi-

lábica

"Nacional",
em PNB
(Econ.)

Nome
frequente

entre
islâmicos

James
(?): o

agente
007 (Cin.)

Academia
da Força 

Aérea
(sigla)

Município
paulista

do Parque
do Varvito

Continen-
te de

Letônia
e Suíça

Que nem
é criança
nem a- 

dolescente

Divisão
de jogos
de video-

game

Apêndice
de absor-

ventes
femininos

(?) size,
tamanho 

de colchões

Sinal
gráfico de
ditongos
nasais

Viga (?): a
principal
de uma 

construção

É muito
rarefeito,
na estra-
tosfera

Filtro do
sangue

Indica
(com o
dedo)

Luminária
rústica

A maior do mundo é
a Transi-
beriana
Colocar

Reação à anedota
Caracteriza a situ-
ação em que todos

condordam com algo
Sucesso
na voz 
de Jair

Rodrigues
(MPB)

Fio que
comunica

fogo a
uma car-
ga de ex-
plosivos

Agir como
o subor-
nador

Casanova,
pela atra-
ção que
exercia
sobre as
mulheres

Raio que
lê CDs

Máquina 
de gráficas

Tesla
(símbolo)
(?) Greco,

pintor

Vitamina
do limão
Mesa, em

inglês

A última partida de
um campeonato

Ângulo formado pelo
cruzamento de ruas

Risco em 
documento
Plural de
modéstia

Letra enfatizada no
sotaque alemão

Titânio
(símbolo)

Classe
social

retratada
em "Os 
Miserá-

veis" (Lit.)

Montão, 
em francês

(?) marra:
  à força

RELM
DISPARADA
ESTOPIMT
CORROMPER
IANALI
SEDUTORC
ÃAFAITU

BONDFINAL
PUBEREABA

NFASELO
LASERQUEEN

NRASURAL
LINOTIPOTI

MONAIN
MESTRARALE

3/itu — tas. 5/final — queen — table. 6/mestra — púbere. 8/linotipo. 15/matrícula on-line.

áries 
Quando a sensibilidade está amplificada, torna-se mais importante seu poder de 
reflexão. É tempo de fazer bom uso das forças que lhe complementam, agindo de 
forma sábia e gentil.

tOurO 
Para viver com satisfação é fundamental se posicionar, estabelecendo limites 
quando está se doando mais do que deveria. É tempo de usar o autoamor para 
perceber o que é melhor para você.

gêmeOs 
Os momentos em que as emoções estão mais intensificadas devem ser 
conduzidos com tolerância e generosidade. É tempo de respeitar seus 
sentimentos, buscando compreender o que querem dizer.

câncer 
A conexão com nossas lembranças fortalece impressões que cultivamos a vida 
toda. É tempo de atualizar o que você vem nutrindo no seu interior, dando a 
chance a novas percepções.

leãO 
Nossas demandas espirituais se tornam mais urgentes, seja por sensações ou 
observações a ser melhor compreendidas. É tempo de abrir o coração para ter 
mais entendimento e leveza.

virgem 
Diante de um trabalho importante, vale lembrar que tudo fica mais fácil com a 
ajuda e a opinião de quem confiamos. É tempo de formar parcerias para investir 
nas realizações.

libra 
Quando a proposta é nos dedicarmos para conquistar o que mais desejamos, 
temos que manter a mente focada para que oscilações emocionais não nos 
afetem. É tempo de alinhar mente e alma.

escOrpiãO 
A consciência que a vida é impermanente é uma benção em momentos em que o 
desapego é necessário, mas não funciona quando é hora de persistir. É tempo de 
cultivar a perseverança.

sagitáriO 
Para que as metas sigam condizentes com aquilo que acreditamos é necessário 
nutrir a mente com elementos criativos. É tempo de renovar as ideias para 
despertar mais ânimo e vitalidade.

capricórniO 
uma das maneiras mais eficazes para desenvolver relações sólidas é não 
deixando dúvidas sobre os sentimentos. É tempo de usar as palavras para 
transmitir mais firmeza a quem está do seu lado.

aquáriO 
Viver com velocidade é ótimo para se manter atualizado, absorvendo 
informações. Porém é necessário adequar o ritmo às necessidades. É tempo de 
viver com mais calma para perceber mais detalhes.

peixes 
Saber acolher a quem lhe cerca de afeto é bela maneira de criar vínculos. Essa 
habilidade deve ser direcionada também a você. É tempo de investir no autoamor, 
cuidando melhor de si.
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O Grupo Oliveira comple-
tou no sábado (1º) três décadas 
de fundação. Para comemorar 
a data, a empresa realizou um 
evento voltado aos colabora-
dores no Centro de Tradições 
Gaúchas Juca Ruivo. O encon-
tro reuniu equipes de todas as 
unidades do grupo, formado 
pela Construtora Oliveira, Oli-
veira Imóveis, Oliveira Mate-
riais de Construção, Britador 
Oliveira e Concreoeste.

A confraternização teve iní-
cio com a formação de grupos 
para trabalho de integração. Os 
colaboradores, de Maravilha, 
Chapecó, Cunha Porã e Cordi-
lheira Alta, envolveram-se em 
atividades visando aprimorar o 
trabalho em equipe, liderança e 
comprometimento. Em segui-
da, o palestrante Junior Chis-
té explanou sobre a importân-
cia da valorização e do amor ao 
trabalho, encerrando com ho-
menagens aos sócios e presta-
dores de serviço. Após o almo-
ço, foi promovido sorteio de 
diversos brindes.

Pensando em contribuir 
com a comunidade, cada co-
laborador doou 1 kg de ali-

COMEMORAÇÃO Empresa está entre as 100 maiores construtoras do país

Grupo Oliveira celebra 30 anos 
de atuação com evento

mento não perecível. Os do-
nativos foram repassados, 
nesta semana, para a casa de 
repouso Pousada Feliz, em 
Cunha Porã, e para o Lar Co-
ração de Maria, em Maravilha.

O sócio-administrador do 

Grupo Oliveira, Lenoir José de 
Oliveira, enfatiza como foi im-
portante celebrar as conquis-
tas alcançadas. “É uma forma 
de agradecer e enaltecer essa 
equipe comprometida e res-
ponsável com a missão da em-

presa. Por isso, o evento foi pre-
parado com muito carinho e 
cada detalhe foi pensado e or-
ganizado com o intuito de for-
talecer ainda mais os laços de 
coleguismo e amizade do gru-
po, que consideramos uma 
grande família. Temos a certe-
za de que todos saíram reno-
vados e ainda mais motivados 
para os próximos 30!”, afirma o 
empresário.

Além de Lenoir, são sócios 
da construtora seus irmãos, 
Alamir e Alcyone; a esposa, Ân-
gela; e a cunhada Deise. Atual-
mente as empresas do Grupo 
Oliveira abrangem os serviços 
de construção civil, estrutu-
ras pré-moldadas, terraplena-
gem, pavimentação asfáltica, 
usina de asfalto, usina de con-
creto, central de britagem, va-
rejo de materiais de constru-
ção, loteamentos, pequenas 
centrais hidrelétricas (PCHs), 
venda e incorporação de imó-
veis. A Construtora Oliveira fi-
gurou, neste ano, entre as 100 
maiores construtoras do país, 
de acordo com o 13º Ranking 
ITC (Inteligência Empresarial 
da Construção). 

Fotos: Divulgação

Evento foi realizado no CTG Juca Ruivo

Sócios do Grupo Oliveira

Lar Coração de Maria recebeu doações

O cadastramento biomé-
trico dos eleitores começa a fa-
zer parte da realidade dos 292 
municípios de Santa Catarina 
a partir deste mês. Na 58ª Zona 
Eleitoral de Maravilha a cole-
ta biométrica começou no úl-
timo dia 2 e já se percebe au-
mento no fluxo de eleitores 
que procuram a atualização. 

Conforme a auxiliar elei-
toral Claudiane Zabot Simon, 
além de Maravilha, fazem par-
te da 58ª Zona Eleitoral os mu-
nicípios de Tigrinhos, São Mi-
guel da Boa Vista, Flor do Sertão 
e Iraceminha, sendo que to-
dos os seus respectivos eleito-
res precisam fazer o cadastro 
biométrico. Atualmente a 58ª 
Zona Eleitoral contabiliza apro-
ximadamente 27.472 eleitores. 

O eleitor precisa levar con-
sigo um documento de identifi-
cação com foto, comprovante de 
residência atual. Não há custos 
para fazer a coleta biométrica 
e o cadastramento deve ser fei-
to até o dia 5 de maio de 2018. 

Conforme Claudiane, na 
eleição 2018 os eleitores da 
58ª Zona ainda poderão vo-
tar sem o cadastro biométri-
co, mas nas eleições 2020 este 
será um item obrigatório. A 
biometria é um método tec-
nológico que permite reco-
nhecer, verificar e identificar 
uma pessoa por meio de suas 
impressões digitais. Na Jus-
tiça Eleitoral, o cadastro bio-
métrico é utilizado para tor-
nar as eleições ainda mais 
seguras e prevenir fraudes.

58ª ZOnA ElEITORAl 
justiça Eleitoral inicia 
cadastro biométrico 
de eleitores 

Carine Arenhardt/O Líder

Eleitores já começam a procurar a Justiça Eleitoral para fazer o cadastro

CulTuRA
Museu apresenta obras 
de artistas locais

O Museu Padre Fernando 
sedia uma exposição de artesa-
nato e pintura em tela para co-
memorar o aniversário de 59 
anos de Maravilha. As obras são 
dos artistas Darci Zanotto, Ber-
nardo Barth e Diogo Silva. Os vi-
sitantes também podem acom-
panhar o espaço do agricultor, 
com ferramentas utilizadas pe-
los colonizadores do município. 

O horário de visitação é 

das 7h30 às 11h30 e das 13h às 
17h. Em junho o museu rece-
beu 20 novos expositores. São 
estruturas grandes, com por-
tas e compartimentos fecha-
dos na parte inferior, além de 
cúpula de vidro. De acordo 
com as responsáveis, Emi Rei-
chert e Marizete Hermes, os ex-
positores deixam o ambiente 
mais bonito e melhora a con-
servação das peças históricas.

Exposição é promovida em comemoração ao aniversário do município

Ederson Abi/O Líder

DElIBERAÇõES
Geama participará do 14º Encontro 
Estadual de Grupos de Apoio à Adoção

O Grupo de Estudo e Apoio 
à Adoção de Maravilha (Gea-
ma) promoveu reunião com os 
integrantes na quinta-feira (6), 
na sede da JCI. Conforme a co-
ordenadora da entidade, Sirlei 
Gheno, durante o encontro foi 
decidido por participar da tra-
dicional Parada 27 de Julho. 

Outro assunto debatido foi 
o projeto aprovado em primei-

ro turno na Câmara de Verea-
dores, que dispõe de uma vaga 
de psicólogo no período de 40 
horas semanais para o progra-
ma Apadrinhamento Afetivo, 
criado neste ano pelo Geama. 
Nos dias 21 e 22 de setembro 
parte do grupo irá fazer par-
te do 14º Encontro Estadual de 
Grupos de Apoio à Adoção, que 
será realizado em Blumenau. Encontro foi promovido na sede da JCi 

Divulgação
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SOlEnIDADE Novos integrantes seguem no cargo até julho de 2018 

Clubes de serviço promovem cerimônia de 
posse das novas diretorias
Na noite de sábado (1º) 

o Centro de Eventos 
Luz do Sol, na Linha 

Arabutã, sediou a cerimônia 
de posse das novas direto-
rias do Lions Clube Maravilha, 

Lions Clube Maravilha Oeste 
e Leo Clube. Na ocasião, além 
dos presidentes, foi feita a tro-
ca de outros cargos. Após a so-
lenidade foi servida janta.

No Lions Clube Maravi-

lha, Neri Galera deixou o car-
go para Rudimar Begrow. Já no 
Lions Clube Maravilha Oeste, 
Henrique Schneider foi subs-
tituído por Fátima Descon-
si. No Leo, Diego Engler assu-

miu o cargo no lugar de Paola 
Spessatto. Os mandatos vão 
até julho de 2018.

Na quinta-feira (6) foi rea-
lizada a cerimônia de posse da 
nova diretoria do Rotary Club 

Maravilha. O ato ocorreu na 
Associação Cultural Italiana 
de Maravilha (Acima) e con-
tou com a presença de lide-
ranças locais. Na ocasião, Jair 
Schossler assumiu a presidên-

cia após mandato de Marcos 
Raber. Schossler afirmou que 
irá seguir com as ações e fa-
zer alterações em alguns pro-
jetos. Seu lema é «O Rotary faz 
a diferença». 

Na ocasião também foi feita a troca de outros cargos

Diretoria do Lions Clube Maravilha Diretoria do Lions Clube Maravilha Oeste Diretoria do Leo Clube

Clubes de serviço contam com nova diretoria

Ederson Abi e Nelcir Dall’Agnol/O Líder

Cerimônia dos Lions Clubes Maravilha e Maravilha Oeste e Leo Clube foi realizada no Centro de Eventos Luz do Sol Evento foi promovido no sábado (1º)
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Diversas homenagens fizeram parte do protocolo em cerimônia do Rotary Club

Mandatos seguem até julho de 2018

homenagem de gratidão a Jansley Antônio Ranzi Jair Schossler é o novo presidente Ato foi realizado na quinta-feira (6)

leO clube maravilha 
Presidente: Diego Engler 
Vice-presidente: Schayane Golzer 
secretária: Dianne Bolfe
segunda-secretária: Fernanda unser
tesoureira: Priscila Signor
segundo-tesoureiro: Jean Signor 
Diretoria social: Paola Spessato
assessor de marketing e publicidade: 
henrique hübner
Diretora de frequência: Djanaina Manfrin 
Diretor animador: Renan Lazzaretti
Diretor esportivo: Gustavo Ferreira
assessor de eventos, promoções, bens e 
patrimônios: Thiago Zardo
casal conselheiro: Dirceu e Elise Mosmann

companheira amiga: Maristela Schmaedecke

liOns clube maravilha 
Presidente: Rudimar Begrow e Marileide
Vice-presidente: Silvino Giacomin e Maria 
Angelica 
casal secretário: Cleusamar Preuss e Paulo
casal tesoureiro: Adair Canci e Marta 
casal diretor social: ivete Bavaresco e 
Aldecio 
casal diretor animador: Sônia Zardo e 
Macimino 

liOns clube maravilha Oeste 
Presidente: Fátima Desconsi
Vice-presidente: Gelson Rossetto e Quimara 

casal secretário: Lenir Schaefer e Emilio 
casal tesoureiro: Nilson Delazere e Noeli 
casal diretor social: Maria Gerhard e Ênio
Diretora animadora: Neila Brixner

rOtary club maravilha
Presidente: Jair Schossler 
Vice-presidente: Marcelo hickmann
Protocolo: Darci Ranzan 
secretário: Marcos Raber 
tesoureiro: ilaci Zanella 
administração do clube: Sirley D’Agostini 
Desenvolvimento do quadro associativo: 
Volmar Ranzi 
Projetos humanitários: Ademar Augustin 
Fundação rotária: Marcus D’Agostini 

Imagem pública do clube: Simone Raber 
subcomissão de patrimônio: ivaneo 
Folletto e Ângelo Batisti
subcomissão de companheirismo: Eliane 
Schossler e Sildeni Augustin
subcomissão de projetos profissionais: 
Paulo Pissatto e Volmar Ranzi
subcomissão hospitalar: Elenice Batisti, 
Robson de Souza e Neldi de Lima
Proerd: Celesio Colla e Dércio Menegassi
conseg: humberto Ortolan e Celésio 
Colla
subcomissão de informação rotária: Nelvi 
Sebben
conselho fiscal: Everton Facco, Jansley Ranzi 
e Ângelo Batisti

Posse da diretoria do Rotary foi promovida na Cantina italiana

Noite teve homenagem para os integrantes mais frenquentes das reuniões

Darci Ranzan é o companheiro destaque 2016-2017
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EVEnTO Data foi comemorada na região com diversas ações de saúde, lazer, educação e 
cuidado com o meio ambiente

Dia do Cooperativismo reúne grande público
O Dia do Cooperativis-

mo foi comemorado 
no sábado (1º) com 

diversas ações. Em Cunha 
Porã o evento também mar-
cou o início do mês de ani-
versário do município. A 
programação foi realizada 
na Praça da Bandeira, com 
serviços gratuitos de aferi-
ção de pressão arterial, soli-
citação de mamografias, tes-
tes rápidos de DST, Hepatite 
B e C, VDRL e HIV, verifica-
ção de peso e altura e divul-
gação dos programas oferta-
dos pela Atenção Básica de 
Saúde.

Na ocasião, foram feitos 
exames preventivos, ativida-
des de alongamento corpo-
ral, jogos cooperativos e ou-
tras atrações. Para as crianças 
foram disponibilizados brin-
quedos, jogos educativos, 

pintura facial, além de apre-
sentações culturais e distri-
buição gratuita de algodão-
doce e pipoca. Durante o 
evento também foi promovi-
do o recolhimento de garra-
fas pet, óleo de cozinha, ele-
trônicos e eletrodomésticos 

para descarte. 
Com a ação, a Fundação 

Hospitalar de Cunha Porã foi 
beneficiada com a arreca-
dação de aproximadamente 
130kg de alimentos não pere-
cíveis. Na avaliação dos orga-
nizadores, cooperativas Auri-

verde, Aurora, Sicredi, Sicoob 
e Ceraçá, o evento atingiu 
os objetivos esperados, que 
eram proporcionar um dia 
de convivência e coopera-
ção para as famílias e oferecer 
serviços gratuitos voltados ao 
lazer, bem-estar e saúde.

Evento contou com apresentações culturais

Segundo os organizadores, o evento atingiu os objetivos esperados

Diversas ações na área de saúde foram realizadas

Voluntários realizaram pintura facial Tradicional evento reuniu grande público em Cunha Porã Jairo Ebeling, Rogério Pereira, hermes Barbieri e Elestor Albrecht

Fotos: Nelcir Dall’Agnol/O Líder

MARAVIlhA
Em Maravilha o evento começou na 

Praça Padre José Bunse. Durante a cami-
nhada, os participantes distribuíram ba-
lões, flores, mudas de árvores e abraços 
nas principais avenidas do município. Os 
integrantes foram divididos em grupos 
para passar por diferentes locais, com o 
ponto de chegada no Supermercado Au-
riverde. Eles também arrecadaram aga-
salhos e alimentos não perecíveis.

Caminhada da cooperação foi promovida na manhã de sábado (1º) Participantes distribuíram balões, flores, mudas de árvores e abraços

Equipe do Senai esteve presente no evento Sicredi participou da programação Caminhada terminou no Supermercado Auriverde

Divulgação
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Adelir e Aneli Belusso co-
meçaram a investir no ramo 
de supermercado há 20 anos 
e abriram o primeiro esta-
belecimento no município 
de Romelândia, onde per-
maneceram por 17 anos. Há 
três anos a empresa migrou 
para Maravilha, se instalan-
do na Avenida Marginal, no 
Bairro Floresta. Com a mu-
dança, logo surgiram opor-
tunidades para a família am-
pliar os negócios, agregando 

mais produtos e serviços. 
A empresa conta com 

uma equipe de sete profissio-
nais, sendo o casal fundador; 
os três filhos, Ana Paula, Mai-
con e Leandro; e dois colabo-
radores. O cliente encontra 
produtos na linha de merca-
do, padaria, açougue e bazar. 
A empresa também é corres-
pondente Caixa Aqui. O prin-
cipal diferencial são os horá-
rios estendidos, de segunda 
a sábado, até às 19h, e no do-

Supermercado Belusso se instala em 
Maravilha e amplia o negócio

Bar Almeida atende há 26 anos no Bairro Floresta 

Metalmax trabalha com fabricação de 
implementos agrícolas e linha de saneamento básico

Empresa familiar 
possui mais de 20 
anos de história

O Bairro Floresta em 
Maravilha sedia grandes 
nomes empresariais da ci-
dade, entre ela está a Jean-
car Multimarcas, instalada 
na Avenida Maravilha, es-
quina com a Rua Comerla-
to. Os irmãos Vilson e João 
Piaça começaram o traba-
lho no ramo em 1996, fo-
cando principalmente na 
venda de caminhões e ve-
ículos de carga, e aos pou-
cos foram migrando para a 
venda de carros de passeio. 

Mais tarde, o irmão 
Anildo também entrou 

na sociedade e os negó-
cios foram sendo amplia-
dos. Atualmente são três 
lojas em Maravilha, sen-
do duas situadas no Cen-
tro e uma no Bairro Flo-
resta, que é gerenciada 
por Vilson. O foco princi-
pal da loja no Floresta é a 
venda de caminhonetas, 
além de veículos menores. 
O objetivo é oferecer veí-
culos com procedência ga-
rantida. A empresa conta 
com um total de 15 fun-
cionários, sendo que sete 
estão na loja do bairro. 

Fundada há 12 anos por 
Ricardo Marcelo Ebert, a 
empresa Metalmax come-
çou “tímida”, mas não de-
morou muito para con-
quistar clientes espalhados 
pelos três estados do Sul: 
Santa Catarina, Paraná e 
Rio Grande do Sul. Os tra-
balhos iniciaram com uma 
equipe de apenas três pro-
fissionais e hoje soma 
um total de 17 pessoas. 

Além da marca Metal-
max, a empresa fabrica pro-
dutos Lumeco Industrial. 
A Metalmax trabalha na fa-
bricação de oito mode-
los de implementos agrí-
colas e cinco modelos na 
linha de saneamento bási-
co, a exemplo de contêiner 
e lixeira. Além da venda em 

lojas parceiras, a empre-
sa atende órgãos públicos, 
participando de proces-
sos de licitação. O princi-
pal diferencial é a dura-
bilidade dos produtos. 

O casal Jacir e Tania de 
Almeida chegou em Ma-
ravilha em 1991 e no mes-
mo ano fundou o Bar Almei-
da, com sede na Avenida 
Maravilha, esquina com a 
Rua Comerlato. O bar fun-
cionava na parte da fren-

te e nos fundos a família 
residia, até que o segun-
do andar foi erguido para 
construção do aparta-
mento na parte superior.

A freguesia aumen-
tou, mas Jacir conta, orgu-
lhoso, que mantém clien-

tes fieis desde os primeiros 
anos do bar. Atualmen-
te a estrutura oferece es-
paços para jogo de bocha 
48 e sinuca. O local promo-
ve campeonato, que neste 
ano é disputado por 40 jo-
gadores de bocha 48 e sinu-

ca. Outra tradição é a jan-
ta nas noites de sexta-feira, 
sempre com um cardápio 
diferenciado. Para Jacir, os 
anos lhe trouxeram expe-
riência para trabalhar no 
ramo, além de muitos ami-
gos e histórias para contar. 

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder

Supermercado atende há três anos em Maravilha

Metalmax atende clientes 
nos três estados do Sul

Equipe é formada por 17 profissionais

Bar Almeida atende na Avenida Maravilha, esquina com a Rua Comerlato Casal Jacir e Tania de Almeida

Jeancar Multimarcas está há cinco anos no bairro

Equipe da Jeancar, loja do Bairro Floresta

mingo pela parte da manhã. 
Como próxima ampliação, 

a família já planeja aten-
der com linha de farmácia.
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nOVA CORTE Dez candidatas concorreram aos títulos de rainha, 
primeira e segunda-princesas

Édina Paula Freitag é escolhida 
rainha do município 

O baile com escolha 
das soberanas de Cunha 
Porã foi realizado na noi-
te de sábado (1º). A progra-
mação fez parte das come-
morações alusivas aos 59 
anos de emancipação do 

município e foi organiza-
da pela Comunidade Evan-
gélica e governo municipal. 
Neste ano, dez candidatas 
concorreram aos títulos de 
rainha, primeira e segunda
-princesas.

Após o desfile e soma 
das notas atribuídas pe-
los jurados, foi anunciada a 
nova corte. A vencedora foi 
Édina Paula Freitag, segui-
da de Thais Helena Jahnel e 
Ingrid Tauchert. Na oportu-

nidade, a Comissão Organi-
zadora agradeceu a todas as 
empresas que foram parcei-
ras do evento, assim como 
o público que prestigiou o 
início das atrações de ani-
versário.

Fotos: Viviane Seben/Ascom prefeitura

Dez candidatas concorreram ao título Édina Freitag, Thais Jahnel e ingrid Tauchert são as novas representantes

ASSISTênCIA SOCIAl

Realizada 11ª 
Conferência Municipal 

O Lar de Convivência de 
Maravilha sediou, na tarde de 
quinta-feira (6), a 11ª Confe-
rência Municipal de Assistên-
cia Social. O evento teve como 
objetivo analisar, propor e de-
liberar, com base na avaliação 
local, as diretrizes para o apri-
moramento do Sistema Úni-
co da Assistência Social (Suas). 

A conferência municipal 
deste ano tem como tema “Ga-
rantia de direitos no fortaleci-
mento do Suas”, organizada em 
quatro eixos, que foram discuti-
dos em grupos: proteção social 
não contributiva e o princípio 
da equidade como paradigma 
para a gestão dos direitos socio-

assistenciais; gestão democrá-
tica e controle social: o lugar da 
sociedade civil no Suas; aces-
so às seguranças socioassisten-
ciais e a atribuição entre servi-
ços, benefícios e transferência 
de renda como garantias socio-
assistenciais; a legislação como 
instrumento para uma ges-
tão e compromissos e corres-
ponsabilidades dos entes fe-
derativos para a garantia dos 
direitos socioassistenciais. 

Foram eleitos os delegados 
para representar o município na 
11ª Conferência Estadual de As-
sistência Social. A programa-
ção também contou com apre-
sentações culturais e palestra. 

Carine Arenhardt/O Líder

Evento reuniu lideranças municipais, representantes de entidades e comunidade local

simOne veil
A primeira mulher 
eleita presidente 
do Parlamento 

Europeu, em 1979, 
morreu no dia 30 de junho, aos 89 
anos. Veil é considerada símbolo 
da luta pelos direitos das mulheres 
após legalizar o aborto na França 
em 1974, quando era ministra da 
Saúde. Ela sobreviveu, durante 
sua adolescência, ao campo de 
extermínio nazista de Auschwitz. 
Nascida em Nice em 1927, em uma 
família de judeus não praticantes, 
foi detida pela Gestapo em 1944, 
assim como boa parte de seus 
familiares, alguns dos quais (seus 
pais e um irmão) não sobreviveram 
à detenção. De volta à França, Veil 
estudou direito e trabalhou como 
funcionária do alto escalão na 
magistratura até que, em maio de 
1974, o presidente recém-eleito, 
Valéry Giscard d’Estaing, a nomeou 
ministra de Saúde, cargo em que 
ficou marcada, sobretudo pela 
conhecida “Lei Veil”, que permitiu a 
interrupção voluntária da gravidez. 
Entre 1979 e 1982 ela presidiu o 
Parlamento Europeu, na primeira 
vez em que seus integrantes foram 
eleitos por sufrágio universal.

paulO nOgueira
O jornalista 
conhecido por 
liderar cargos em 

grandes editoras de 
revistas nacionais 

como Abril e Globo e criador do site 
Diário do Centro do Mundo (DCM) 
morreu no dia 29 de junho, aos 61 
anos, após 10 meses de luta contra 
um câncer no fígado. Começou a 

carreira de jornalismo na década de 
1980, como repórter de economia 
da revista Veja. Em 1985 passou 
a ser editor da revista Veja São 
Paulo, que circula na capital paulista. 
Depois disso, ocupou diferentes 
cargos de liderança na editora Abril 
e participou de reformas editorais de 
revistas como Playboy, Quatro Rodas 
e Superinteressante. Após uma 
carreira de cerca de 25 anos na Abril, 
assumiu cargo de direção na Editora 
Globo, em 2006, onde permaneceu 
por dois anos. Foi correspondente 
em Londres para a revista Época 
e Editora Abril entre 2009 e 2012.  
Paulo deixa quatro filhos. 

pierre henry
 O compositor 
francês, 
considerado um 

dos pais da música 
eletroacústica e que foi 

um dos inspiradores da eletrônica, 
faleceu aos 89 anos em Paris.  
Considerado por algumas pessoas 
o “avô da música tecno”, Pierre 
henry preferia ser definido, sem 
modéstia, como o “pai da música 
moderna”. 

stevie ryan
A youtuber que 
ficou conhecida 
por imitar 

celebridades 
como Justin Bieber, 

Kim Kardashian e Amy Winehouse 
morreu aos 33 anos. Segundo 
o site da revista “The hollywood 
Reporter”, a atriz foi encontrada 
morta no sábado (1º), em sua 
casa, em Los Angeles. O exame de 
autópsia confirmou suicídio. 

jOhn 
blackwell jr.
O ex-baterista 
do cantor Prince 

morreu na terça-feira 
(4), aos 43 anos. A informação foi 
divulgada pela mulher do artista, 
Yaritza, pelas redes sociais. Blackwell 
sofria com tumores no cérebro 
diagnosticados em 2016.

laíde maria magiôni lazarOttO
Faleceu no sábado (1º), no hospital 
Regional de São Miguel do Oeste, aos 
75 anos. Seu corpo foi velado na igreja 
Católica Apostólica Brasileira do Bairro 
São Jorge, São Miguel do Oeste, sendo 
sepultado no cemitério do Bairro Santa 
Rita em São Miguel do Oeste.

cOnegOnda wrOnski  
draszevski
Faleceu no domingo (2), no hospital 
de Anchieta, aos 81 anos. Seu corpo 
foi velado na igreja da Comunidade 
de Linha São Cristovão, Anchieta, 
sendo sepultado no cemitério da 
comunidade. A família convida para 
o culto de sétimo dia, a ser celebrado 
hoje (8), às 14h, na comunidade de 
Linha São Cristóvão.

rOque wrOnski
Faleceu na quarta-feira (5), no hospital 
de Descanso, aos 59 anos. Seu corpo 
foi velado na igreja Católica de Linha 
Gaúcha, Descanso, sendo sepultado 
no cemitério da comunidade.

ana maria kasper
Faleceu às 12h25 de quinta-feira 
(6), aos 94 anos, no hospital São 
José. Seu corpo foi velado na Casa 
Mortuária Municipal e sepultado no 
cemitério municipal de Maravilha.

oBItuÁrIo
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tIgrInhoS
CAMPEõES Jogos foram promovidos no Ginásio Olívio Baczinski

PSG e Boca juniors são os ganhadores 
do Campeonato de Futsal 

A final do Campeonato 
Municipal de Futsal 2017 das 
categorias de base foi realiza-
da no sábado (1º), no Ginásio 
Olívio Baczinski. Na categoria 
sub-17 o confronto foi entre o 
PSG e Barcelona Juniors. Na 

ocasião, quem levantou a taça 
foi o PSG, que ganhou por 8 x 
3. Nesta categoria o artilheiro 
é o atleta Lucas Wormistich, 
com 20 gols, e o goleiro me-
nos vazado é Maurício Olivei-
ra, que sofreu 24 gols.

Na feminina, a disputa foi 
entre Boca Juniors e Chape 
Girls. Quem levou a melhor 
foi a equipe do Boca Juniors, 
que venceu por 10 x 4. As ar-
tilheiras são Andressa Buzat-
to e Josieli Morais, com 18 

gols cada, e a goleira menos 
vazada é Larissa Simon, que 
sofreu 13 gols. O diretor de 
esportes, Cleiton Monteiro, 
agradece a participação dos 
atletas e de todos que presti-
giaram os jogos.

Fotos: Divulgação

Divulgação

Divulgação

PSG, campeão na categoria sub-17 Boca Juniors, campeão do feminino

Maurício Oliveira, goleiro menos vazado Lucas Wormistich, artilheiro

Larissa Simon, goleira menos vazada Josieli Morais e Andressa Buzatto, artilheiras

InVESTIMEnTO

CARTAS

Administração realiza 
entrega de veículo

Alunos visitam Correios e 
postam correspondências 

No último dia 29 foi fei-
ta a entrega de um veículo 
Fiat Strada, zero quilômetro, 
em frente ao centro admi-
nistrativo de Tigrinhos. O ve-
ículo, adquirido por meio 

de recursos oriundos da Se-
cretaria Municipal de Agri-
cultura, será utilizado pela 
mesma e também pelo De-
partamento Municipal de Es-
tradas e Rodagens (DMER).

Veículo foi entregue no último dia 29

A turma do 4º ano do 
Centro de Educação Pro-
fessor Ivo Luiz Honnef visi-
tou, na segunda-feira (3), a 
agência Correios de Tigri-
nhos, após realizar ativida-
des educativas sobre as car-
tas com a professora Luciane 
Soethe. Na ocasião, os alu-
nos postaram as cartas es-
critas por eles para parentes 
e amigos de diversos mu-
nicípios do Brasil. As des-

pesas de postagem foram 
pagas pela Associação de 
Pais e Professores (APP).

Durante a visita, a fun-
cionária do Correio An-
dréia Wachoolz explicou 
sobre o procedimento fei-
to com as cartas, como selo, 
encaminhamentos e va-
lores de postagens. Para 
a professora, a ativida-
de foi gratificante, prazero-
sa e de muito aprendizado.

O Concurso Rainha do 
Município 2017/2018 de Ti-
grinhos está com inscrições 
abertas. As fichas estão dispo-
níveis na Secretaria Munici-
pal de Assistência Social e na 
Escola Estadual Osvaldo Fer-
reira De Mello. Ao todo, se-
rão escolhidas quatro can-
didatas para os títulos de 
rainha, primeira e segunda
-princesas e miss simpatia. 

Para participar do concur-
so as candidatas devem residir 
em Tigrinhos há mais de cinco 
anos, ter no mínimo 15 anos 
completos até a data do even-
to e no máximo 20, beleza fa-
cial, elegância, simpatia, per-
sonalidade, postura social, não 
ter sido eleita rainha, prince-
sa ou miss simpatia em even-
tos anteriores do concurso 
Rainha do Município, ser sol-

teira, jamais ter sido casada, 
ainda que em casamento anu-
lado, ou ter vivido em união 
estável e não ter tido filhos.

As candidatas interessadas 
ou convidadas devem confir-
mar sua participação no con-
curso até o dia 28 de julho, em 
reunião agendada com a Co-
missão Central Organizadora 
(CCO). O evento, que faz par-
te da comemoração de aniver-

sário do município, será reali-
zado no dia 29 de setembro, no 
Centro Esportivo Municipal.

O baile terá animação 
do Grupo Tchê Kakareko. Na 
oportunidade, as candida-
tas irão fazer quatro desfi-
les e as roupas serão padro-
nizadas, sendo a Comissão 
Organizadora a responsá-
vel pela compra e/ou confec-
ção e acabamento dos trajes.

DESFIlE
Inscrições para concorrer à Rainha do 
Município estão abertas



 MARAViLhA, 8 DE JuLhO DE 201728

agradecimentO 
A Rede Feminina de Combate ao Câncer (RFCC) de Maravilha 
vem em público agradecer todas as homenagens prestadas 
em comemoração aos 20 anos de fundação da entidade. 
Dizer obrigado muitas vezes não é o suficiente para expressar 
tanto carinho e homenagens recebidas no mês de junho. 
Agradecer a presença de toda comunidade e ex-presidentes 
homenageadas no dia 9, na palestra com irlei Wiesel. 
Agradecer a imprensa, jornais, ao jornalista Ederson Abi, que 
abrilhantou o evento na realização do cerimonial. Agradecer 
cada patrocinador, cada voluntária e cada vitoriosa pelo 
apoio e confiança; ao poder público municipal, nas pessoas 
da prefeita, Rosimar Maldaner, e da secretária de Saúde, 
Miriani Sartori; ao vereador Luiz hermes Brescovici e a cada 
vereador pela presença e apoio, e dizer a cada colaborador da 
Casa de Leis que o dia 26 de junho será eternizado na nossa 
memória. hoje a entidade está muito mais fortalecida, certa 
do cumprimento do seu dever social. Vamos retribuir a toda 
comunidade, reforçando o importante papel do voluntariado, 
da solidariedade e da benevolência e amor ao próximo.

CAPACITAÇÃO

Sicoob realiza treinamento com colaboradores
O Sicoob Credial promoveu 

no último dia 24 treinamento com 
os colaboradores em Cunha Porã. 
Na ocasião, o diretor financeiro, 
Darci Kluge, explanou sobre as di-
ficuldades enfrentadas para o es-
tabelecimento do Sicoob Credial 
no município. Ele mostrou os pri-
meiros equipamentos da coope-

rativa e como eram feitas as auten-
ticações e demais documentos. 

O diretor operacional, Már-
cio Schmitt, falou sobre gestão fi-
nanceira. Após, os funcionários 
de cada Posto de Atendimen-
to realizaram uma apresentação. 
Conforme a especialista em Re-
cursos Humanos, Dirlene Jahnel, 

o objetivo do encontro é garan-
tir a padronização dos serviços. 

O presidente do Sicoob Cre-
dial, Hermes Barbieri, acres-
centou que esse treinamento é 
importante para garantir a capa-
citação contínua dos profissio-
nais. “Mais uma vez tivemos um 
momento importante em nossa 

cooperativa. Reunimos os nos-
sos profissionais, as pessoas mais 
experientes do nosso meio para 
fazer esse treinamento. Quan-
to mais aprendemos, nos atu-
alizamos, mais o cooperativis-
mo cresce, mais o Sicoob Credial 
se desenvolve e leva qualidade 
para seus associados”, finaliza.

Divulgação

Equipe realizou treinamento em Cunha Porã

TRADIÇÃO Lucro será revertido para o término da Casa Martin Luther

Festa da Colheita reúne mais 
de 600 pessoas

A comunidade da Igre-
ja Evangélica de Confis-
são Luterana no Brasil (IE-
CLB) promoveu no domingo 
(2) a tradicional Festa da 
Colheita. A programação 
teve início às 9h, com Cul-
to de Ação de Graças. Após 
foi servido almoço, compos-
to por galeto, carne de gado, 
mandioca, arroz, cucas fei-

tas pelas integrantes da Or-
dem Auxiliadora das Se-
nhoras Evangélicas (Oase), 
pães e saladas diversas.

De acordo os organiza-
dores, mais de 600 pesso-
as prestigiaram o evento. 
“Este ano o lucro arrecada-
do será revertido para o tér-
mino da construção da Casa 
Martin Luther”, explicam. 

Fotos: Ederson Abi/ O Líder

Programação iniciou com Culto de Ação de Graças

Evento reuniu mais de 600 pessoas Tradicional festa foi realizada no domingo (2)

TRADIÇÃO 
lions Clube realiza 12º jantar da Codorna 

No dia 15 de julho o Lions 
Clube Maravilha Oeste irá pro-
mover o tradicional Jantar da 
Codorna. Esta será a 12ª edição 
do evento, que tem como ob-

jetivo auxiliar na campanha da 
visão, compra de camas hos-
pitalares e a manutenção do 
quarto da entidade no Hospi-
tal São José. O evento será reali-

zado às 20h no Salão Paroquial 
Católico e terá como cardápio 
codorna recheada, medalhão 
de frango, macarrão, polen-
ta, cucas e saladas. Após o jan-

tar, a festa será animada pela 
Banda Trio Maravilha, além 
da realização de bingo. Os in-
gressos custam R$ 30 e é neces-
sário levar pratos e talheres. 

PRIMEIRO SEMESTRE
Presidente da Amerios 
avalia mandato

Jairo Ebeling, presiden-
te da Amerios e prefeito de 
Cunha Porã, avalia positiva-
mente o primeiro semestre à 
frente da associação. Segun-
do ele, apesar do manda-
to ser de apenas um ano, nos 
primeiros meses foi possí-
vel dar seguimento a vários 
assuntos. “No segundo se-
mestre, com certeza, teremos 
novidades com a implemen-

tação de novas atividades e 
novos programas que os mu-
nicípios cobram”, afirma.

Sobre as metas estabele-
cidas para o primeiro semes-
tre, ele lembra que nem to-
das foram cumpridas, mas 
que a grande maioria foi con-
cretizada. “Os pleitos pen-
dentes são por questões bu-
rocráticas que ainda não 
foram efetivadas”, diz.

Arquivo/O Líder

Jairo Ebeling é prefeito de Cunha Porã
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 ONEIdE BEHLING
SOBREVIVEnTE
O narrador Rafael Henzel, um dos sobreviventes do aci-

dente da Chapecoense, lança o livro Viva Como se Estivesse de 
Partida. Contando momentos da tragédia e as mudanças que 
passou. Lançamento será neste sábado na Arena Condá, em 
Chapecó.

COnTRA
No confronto em São Miguel do Oeste, o meio-campo Sig 

foi o destaque, mas negativo! Sig fez dois gols contra, desvian-
do cruzamento na pequena área. Outro lance, tentou afastar e 
mandou contra suas próprias redes. Em uma tarde infeliz o atle-
ta ainda proporcionou mais um momento bizarro. Chutou a 
bola nas costas do adversário e esta caprichosamente foi morrer 
no fundo do próprio gol. Não foi uma jornada nada fácil para o 
meio-campista do Clube Recreativo Maravilha. Esses gols con-
tra normalmente marcam negativamente o seu marcador em 
função do prejuízo à sua equipe na derrota de 4 a 3. Mas Sieg-
mar Garlet, ou simplesmente Sig, é um grande jogador e vai dar 
a volta por cima. Foi consolado pelos colegas do CRM.

InTER x CRICIÚMA 
Só a vitória interessa ao Internacional no enfrentamento com 

o Criciúma para subir na tabela e entrar na zona de classificação 
na Série B. Com uma semana inteira, Guto Ferreira cobrou mui-
tos dribles e chutes da equipe. Provável time colorado: Danilo 
Fernandes, Winck, Klaus, Cuesta e Uendel; Dourado, Edenilson, 
Gutiérrez e D’Alessandro; Nico López e Willian Porter.

ERRO 
Mais de 90% foi contra a demissão do técnico Vagner Man-

cini. É o que aponta uma enquete realizada junto à torcida. Mais 
uma vez ficou provado que falar em projeto no futebol brasileiro 
é bobagem. O que vale é o resultado de campo. Vinícius Eutró-
pio já comandou a Chapecoense em 2015, teve uma série de seis 
jogos sem vitória, acabou sendo demitido. Oremos!

ClASSIFICADO 
Grêmio jamais deixou escapar a classificação no mata-mata 

da Libertadores depois de vencer o primeiro jogo! Quando mar-
cou o gol aos 43 segundos, tive a impressão que o Grêmio go-
learia o Godoy Cruz. Mesmo com o placar magro e o jogo de 
volta marcado para o dia 9 de agosto, podemos apontar o Grê-
mio como classificado! Time argentino é fraco e ingênuo. Trico-
lor deixou de jogar no toque rápido e de primeira por dois mo-
tivos: gramado pesado devido à chuva e quando os argentinos 
apelaram para a violência ainda no primeiro tempo. Aí foi pre-
ciso mudar fortemente seu modo de jogar e enfrentar o Godoy 
Cruz. Em Porto Alegre será um passeio.

Grêmio vai respirar só Brasileirão nos próximos dias. Neste 
domingo (9), às 16h, recebe o Avaí. Depois: Flamengo (F), Pon-
te Preta (C), Vitória (F) e São Paulo (F).

prOgramaçãO 
hoje (8)
café colonial no salão Paroquial 
católico
início: 16h
Promoção: Banda Marcial 
Cidade das Crianças, Lions 
Clube Maravilha
Apoio: Esporte e Clube de 
Mães da Linha Chinelo 
Queimado
 
amanhã (9)
Festa da comunidade no 
salão da Linha cabeceira do 
Iraceminha
início: 10h
Promoção: Comunidade 
Evangélica da Linha Cabeceira 
do iraceminha

Festa da Integração no salão da 
comunidade católica do bairro 
união
início: 9h45
Promoção: Volkstanzgruppe 
Wunderbar – CC 25 de Julho
 
sábado (15)
Encontro de corais no centro 
sociocultural
início: 14h

Promoção: prefeitura de 
Maravilha - Departamento de 
Cultura
 
Jantar da codorna no salão 
Paroquial católico
início: 20h
Promoção: Lions Clube 
Maravilha Oeste
 
domingo (16)
Festa dos Idosos no Lar de 
convivência
início: 10h
Promoção: Lar de 
Convivência
 
22 de julho
4º Encontro de corais no Lar 
de convivências
início: 15h30
Promoção: Coral immer 
Fröhlich, da Acalmar
 
Festa de Idosos no salão da 
comunidade da Linha arabutã
início: 10h
Promoção: Grupo de idosos 
unidos da Linha Arabutã
 
23 de julho
Encontro de carros antigos 

cidade das crianças no 
Espaço criança sorriso
início: 8h
Promoção: Grupo Old Cars e 
Clássicos de Porão
 
26 de julho
noite do Pastel no Lar de 
convivência
início: 19h30
Promoção: igreja Evangélica 
Assembleia de Deus
 
show com Papas da Língua no 
Espaço criança sorriso
início: 19h30
Promoção: Administração 
municipal – Departamento de 
Cultura

 27 de julho
Festa da colônia e Feira do 
artesanato no Espaço criança 
sorriso
início: 9h
Promoção: Prefeitura 
Departamento de Cultura/
Copamar/Amarap
 
Parada 27 de Julho 
início: 14h
Promoção: prefeitura de 

Maravilha – Departamento de 
Cultura
 
brinquedões e brinquedos 
infláveis no Parque cidade das 
crianças
início: 15h30
Promoção: administração 
municipal – Departamento de 
Cultura
 
show com tchê Kakareko no 
Espaço criança sorriso
início: 16h
Promoção: prefeitura de 
Maravilha – Departamento de 
Cultura
 
costelão no ctG Juca ruivo
início: 12h
Promoção: Centro de 
Tradições Gaúchas Juca 
Ruivo
 
29 de julho
campanha de Vacinação 
antirrábica no Espaço criança 
sorriso
início: 8h
Promoção: prefeitura de 
Maravilha – Secretaria 
Municipal de Agricultura

59 AnOS Roteiro de eventos terá festividades por todo o mês de julho

Programação de aniversário 
do município terá show 
nacional com Papas da língua

Para comemorar os 59 
anos de emancipação polí-
tico-administrativa de Ma-
ravilha, comemorado no 
próximo dia 27, a prefeitu-
ra, secretarias municipais, 
diretorias e entidades pre-
pararam programação es-
pecial para o mês de julho. 
O roteiro iniciou na quarta-
feira (5), com o lançamen-

to do programa Cidade Em-
preendedora, na Câmara de 
Vereadores, e continua hoje 
(8), com café colonial pro-
movido pela Banda Marcial 
Cidade das Crianças e Lions 
Clube Maravilha. O evento 
será realizado no Salão Pa-
roquial Católico e é apoia-
do pela comunidade de Li-
nha Chinelo Queimado. A 

programação continua ama-
nhã (9), às 10h, com festa na 
comunidade de Linha Cabe-
ceira do Iraceminha. 

Entre os destaques dos 
eventos está o show com a 
banda gaúcha Papas da Lín-
gua, no dia 26 de julho, no 
Espaço Criança Sorriso. E 
no dia do aniversário será 
realizada a tradicional Pa-

rada 27 de Julho. O feriado 
municipal também conta-
rá com a Festa da Colônia e 
Feira do Artesanato, Rua do 
Lazer com atividades para 
as crianças e show com Tchê 
Kakareko. No dia 29 de julho 
o município promove uma 
ação em prol dos animais 
com a campanha de vacina-
ção antirrábica.

lançado o programa Cidade Empreendedora
O programa Cidade Empre-

endedora foi lançado em Mara-
vilha na quarta-feira (5), na Câ-
mara de Vereadores. O programa 
é uma ferramenta do Sebrae e 
trabalha o desenvolvimento lo-
cal nos seguintes eixos: atores do 
desenvolvimento; desburocra-
tização; sala do empreendedor; 
compras governamentais; cres-
cendo e empreendendo; municí-
pio em números; levantamento 
de oportunidades; planejamen-
to estratégico para a gestão mu-
nicipal; gestão estratégica orien-
tada para resultados e plano de 
desenvolvimento econômico.

O coordenador regional do 
Sebrae, Udo Trennepohl, expla-

nou as soluções que o programa 
vai contemplar em Maravilha. 
“São 34 soluções que envol-
vem o pacote e que vão auxi-
liar no desenvolvimento do am-
biente de negócios trabalhando 
com diagnóstico local, ajudan-
do empresas a vender para o po-
der público, trabalhando o tema 
empreendedorismo nas escolas. 
Já iniciamos o alinhamento com 
a equipe da prefeitura”, explica.

Em Maravilha o coordena-
dor do Cidade Empreendedo-
ra é o diretor de Indústria e Co-
mércio, Mozer de Oliveira. “Com 
R$ 843 milhões gerados em mo-
vimento econômico pela in-
dústria, comércio, prestação de 

serviços e agricultura, Maravi-
lha se destaca em 41º lugar no 
ranking catarinense e o pro-
grama Cidade Empreendedo-
ra vem em boa hora. Vamos 
capacitar nossos empreende-
dores locais para ampliar esse 

número e gerar novas condi-
ções de negócios em Maravi-
lha”. A duração do programa é 
de 18 meses e uma equipe de 
profissionais do Sebrae vai con-
duzir o trabalho em conjunto 
com a prefeitura de Maravilha. 

Duração do programa é de 18 meses e uma equipe de profissionais do Sebrae vai 
conduzir o trabalho

Nelcir Dall’Agnol/O Líder
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cotIDIAno

por lAerTe bieger
TrÂNSITO E vOCÊ
Major PM comandante da 7ª Companhia de 
Polícia Militar Rodoviária

COMO EVITAR 
BuRACOS nA PISTA

Uma cena que tem se tornado cada vez mais co-
mum em viagens pelo Brasil afora é a do motorista 
trocando o pneu do seu carro. O pavimento asfálti-
co, muitas vezes em péssimas condições, requer mui-
ta atenção e habilidade por parte do motorista, sob 
pena de envolver-se em acidente de trânsito ou então 
acabar danificando os pneus e a suspensão do veícu-
lo. O que fazer para evitar cair num buraco existen-
te na pista?

Ao transitar por uma rodovia que não está em boas 
condições, seja por possuir buracos ou então por sa-
liências decorrentes do intenso trânsito de veículos 
de cargas, o motorista deve dar atenção especial à ca-
libração dos pneus de seu veículo. Com a quantida-
de ideal de ar, nos casos de ser inevitável o impacto a 
possibilidade de danificar rodas e pneus será conside-
ravelmente reduzida.  

Paralelo a isso, estando em mau estado de conser-
vação a rodovia, o condutor deve procurar diminuir a 
velocidade de seu veículo e aumentar a distância de 
seguimento do veículo que o antecede. Isso permiti-
rá que tenha maior tempo para realizar com seguran-
ça uma manobra evasiva. O aumento da distância para 
o veículo da frente fará com que o motorista visualize 
antes o buraco, proporcionando maior tempo para a 
adequada reação.

Motoristas que têm o hábito de andar “colados” 
na traseira de outro veículo, em especial nos de carga, 
tendem a ser surpreendidos por buracos que surgem 
repentinamente a sua frente, não havendo tempo há-
bil para evitar o impacto. Por isso é que se deve sem-
pre aumentar a distância de seguimento. 

O problema causado pelos buracos na pista ten-
de a ficar ainda mais sério quando da ocorrência de 
chuvas, tendo em vista o acúmulo de água que aca-
ba encobrindo os obstáculos, formando verdadeiras 
armadilhas. Enfrentando semelhante condição, pro-
cure desviar de poças d’água, pois ali pode haver um 
buraco encoberto. Contudo, nunca realize manobras 
bruscas, pois poderá perder o controle do seu veículo. 
Tampouco faça manobra evasiva para dentro da pis-
ta contrária, pois poderá acabar provocando uma co-
lisão frontal.

É preferível passar pelo buraco, danificando o 
pneu, a roda ou a suspensão do carro, do que acabar 
envolvendo-se num acidente mais grave provocado 
por uma manobra evasiva mal realizada. Se constatar 
que não há tempo para desviar do buraco, mantenha 
alinhada a direção e procure não pressionar o pedal 
dos freios, pois isso fará com que a suspensão do veí-
culo fique sob pressão, aumentando as chances de da-
nificá-la no momento em que a roda atingir o buraco.

Por fim, se ocorrer de atingir um buraco ou saliên-
cia existente na rodovia, é preciso ter ciência de que é 
possível que fiquem comprometidos o balanceamen-
to, geometria e alinhamento das rodas do seu veículo, 
sendo recomendável procurar um profissional da área 
para corrigir eventual problema, que poderá levar ao 
desgaste prematuro de peças ou componentes.  

nOITE DE MEDO Bandidos fizeram família refém e levaram carros, joias e dinheiro

Polícia Civil recupera veículo 
roubado após assalto 

A Polícia Civil investiga um 
assalto com reféns na noite de 
quarta-feira (5) no município de 
Maravilha. O caso foi registra-
do por volta de 22h, na Rua Vitor 
Meireles, nas proximidades da 
Escola de Educação Básica Nos-
sa Senhora da Salete. De acordo 
com a polícia, um dos veículos, 
uma Saveiro Cross, foi recupe-
rado no início da noite de quin-
ta-feira (6). O carro estava aban-
donado em Linha Humaitá, em 
Cunha Porã, com a chave. Um 
agricultor localizou o veículo e 
acionou a Polícia Militar. 

COMO FOI O ROuBO
Dois homens encapuza-

dos invadiram o local pela jane-
la de um banheiro da residência. 
De acordo com a Polícia Militar, 
eles estavam com roupas pre-
tas e um deles possuía uma pis-

Saveiro foi localizada abandonada em uma estrada do interior de Cunha Porã

Polícia Militar

tola. As quatro pessoas que esta-
vam na casa foram colocadas na 
sala de TV e o homem armado 
ficou vigiando. Enquanto isso, o 
comparsa vasculhou a residên-
cia em busca de objetos de valor. 
Eles pediram por um cofre. Se-
gundo o morador, não existe co-
fre na casa. 

A Polícia Militar afirma que 
os homens buscavam joias e di-
nheiro. Depois de procurar pela 

casa toda, eles recolheram alguns 
objetos e fugiram nos dois car-
ros da família. Após levantamen-
to, constatou-se que os assaltan-
tes roubaram dois veículos, uma 
Saveiro Cross e uma Sportage, 
além de três televisores acima de 
40 polegadas, várias joias, câmera 
fotográfica e uma pequena quan-
tia em dinheiro. 

Após o roubo, a Polícia Mili-
tar acionou as guarnições de to-

das as regiões, mas os homens 
não foram localizados. 

PISTAS
A Polícia Civil busca por in-

formações que levem ao para-
deiro dos assaltantes, que teriam 
fugido em direção à BR-282. Ain-
da na noite do crime, câmeras de 
monitoramento flagraram uma 
Sportage no trevo de Pinhalzi-
nho, seguindo sentido Chape-
có. A Saveiro teria sido vista en-
trando na cidade de Pinhalzinho, 
mas seria um veículo semelhan-
te. 

Após localização da Savei-
ro em Cunha Porã, a Polícia Civil 
deve procurar evidências no veí-
culo, como digitais e outras mar-
cas que possam delatar os crimi-
nosos. Como a residência não 
possui câmeras, o trabalho de 
identificação é complexo.

A Justiça condenou a 
empresa Turatto e Turat-
to e o motorista Rosinei Fer-
rari a pagarem o valor de 
R$ 955 mil após o aciden-
te no dia 9 de outubro de 
2007, na BR-282 em Descan-
so. A sentença foi prolata-
da há pelo menos dois me-
ses, quase 10 anos após a 
tragédia. O valor foi calcula-
do sobre os danos materiais.

Segundo a ação movi-
da pelo Estado, havia naque-
la noite diversas sinalizações 
orientando sobre o acidente 
e o motorista conduziu o ve-

ículo por mais de dois qui-
lômetros de forma impru-
dente, na contramão. Foram 
dois acidentes naquela noi-
te. No primeiro, 11 pessoas 
tinham morrido numa coli-
são entre caminhão e ôni-
bus e outras 17 foram mortas 
na ação de Rosinei Ferrari.

Gilmar Turatto, proprie-
tário da empresa, foi conde-
nado a 12 anos de prisão e o 
motorista a 21 anos. A sen-
tença foi proferida em ju-
nho e assinada pelo juiz da 
Comarca de Descanso, Mar-
cus Alexsander Dexheimer.

A Polícia Rodoviária Fe-
deral suspendeu alguns ser-
viços na quinta-feira (6) 
por causa da falta de recur-
sos repassados pelo gover-
no federal. Sem dinheiro, 
houve suspensão de escol-
tas, atividades aéreas e re-
dução de viaturas em pa-
trulhamento. A PRF prioriza 

o atendimento a acidentes 
com vítimas, por exemplo. 

O maior impacto na re-
gião Extremo-Oeste deve 
ser em patrulhamentos 
de áreas afastadas das ba-
ses operacionais. “Busca-
remos diminuir o prejuízo 
no atendimento de ocor-
rências emergenciais, prio-

A Polícia Rodoviária Fede-
ral localizou na terça-feira (4), às 
margens da BR-282 em Descan-
so, uma motocicleta com registro 
de furto. A Yamaha/Factor, pla-
ca de São Miguel do Oeste, esta-
va escondida em meio à vege-

tação às margens da rodovia.
De acordo com os sistemas 

de verificação, o veículo pos-
suía registro de furto desde o dia 
17 de outubro de 2016. A moto-
cicleta foi encaminhada à Dele-
gacia de Polícia de Descanso.

FAlTA DInhEIRO
Polícia Rodoviária Federal suspende serviços

rizando atendimento de 
acidentes com vítimas, au-
xílios que sejam de com-
petência exclusiva da PRF 
e enfrentamento a ilíci-
tos. Esclarecemos que a Po-
lícia Rodoviária Federal, 
em conjunto com Ministé-
rio da Justiça e Segurança 
Pública, já está em tratati-

vas com Ministério do Pla-
nejamento, Orçamento e 
Gestão para uma célere re-
composição do orçamen-
to e consequente reesta-
belecimento dos serviços 
e normalização da atua-
ção da instituição”, informa 
nota encaminhada pela Po-
lícia Rodoviária Federal. 

COnDEnAÇÃO RECuPERADA
Empresa e motorista 
devem pagar multa

Motocicleta furtada é 
localizada na BR-282

Polícia vai investigar se 
motocicleta foi usada para 
cometimento de crimes

PRF
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ESportE

Localizada na Linha União, 
município de Cunha Porã, a 
sede da Associação de Trilhei-
ros Feras do Mato foi inaugura-
da no domingo (2), tendo pro-
cissão com a padroeira Nossa 
Senhora Aparecida e mis-
sa com benção da nova sede. 
Ao meio-dia foi servido coste-
lão para mais de 80 pessoas.

O presidente, Edegar Die-
terich, falou sobre a nova fase 
do grupo e a parceria com a 
comunidade local. “Realiza-
mos um sonho de muitos anos, 
estamos em nossa sede pró-
pria, uma conquista de todos 
os integrantes que se esfor-
çaram e dedicaram seu tem-
po para que isso se tornasse 

FERAS DO MATO
Associação de trilheiros inaugura sede própria 

Costelão foi servido para mais de 80 pessoas

Divulgação

realidade. Também agrade-
cemos a comunidade em ge-
ral que nos acolheu de bra-
ços abertos” frisa Dieterich. 

O Moto Grupo Feras do 
Mato teve sua origem no ano 
2012, em Maravilha, tendo a 
ideia partido de um grupo de 

amigos que, apaixonados por 
motos, decidiram se reunir 
nos fins de semana para cur-
tir a natureza sobre duas rodas. 
O moto clube conta hoje com 
40 integrantes de diversas cida-
des da região, estando presente 
em vários encontros de trilhas, 

inclusive em outros estados.
A nova sede conta com 

150m² de área construída e 
pista para a prática do espor-
te sobre duas rodas. O local 
servirá para o grupo e a co-
munidade da região reali-
zar suas confraternizações.

O projeto social Gol e 
Letras de Maravilha este-
ve com as equipes de fut-
sal, categorias sub-9, 11, 13, 
15 e sub-17, no sábado (1)
º, em Flor do Sertão. Os jo-
gos foram válidos pela Taça 
Integração. No sub-9, 11 e 
sub-17 Maravilha perdeu e 
nas categorias sub-13 e sub-
15 os meninos venceram. 

A equipe de Maravi-
lha que disputa as quar-
tas-de-final da RIC TV Re-
cord jogou a partida de ida 
no último dia 30, em Ser-
ra Alta, e perdeu por 4 x 
3. O jogo da volta ocor-
re na quinta-feira (6), às 
20h30, no Ginásio Munici-
pal de Esportes Gelson Ta-
deu Lara de Maravilha.

FuTSAl

COPA SAnTA CATARInA 

Projeto Gol e letras 
joga em Flor do Sertão 
e na Copa RIC TV 
Record Maravilha

Maravilhenses 
participam de 
competição estadual 

Divulgação

Desde ontem (7) os atle-
tas da equipe da Secreta-
ria de Esportes/Erva Dani-
nha/AATMM participam 
da 1ª Copa Santa Catari-
na de Tênis de Mesa, em Pi-
nhalzinho. O evento faz par-
te do Circuito Catarinense 
de Tênis de Mesa, organiza-
do pela Federação Catari-
nense, e terá pontuação váli-
da para os rankings estadual 
e nacional. “A Copa Santa Ca-

tarina é classificada como 
campeonato aberto, sen-
do assim, a presença de atle-
tas de outros estados brasi-
leiros não é descartada”, disse 
o professor Tiego Drumm. 

No sábado (15) será re-
alizada a terceira eta-
pa do Circuito Oeste – Tro-
féu Cleberson Fernando 
da Silva, em Concórdia, 
quando a delegação mara-
vilhense estará presente. 

Evento faz parte do Circuito Catarinense de Tênis de Mesa

ESTADuAl CRM perde em São Miguel do Oeste com dois gols contra 

um domingo para esquecer
A tarde do domingo (2) 

para a equipe do Clube Re-
creativo Maravilha (CRM) é 
um daqueles momentos para 
riscar da história. Em jogo 
contra o Guarany de São Mi-
guel do Oeste, pela chave A 
do Campeonato Estadual de 
Futebol Amador, no Estádio 
Padre Aurelio Canzi, o rubro
-negro maravilhense perdeu 
para o Bugre miguel-oestino. 
O Guarany venceu pelo placar 
de 4 x 3 e contou com dois gols 
contra de Sig e outro gol oriun-
do de uma confusão dentro da 
pequena área, quando a bola 
sobrou e Sig tentou afastar, ela 
pegou nas costas do atleta Tia-
go Magi do Guarany, enco-
brindo toda a defesa do CRM 

crM                         guarany
Tiago                        Índio
Marcelinho              Marquinhos
(Tonini)                     Basoti
Michel                      (Rato)
Gustavo                   Jean
Wilson                      André
(Ronaldo)                (Vando)
Basílio                      Deyler
(Jones)                    Danrlei
Sig                            Tiago Maggi
Edson Negão         Marcelo Villi
Renatinho              (Ferraz)
Lopes                      Daniel Bedin 
Beltrão                    (Guilherme)
(Bil)                           Luizinho
                                  (Dikel)

Com o resultado, a equipe de Maravilha está na terceira colocação dentro da chave A
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e também o goleiro Tiago, que 
estava fora da meta.  

O técnico Rudi, do Gua-
rany, fez mistério e liberou a 
escalação apenas 15 minutos 
antes do apito inicial.

ClÁSSICO 
Ninguém tem dúvida que 

CRM e Guarany é o maior 
clássico do futebol do Extre-
mo- Oeste catarinense. O 
jogo de domingo, mais uma 
vez, confirmou a escrita. As 
equipes realizaram lances 
merecedores de aplausos e 
a torcida praticamente lo-
tou o Estádio Padre Aurélio 

Canzi. Agora os times vol-
tam a se enfrentar em Ma-
ravilha pelo returno do es-
tadual. Próximo jogo do 
CRM é em Guaraciaba, con-
tra o Harmonia, no domin-
go (16).  

RIC TV RECORD 
Maravilha joga bem, mas cai diante de Serra Alta 

Na noite de quinta-fei-
ra (6), em jogo válido pe-
las quartas-de-final da Copa 
RIC TV Record de Futsal, a 
Acema/Oeste Tintas/Invio-
lável, jogando no Ginásio 
Municipal de Esportes Gel-
son Tadeu Lara de Maravi-
lha, foi desclassificada da 
competição. O duelo foi con-
tra Serra Alta. Na partida de 
ida os maravilhense haviam 
perdido por 4 x 3. Para clas-
sificar a equipe da Acema/
Oeste Tintas/Inviolável, te-

ria que obter triunfo no tem-
po normal e nos pênaltis. No 
jogo de volta a Acema/Oes-
te Tintas/Inviolável ficou na 
frente do placar desde o pri-
meiro tempo. O resultado fi-
nal foi empate em um gol. 
Os serra-altenses empata-
ram quando faltavam dois 
minutos para acabar o jogo. 
Com o resultado, Maravi-
lha está fora da competição. 
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uma derrota e um empate não foram 
suficientes para classificar 
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DIRETO 
AO POnTO

Clubes de serviço promovem cerimônia 
de posse das novas diretorias

Empossados dos clubes de Lions Maravilha e Maravilha Oeste, Leo Clube e Rotary Club 
seguem no cargo até julho de 2018

Fotos: Jornal O Líder
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