
Hoje é Dia D de 
vacinação em Maravilha

Comissão trabalha nos 
preparativos para a feira 
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POLiOMiELiTE E SaRaMPO

Sala de vacinação na Unidade de Saúde do 
Bairro Floresta e o Centro I, em frente à prefeitura, 
estarão atendendo entre 8h e 17h

Faltando menos de 100 dias para o evento, o município 
organiza a estrutura externa e interna do parque
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Ilustração

Trabalho conjunto dos 
órgãos de segurança 
e Creas garantem 
proteção às vítimas. 
A Polícia Militar 
acompanha com 
visitas mais de 30 
famílias maravilhenses 
com registro de 
violência doméstica

12 anOS

Arquivo/O Líder
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OuTRaS CauSaS 
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Com certa frequência escuto o seguinte comentário:
“Lucas, eu gostaria de ser consultor!” Ou então: “Um dia 

eu quero ser consultor!”
E você, leitor, “algum dia” você vai ser o quê? Coach? 

Atleta? Artista?
Talvez (talvez!) o grande problema seja o seguinte: você 

quer começar a pintar quadros e já ser pago por isso.
Tornar-se o que você quer ser é algo que leva tempo. É 

gradativo.
Se você quer ser professor, você já deveria estar ensi-

nando alguma coisa a alguém. Se quer ser consultor de em-
presas, já deveria estar convivendo com problemas e situa-
ções empresariais. Se você quer escrever um livro, já deveria 
ter um blog.

Cadê a sua prática?
O dinheiro pode ser uma consequência da sua arte – 

mas não há garantia de que vai ser. 
O dinheiro não vem no início. Talvez (talvez!) ele venha 

com o tempo.

*
Somos especialistas em confundir causas e relações.
Um bom exemplo: o clássico estudo comparativo de 

grandes empresas, feito por Jim Collins e sua equipe, mos-
tra que um líder não precisa ser carismático para der certo. 
Ter carisma pode ou não fazer parte do perfil de um grande 
líder. Não é isso que define o sucesso dele. Mas muita gente 
atribui o sucesso ao carisma. E então conclui: “Eu não tenho 
carisma, nunca serei um grande líder”. Uma desinformação 
que pode moldar uma carreira inteira.

Outra situação semelhante, e mais frequente: a pessoa 
afirma que venceu na vida porque trabalhou muito, todos 
os dias, sem parar. Será que foi isso? Será que não teve um 
pouco do fator sorte? Quem sabe ele baixou a cabeça, traba-
lhou sem parar, e não parou para pensar em questões crí-
ticas – mas teve sorte, e a falta de reflexão (de “afiar as fer-
ramentas”) não impediu o crescimento. Mas o desavisado, 
que olha de fora, acha que o “segredo” é trabalhar sem pa-
rar. Lembro Peter Drucker: “Não há nada tão inútil quanto 
fazer com grande eficiência algo que não deveria ser feito”.

Ou seja: você acha que algo bom ou ruim aconteceu 
“por causa” de tal coisa. Mas pode ter sido “apesar” disso! 
Ou talvez não tenha relação nenhuma!

Arrisco dizer que a nossa pressa em estabelecer relações 
de causa decorre da nossa necessidade biológica de colo-
car alguma ordem no mundo. Compreensível, mas equivo-
cada e prejudicial.

CaSan Interligação da nova adutora com a Estação de Tratamento 
vai começar no início da próxima semana

Obras na Estação de Tratamento 
da Casan estão na fase final
CARINE ARENHARDT 

Com investimento de 
aproximadamente R$ 1,5 mi-
lhão, as obras para o funciona-
mento da nova adutora da Ca-
san em Maravilha estão na fase 
final. Na próxima semana deve 
ser finalizada a reforma da Es-
tação de Tratamento de Água 
na cidade. A empresa respon-
sável pelo serviço está finali-
zando a montagem do perfil 
de decantação.

Conforme o chefe da 
agência da Casan de Maravi-

obras na Estação de Tratamento estão na fase final

lha, André Tonello, com a par-
te da empresa finalizada, a Ca-
san faz as últimas adaptações 
para que a nova adutora pos-
sa começar a funcionar. Ele ex-

plica que a Casan fará a mon-
tagem dos leitos filtrantes e 
interligação entre Estação de 
Tratamento e nova tubulação 
da adutora.

No início da próxima se-
mana a equipe da Casan vai 
começar o trabalho de inter-
ligação, enchendo a nova tu-
bulação de água e analisando 
se ocorre algum vazamento 
ou outro problema que possa 
ser corrigido antes do funcio-
namento efetivo da adutora. 
Tonello destaca que quan-
do ocorrer a interligação ha-
verá interrupções no abaste-
cimento de água. A Casan vai 
informar previamente a popu-
lação sobre o tempo de desa-
bastecimento. 

Carine Arenhardt/O Líder
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LIÇÕES DE VIDA
Enquanto os cães ladram, 
a caravana passa!por WOLMIR HÜBNER

RAdAR
radar@jornalolider.com.br

PREnÚnCiO DE SuCESSO

A Comissão Central Organizadora (CCO) tra-
balha intensamente nos preparativos da Feci-
mar deste ano em Maravilha. O evento será rea-
lizado de 15 a 18 de novembro no Parque de 
Exposições Carlos Alberto Begrow, com shows 
nacionais e apresentação da indústria e co-
mércio. Com menos de 100 dias para a feira, 
o município organiza a estrutura externa e in-
terna do parque. Com 70% dos estandes ven-
didos, prenuncia o grande sucesso da feira...

Ederson Abi/O Líder

DESVIO ASTRONÔMICO

Em setembro do ano passado o então procurador-geral da Repúbli-
ca Rodrigo Janot denunciou oito petistas, entre eles o ex-ministro Pau-
lo Bernardo e sua esposa, a senadora Gleisi Hoffmann, e os ex-presiden-
tes Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff, pelo crime de organização 
criminosa. O valor da propina recebida pelos oito, segundo Janot, chegou 
a R$ 1,485 bilhão. O procurador-geral apontou Lula como líder e “gran-
de idealizador” da organização criminosa, devendo inclusive ser conde-
nado a uma pena muito grande. O grupo teria atuado de 2002, quando 
Lula venceu a eleição presidencial, a maio de 2016, quando Dilma deixou 
interinamente o cargo de presidente em razão do processo de impeach-
ment no Congresso. O processo é conhecido informalmente como “qua-
drilhão do PT”. O caso deve ser encerrado com uma sentença bem grave.

SÉTUPLOS 

A chegada de um bebê transforma completamente 
a vida de qualquer casal. Quando nascem gêmeos 
ou trigêmeos, muda mais ainda. Agora, imagina 
ter sete filhos de uma vez só! Não parece loucura?

FONTE: Correio do Povo
Divulgação

NÚMERO DE CANDIDATOS

É espantoso o número de candidatos a deputado es-
tadual e federal de Santa Catarina. Para ser um depu-
tado estadual, o candidato terá nada menos que 460 
postulantes ao cargo e para deputado federal, 241 can-
didatos. Uma grande disputa, embora muitos aí figu-
ram para dar número a partidos e agremiações políticas.

O QUAdRO MUdOU

Com a liminar do deputado federal João 
Rodrigues (PSD), mudou o quadro eleitoral 
em Santa Catarina. Com seu registro para pos-
tular sua reeleição, teremos com certeza mais 
um deputado federal aqui do Oeste catarinen-
se. Não nos cabe aqui julgar, mas que ele esta-
va sendo vítima de uma grande injustiça, disso 
temos certeza! O deputado João Rodrigues (PS-
D-SC) comparou a suspenção de sua condena-
ção como ganhar sozinho na Mega-Sena. Em 
vídeo, o parlamentar comentou que foi como 
nascer de novo e recuperar a cidadania.

Registramos com pesar o falecimento do colega advogado Joacir Montagna, vítima de as-
sassinato em pleno exercício da sua profissão. À família enlutada nossas condolências!

PAIS E PAIS

Um menino de 11 anos precisou mudar de escola no Distrito 
Federal porque o estabelecimento não aceitava que ele continuasse 
com os cabelos longos. A pressão para cortar o cabelo teria come-
çado antes das férias de julho. A direção do Colégio Adventista de 
Planaltina chegou a mandar uma notificação para os pais, alertan-
do que o aluno não poderia frequentar as aulas se continuasse com 
o cabelo comprido. Em nota, a escola diz que é contra qualquer 
tipo de preconceito ou discriminação. No entanto, afirma que o có-
digo disciplinar tem regras gerais de conduta válida para todos os 
alunos e que a mãe concordou com elas no momento da matrícu-
la. Mas que pais são esses? Questionar um regulamento interno é 
dar subsídios para a criança se tornar um revoltado. É isso mesmo!

FALECIMENTO

MPSC e estagiários

O Ministério Público de Santa Catarina (MPSC) inicia 
novo processo para seleção de estagiários de ensino médio, 
técnico, graduação e pós-graduação, exclusivamente pelo por-
tal da instituição. As inscrições para estágio em Direito e Pós-
Graduação em Direito irão até o dia 14 de setembro e para os 
demais cursos até o dia 11 de outubro. Para ensino técnico há 
vagas nas áreas de Informática, Edificações e Eletrotécnica. Já 
as vagas de graduação destinam-se a estudantes de Direito, 
Administração, Arquitetura, Arquivologia, Biblioteconomia, 
Ciências Contábeis, Design, Engenharia Ambiental, 
Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Geografia, História, 
Informática, Jornalismo, Letras Português, Museologia, 
Pedagogia, Psicologia, Publicidade e Serviço Social. 

Gestores com contas irregulares

Os tribunais de contas da União (TCU) e do Estado de San-
ta Catarina (TCE) disponibilizaram a relação dos agentes pú-
blicos que tiveram suas contas relativas ao exercício de car-
gos ou funções públicas, com imputação de débito ou débito e 
multa, julgadas irregulares por decisões das quais já não cabe 
mais recurso no próprio TCU ou TCE. A lista pode ser conferi-
da no site do TRE-SC. De acordo com a Lei das Eleições (art. 11, 
§5º, Lei n. 9.504/1997), os tribunais de contas têm o dever de 
prestar tais informações à Justiça Eleitoral até o dia 15 de agos-
to do ano em que acontecerem eleições. Já a Lei das Inelegibi-
lidades (art. 1º, inc. I, alínea g, lei complementar nº 64/1990) 
prevê que aqueles que se encontrarem nessa situação ficam 
inelegíveis para qualquer cargo pelos oito anos seguintes.

http://www.tre-sc.jus.br/site/eleicoes/eleicoes-2018/index.html
http://www.planalto.gov.br/cciviL_03/leis/L9504.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp64.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp64.htm
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por CASSIANE WENdRAMIN

dIREITO E SAÚdE
cassi.wen@hotmail.com

aDESivO PaRa TRaTaMEnTO 
DO aLZHEiMER Já ESTá 
DiSPOnívEL PELO SuS

Com colaboração de Karlessa Mantovani 
e Bruno Zilles Magno Nunes

Utilizado para o aumento da acetilcolina, subs-
tância encontrada em quantidade reduzida no cére-
bro de quem tem alzheimer, o remédio Rivastigmi-
na, que era disponbilizado em comprimido e solução 
oral, agora também está disponível em forma de ade-
sivo transdérmico pelo Sistema Único de Saúde. A 
absorção do medicamento se dá ao longo do dia, ten-
do diminuídos, portanto, os efeitos colaterias, espe-
cialmente sobre o sistema digestivo.

Segundo Rodrigo Schultz, presidente da Associa-
ção Brasileira de Alzheimer, o adesivo também ga-
rante que não haja aumentos e reduções da medica-
ção, uma vez que administrado pela via cutânea “há 
uma liberação contínua e regular ao longo das 24 
horas, impedindo a ocorrência de flutuação de dose 
[...] no organismo conforme ela segue sendo metabo-
lizada”. 

 O adesivo poderá ser usado por qualquer pacien-
te com alzheimer que faça uso da Rivastigmina, não 
sendo necessário retirar o adesivo para o banho, de-
vendo apenas ser trocado 24 horas após o uso. 

De acordo com o Ministério da Saúde, o medi-
camento já está disponível nas unidades de saúde 
responsáveis pela distribuição desse tipo de medi-
camento. Os pacientes que desejam receber o medi-
camento devem atender aos critérios de elegibilida-
de dos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas, 
bem como apresentar os seguintes documentos em 
um estabelecimento de saúde designado: cópia do 
Cartão Nacional de Saúde (CNS); cópia de docu-
mento de identidade; Laudo para Solicitação, Avalia-
ção e Autorização de Medicamentos do Componen-
te Especializado da Assistência Farmacêutica (LME) 
adequadamente preenchido; prescrição médica de-
vidamente preenchida; documentos exigidos nos 
protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas publica-
dos na versão final pelo Ministério da Saúde, confor-
me a doença e o medicamento solicitado; e cópia do 
comprovante de residência.

nOvO BaiRRO 

ECOnOMia 

governo municipal lança licitação para obra na Rua f 

Cotistas de todas as idades podem sacar 
PiS – Pasep até 28 de setembro

Encerra na quinta-fei-
ra (23) o prazo para as em-
presas interessadas apresen-
tar as propostas para execução 
de obra de asfalto na Rua F, 
no Novo Bairro em Maravi-
lha. No dia 24 o governo mu-
nicipal vai fazer a abertura dos 
envelopes e definir a empre-
sa vencedora da licitação. 

Serão pavimentados dois 
trechos da Rua F, passan-
do em frente ao centro comu-

nitário do bairro. Os dois tre-
chos ficam entre a Rua Inácio 

Rambo e Rua C. O investimen-
to será de aproximadamen-

te R$ 230 mil, sendo R$ 222,8 
mil repassados pelo governo 
federal, por meio do Ministé-
rio das Cidades, e contraparti-
da de quase R$ 8,9 mil do go-
verno municipal de Maravilha. 

A empresa vencedo-
ra do processo de licitação 
será responsável pelos servi-
ços de terraplenagem, drena-
gem pluvial e pintura. Serão 
mais de 2.500 metros qua-
drados de pavimentação. 

Trechos da rua F que receberão pavimentação asfáltica 

Carine Arenhardt/O Líder

O pagamento das cotas 
do Fundo PIS-Pasep já está 
liberado aos cotistas de to-
das as idades que são cor-
rentistas da Caixa Econômi-
ca Federal e Banco do Brasil. 
O prazo para sacar segue até 
28 de setembro. Têm direito 
a receber pessoas que traba-
lharam com carteira assina-
da entre 1971 e 1988. A es-
timativa é que cerca de 800 
mil pessoas recebam esse 
dinheiro em Santa Catarina. 

O gerente da Caixa em 
Maravilha, Teori Dalcin, ex-
plica sobre os pagamen-
tos do PIS. “Para quem tem 
contas na Caixa, os valo-

res serão creditados dire-
to na conta. Quem não pos-
sui uma conta na Caixa deve 

procurar qualquer agência 
ou lotéricas com o Cartão 
Cidadão”, diz Dalcin. Servi-

dores públicos devem pro-
curar uma agência do Banco 
do Brasil. 

os Fundos PIS-Pasep funcionaram 
de 1971 a 1988 e davam direito ao 
trabalhador de receber o rendimento 
das cotas e sacar o dinheiro em caso 
de aposentadoria, doença grave ou ao 
completar 70 anos.
A partir de outubro de 1988, após 
a promulgação da Constituição, a 
arrecadação do PIS-Pasep passou para 
o Fundo de Amparo ao Trabalhador 
(FAT), que paga o seguro-desemprego e 
abono salarial, e para o Banco Nacional 

de Desenvolvimento Econômico e 
Social (BNDES), que faz empréstimos a 
empresas.
Depois do dia 28 de setembro, volta a 
valer a regra de liberação dos saques 
somente para os casos de aposentadoria, 
idade a partir de 60 anos, invalidez 
(inclusive do dependente), morte do 
cotista (habilitando o herdeiro a sacar) e 
algumas doenças graves, como câncer, 
Aids, Parkinson e tuberculose (incluindo o 
dependente).

DifEREnÇa EnTRE 
COTaS PiS – PaSEP E aBOnO SaLaRiaL

CARINE ARENHARDT 

A fase escolar do con-
curso Oratória nas Escolas 
foi encerrada e definiu 10 
finalistas que vão participar 
da etapa municipal no pró-
ximo dia 18 de setembro. 
Cada aluno selecionado re-
presenta uma escola na 8ª 
edição do concurso de Ora-
tória nas Escolas, realizado 
pela JCI de Maravilha. 

Neste ano o tema abor-
dado foi “A paz é possível”. 
Além das escolas munici-
pais e estaduais de Mara-
vilha, participam os alunos 

ETaPa ESCOLaR Os 10 finalistas vão representar suas escolas na 
fase municipal em setembro 

Definidos os finalistas do 
Projeto Oratória nas Escolas 

Centro Educacional Vereador Raymundo 
Veit, de Maravilha: Ana Julia regner 
Wazlawik
Escola de Ensino Fundamental Juscelino 
Kubitschek de Oliveira, de Maravilha: Ana 
Paula Tonello
Escola de Educação Básica Santa Terezinha, 
de Maravilha: Juliana Ferraz rodrigues
Escola dom, de Maravilha: Caroline de 
oliveira Engelmann
Escola de Educação Básica Nossa Senhora 

da Salete, de Maravilha: Alana Camili Schafer 
de Souza
Centro Educacional Mundo Infantil, de 
Maravilha: Eduardo Felipe Milkievicz roos
Escola de Educação Básica João XXIII, de 
Maravilha: Eluisa Andréia Nerling
Escola Núcleo Número Um, de Cunha Porã: 
Pyetra gabriela de valle
Escola Osvaldo Ferreira de Mello, de 
Tigrinhos: Emily Isabela Martins da Silva
Escola Oscar Majolo, de São Miguel da Boa 
Vista: rafaela Dalmagro

do 8º ano dos municípios 
de Tigrinhos, São Miguel da 
Boa Vista e Cunha Porã. O 
vencedor da etapa munici-
pal vai representar a JCI no 

encontro regional em 2019. 
A final será realizada na 

Câmara de Vereadores de 
Maravilha. Além da equi-
pe pedagógica das escolas, 

os estudantes que partici-
pam do concurso recebem 
acompanhamento de “pa-
drinhos”, que são integran-
tes da JCI. 

finaLiSTaS:
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por LUIZ CLÁUdIO CARPES
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Sonhar é bom, mas realizar é melhor ainda!

CRÉDITO 
PRÉ-APROVADO UNICRED

CONTRATE PELO: UNICRED
MOBILE

INTERNET
BANKING

TERMINAIS
ATM

O gOLPE quE nãO vingOu
Tantas vezes escrevi, falei e recomendei que as pessoas não acre-

ditassem em dinheiro fácil (contos do bilhete premiado e outros), evi-
tassem fornecer dados por telefone para desconhecidos e também 
cuidassem com golpes como o do parente que está viajando e que-
brou o carro, do falso sequestro, e outros que os malandros são habi-
tuados a lograr os cidadãos de bem, muitas vezes com histórias mira-
bolantes e bem contadas. E coincidentemente, houve uma tentativa 
de golpe contra este colunista. Vou explicar. Um amigo teve o Face-
book hackeado por alguns sem-vergonha e não conseguiu excluir a 
conta. Os malandros resolveram utilizar a rede social desta pessoa 
para tentar aplicar golpes – e foi isto que aconteceu comigo. Rece-
bi então um chamado do suposto “amigo” solicitando que se eu pu-
desse, efetuasse um depósito em determinada conta, de algum gol-
pista qualquer, que ele estava com o cartão bloqueado e me pagaria o 
valor no dia seguinte. Já sabendo se tratar de golpe, inclusive contatei 
pelo WhatsApp com meu amigo e enviei até mesmo fotografias da con-
versa com o bandido. Dei trela, como se diz, e levei a conversa adian-
te, me fazendo crédulo à sua história, até que consegui que o malfei-
tor me repassasse uma conta, certamente usada por ele ou por algum 
grupo, para sacar posteriormente o dinheiro amealhado com os gol-
pes. Tratava-se de uma conta da Caixa Econômica Federal de Salvador, 
Bahia. Fiz-me de solidário e dei corda, dizendo que efetivamente nu-
tria grande amizade e gratidão pelo meu suposto amigo e que iria aju-
dá-lo, sim. Caros leitores. Impressionante como tais pessoas (bandidos, 
na verdade) também são de baixo nível cultural e têm um mundo re-
sumido tão somente a estes golpes para passarem bem. Fiquei literal-
mente enrolando o malfeitor por praticamente 24 horas. Disse que ha-
via feito transferência bancária e não havia dado certo, que o dinheiro 
havia voltado, e toda a sorte de histórias. Senti que meu interlocutor es-
tava desesperado para conseguir levantar aquele montante - mil e du-
zentos reais, conforme havia pedido. Provavelmente, o deixei por um 
dia inteiro na expectativa. Certamente não vamos conseguir descobrir 
quem são os reais usuários daquela conta, daquela agência da Bahia, 
que me foi passada para depósito. Mas ao menos serve como alerta, 
para ficarmos sempre atentos aos golpes que muitas vezes estão bem 
mais próximos do que imaginamos. Ah, e neste caso, em especial, me 
serviu para dar boas risadas. Infelizmente, nem todos tiveram o gosto 
de rir dos malandros. Muita gente de bem caiu na conversa e teve con-
sideráveis prejuízos. É preciso estar sempre atento. 

PaRaBÉnS, aDvOgaDOS
Aproveitando que sábado foi Dia do Advogado, rendo aqui minhas 

homenagens aos abnegados colegas da área do direito. O Dia do Advoga-
do é celebrado em 11 de agosto em homenagem à criação dos dois pri-
meiros cursos de Direito no Brasil, em 1827. A Faculdade de Direito do 
Largo de São Francisco, em São Paulo, e a Faculdade de Direito de Olin-
da, em Pernambuco, criadas por Dom Pedro I. Representantes da justiça, 
da liberdade e da cidadania, nosso trabalho é indispensável para o exercí-
cio de uma democracia efetiva. Feliz Dia do Advogado a todos!

inDEPEnDênCia DO BRaSiL Abertura da Semana da Pátria será no 
dia 1º, às 8h15, no Espaço Criança Sorriso 

Definida a programação da 
Semana da Pátria e 7 de setembro 
CARINE ARENHARDT

Um dos principais even-
tos do ano se aproxima e já 
deixa muitos na expectati-
va. O tradicional desfile cí-
vico de 7 de setembro, Dia 
da Independência do Bra-
sil, já tem definido quais são 
as escolas e instituições que 
estarão participando, reu-
nindo público de aproxi-
madamente 2.500 pessoas, 
marchando pelas principais 
avenidas de Maravilha. 

No dia 1º de setembro 
o município vai realizar, a 
partir das 8h15, a abertura 
da Semana da Pátria, no Es-
paço Criança Sorriso. A so-
lenidade deve envolver lide-
ranças, Banda Marcial, CEI 
Branca de Neve e entida-
des, com hasteamento das 
bandeiras. Durante a sema-
na, até a chegada do dia 7, 
diariamente será realizado 
o hasteamento das bandei-
ras às 8h15 e arriamento às 
18h45. 

Conforme a secretá-
ria de Educação, Rosiméri 
da Silva, a programação do 
dia 7 de setembro vai iniciar 
às 7h30 com concentração 
nas proximidades do Espa-
ço Crianças Sorriso. Em se-
guida terá o hasteamento 
das bandeiras, pronuncia-
mento da prefeita, Rosimar 
Maldaner, e apresentação 
cultural. O desfile come-
ça em seguida, com saída 
da Avenida Araucária, nas 
proximidades do Espaço 
Criança Sorriso, seguindo 
pela Avenida Sul Brasil, até 

a Praça Central, onde esta-
rão os pontos de dispersão. 

Além dos participan-
tes do desfile, a população 
está convidada para assis-
tir a programação se con-
centrando nas laterais da 
Avenida Araucária, a exem-
plo de anos anteriores. Ro-
siméri pede que neste dia 
a população não deixe veí-
culos estacionados na Ave-
nida Araucária e Avenida 
Sul Brasil até a Praça Pa-
dre José Bunse, para facili-
tar a concentração dos par-
ticipantes do desfile. Em 
caso de chuva o desfile não 
acontece, sendo realizada 
cerimônia no Espaço Crian-
ça Sorriso. 

REuniãO DE 
avaLiaÇãO

Neste mês foi realiza-
da reunião entre o governo 
municipal, direção das es-

colas e entidades, oportuni-
dade em que foi realizada a 
avaliação da programação 
de 2017 e definições para 
este ano. Conforme a secre-
tária de Educação, o dia 7 de 

setembro é uma das prin-
cipais datas do ano no mu-
nicípio e nesta reunião já 
foram traçadas algumas me-
lhorias para a programação 
deste ano.

 Arquivo/o líder

Desfile realizado em 2017

ORDEM DO DESFILE CÍVICO
- Polícia Militar
- Educação Infantil, com as turmas do pré II
- Apae Marisol 
- Centro Educacional Mundo Infantil (Caic)
- Centro Educacional vereador raymundo veit 
- Escola Dom 
- EEB João XXIII
- EEB Juscelino Kubistchek de oliveira
- EEB Nossa Senhora da Salete 
- Centro Educacional Monteiro lobato 
- EEB Santa Terezinha 
- Ceja 
- Banda Marcial Cidade das Crianças
- Equipe pedagógica e servidores da rede 
municipal de educação
- Corpo de Bombeiros
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Maravilha/SC | Rua 27 de Julho, 2081

por dR. dENy dONAtO ALFANO 

PSIQUE & AMOR
Psicoterapeuta e antropólogo (49) 98895 5231

CARINE ARENHARDT

Dois processos de licita-
ção foram lançados pelo go-
verno de Maravilha e vão dar 
andamento às obras de ade-
quações de espaços públicos 
conforme as normas de aces-
sibilidade. Nesta semana foi 
lançada a licitação para esco-
lha da empresa que vai exe-
cutar a reforma e adequa-
ção dos banheiros no Centro 
Educacional Infantil Crian-
ça Feliz, no Bairro Madaloz-
zo. Também serão feitas ade-
quações na parte elétrica da 
estrutura. 

O investimento previsto 
é de aproximadamente R$ 14 

aCESSiBiLiDaDE Investimento será para adequações de banheiros e 
calçadas, conforme as normas de acessibilidade 

governo municipal licita obras 
no CEi Criança feliz e Caic

mil, com recursos próprios do 
município. As empresas inte-
ressadas na licitação deverão 
apresentar as propostas até o 
dia 28 deste mês. Outro pro-

cesso de licitação em anda-
mento prevê a construção de 
um passeio público no Centro 
Educacional Infantil Crian-
ça Feliz e lateral do Centro 

Educacional Mundo Infan-
til (Caic), na Rua José Ma-
dalozzo. As empresas deve-
rão apresentar propostas até 
20 de agosto. O investimento 
deve ser de aproximadamen-
te R$ 34 mil. 

Conforme o secretário de 
administração, Cleiton Bor-
garo, o município está bus-
cando recursos para, aos 
poucos, fazer as adequa-
ções dos espaços públicos. 
Somente em projetos já ela-
borados o município estima 
gastar mais de R$ 500 mil em 
adequações de área públi-
cas, o que precisa ser feito de 
acordo com a disponibilida-
de de recursos.

PREvEnÇãO 
Curso de medicina veterinária promove 
campanha de vacinação antirrábica

Cerca de 40 acadêmi-
cos do curso de medicina ve-
terinária da Unoesc, cam-
pus São Miguel do Oeste, 
farão a campanha de vaci-
nação antirrábica em setem-
bro. A promoção faz par-
te do projeto de controle de 
zoonoses realizado pela en-
tidade na região, além de 
promover conhecimen-
to aos alunos do 8º perío-
do que aplicarão as doses. 

A vacina antirrábica 
em cães e gatos é anual, ou 
seja, entre uma dose e ou-
tra deve haver um interva-
lo de 12 meses. Em Maravi-

Campanha antirrábica promovida no ano passado

lha a data está marcada para 
o dia 15 de setembro no Es-
paço Criança Sorriso entre 8h 
e 16h30. Os acadêmicos de-

vem aplicar mais de 350 do-
ses, sendo que cada uma 
terá o custo de R$ 20. “Nós 
iremos cobrar apenas o va-

lor da vacina. Lembrando 
que o cão e o gato devem es-
tar saudáveis para receber a 
aplicação, pois em caso de 
doença pode piorar a situa-
ção”, explica a coordenado-
ra do curso, Daniele Beuron. 

Filhotes de ambas as espé-
cies podem receber a vacina a 
partir dos 42 dias de vida. Nor-
malmente, a raiva é transmiti-
da por meio da mordida de um 
animal. No Brasil, gatos e cães 
são os principais transmisso-
res. Os sintomas incluem febre, 
dor de cabeça, salivação exces-
siva, espasmos musculares, pa-
ralisia e confusão mental. 

Arquivo/O Líder

Passeio público será adequado conforme normas de acessibilidade

Carine Arenhardt/O Líder 

nO funDO Da TRiSTEZa, 
EnCOnTRa-SE 
O SanTuáRiO Da aLMa
Não se afogue em sua própria tristeza. 
os valiosos diamantes estão ocultos nas 
camadas profundas da crosta terrestre, 
as preciosas pérolas estão escondidas 
dentro das ostras, nas profundezas do 
mar. Não deixe de descobrir tesouros 
preciosos, atendo-se às rochas ou às 
ostras que os envolvem. Se você se 
encontra em dificuldade, considere essa 
situação como “trabalho de escavação 
da mina” que o levará à descoberta de 
um “tesouro resplandecente”.

CRESCER SEM Pai - quaiS 
aS COnSEquênCiaS?

Desde a terceira semana de vida, os nenés diferenciam os 
estímulos que vêm da mãe e que vêm do pai (e de todos os ou-
tros). Pai e mãe acabam dividindo-se e desenvolvendo automa-
ticamente, filogeneticamente e culturalmente funções diferentes 
e complementares: a mãe, as de cuidar e acalmar; o pai, as de jo-
gar e estimular.

A figura do pai, portanto, protege e ajuda a criança a desen-
volver habilidades e competências sociais para viver no mundo 
externo, incluindo o sentido de limite e de controle; o pai a es-
timula a aguentar a frustração e explorar os próprios recursos, 
assumindo assim um papel central na criação e no desenvolvi-
mento da autoestima. 

Diferentemente a ausência do pai determina um acentuado 
sentimento de vulnerabilidade que pode explodir e manifestar-
se por meio de pensamentos negativos e pessimistas sobre fatos, 
sobre os outros, sobre a vida, a saúde e os aspectos econômicos.  

O pai que tem uma atitude rigorosa e confiável, envolvido e 
“falante” na vida do filho, terá filhos provavelmente seguros de si 
(boa autoestima) e com uma boa saúde mental. 

Além disso, é fundamental na criação da moral: ele pode de-
senvolver isto de várias maneiras: desde manter as promessas 
feitas, até estabelecendo limites. 

Mas quando não há pai, o que acontece com os filhos?
Primariamente temos que diferenciar quando a falta do pai 

vem por um luto ou por ele não ter assumido. No caso de mor-
te, é bom não afastar a criança do lar, talvez pensado assim de 
protegê-lo da dor. A criança precisa elaborar o luto da maneira 
dela: e para fazer isso é fundamental que possa ter continuida-
de a “saudação”, mesmo que seja simbólica. É importante que se 
permita o emergir de sentimentos, como medo, dor e raiva, para 
poder conversar sobre eles e não deixar que se reprimam dentro, 
tornando-se muito danosos e prejudiciais no futuro. 

Pior e muito mais grave é quando o pai não assume. Com 
consequências diferentes entre meninos e meninas. Os meninos 
vêm afetados mais duramente pela ausência do pai: tendem a 
ter dificuldades na escola, dificuldades de aprendizagem, déficit 
de atenção e hiperatividade. A falta do pai, além disso, aumenta 
significativamente a probabilidade que um menino se torne vio-
lento (isto inclui a depressão, cuja matriz psicopatológica é a rai-
va). Nesses casos, aumenta o recurso a bandas, grupos fechados 
e uso de maconha, justamente para satisfazer o sentido de per-
tencimento e preencher o vazio de autoridade. 

As meninas, diferentemente, tendem a assumir uma atitude 
exageradamente sedutora (algo que acontece também em casos 
de abusos) e ter extremas dificuldades em formar relacionamen-
tos sadios e duradouros com homens. 

Resumindo: o papel do pai é crucial para o rendimento 
escolar; relações horizontais (com colegas, amigos, namora-
dos, etc.); melhor autocontrole; menor promiscuidade sexu-
al; melhor capacidade de construir bons relacionamentos en-
quanto adultos. 

Os filhos de pai ausente, fisicamente ou emotivamente, ao 
contrário, têm mais facilmente problemas com rendimento es-
colar; relações; drogas. 

Obviamente não tem um manual de instruções para ser 
uma boa mãe tendo que encarar um pai ausente, inclusive por-
que culturalmente o rasgo íntimo e social que se gera dentro da 
alma da mulher por causa de uma irresponsabilidade de outra 
pessoa a fragiliza enormemente. 

Nesses casos, eu sugiro sempre um trabalho de preparação 
e fortalecimento com a psicoterapia A.E.P. (Abordagem Euro-
peia Positiva), porque para ser a melhor mãe possível é neces-
sário ser a melhor si mesma possível.
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LUIZ CARLOS
PRATES

Proprietários de imóveis ru-
rais já podem fazer a declara-
ção do Imposto Territorial Ru-
ral (ITR) e o prazo segue até 28 
de setembro. Segundo dados 
do IBGE, há 884 imóveis rurais 
em Maravilha que devem decla-
rar. Quem perder o prazo paga-
rá multa de 1% ao mês, calculada 

sobre o imposto devido e con-
siderando uma parcela mínima 
de R$ 50. O pagamento será fei-
to em até quatro parcelas, mas se 
o valor devido for menor que R$ 
100 a quitação é por cota única. 

A declaração pode ser fei-
ta por meio de um computador 
com acesso à internet utilizan-

do o Programa Gerador da De-
claração do ITR da Receita Fe-
deral. Em Maravilha o Sindicato 
dos Trabalhadores Rurais tam-
bém auxilia na declaração do im-
posto. O secretário do Sindicato, 
Neivo Allebrandt, orienta. “Para 
fazer a declaração é necessário o 
CPF, RG e o ITR exercício 2017 do 

proprietário do imóvel. Caso te-
nha escritura em condomínio, 
deve levar os documentos pesso-
ais dos nomes que constam no do-
cumento”, explica o secretário. 

Estão isentos do pagamento 
do ITR quem possui menos de 30 
hectares de terra e agricultores que 
não possuem imóveis urbanos. 

iMPOSTO

DEPOiMEnTOS

Em Maravilha, 884 imóveis rurais devem declarar o iTR

Ex-alunos do Ceja relatam experiências

É HOJE Serão comercializados itens confeccionados pelos alunos dos 
três centros educacionais da rede municipal

Espaço Criança Sorriso sedia 
feira dos jovens empreendedores 
CARINE ARENHARDT

A partir das 13h30 de hoje 
(18) o Espaço Criança Sorriso 
de Maravilha sedia a 1ª Feira do 
Projeto Jovens Empreendedores 
- Primeiros Passos, um progra-
ma desenvolvido numa parceria 
entre a Secretaria Municipal de 
Educação e Sebrae. Conforme a 
secretária de Educação, Rosimé-

ri da Silva, o programa vem sendo 
desenvolvido no Centro Educa-
cional Monteiro Lobato, Centro 
Educacional Raymundo Veit e 
Centro Educacional Mundo In-
fantil desde fevereiro, envolven-
do alunos do 1º ao 9º ano. 

Ela explica que neste período 
os professores trabalharam com 
os estudantes o dinamismo, cria-
tividade, inovação e empreende-

dorismo, com auxílio de materiais 
encaminhados pelo Sebrae. Cada 
turma abordou um tema diferen-
te e neste sábado será realizada a 
venda de materiais, como brin-
quedos, chás, jogos de montar, ar-
tesanatos e alimentos, confeccio-
nados e organizados nas escolas 
durante as atividades do projeto.   

Conforme Rosiméri, a edu-
cação financeira precisa ser tra-

balhada nas escolas, ensinando 
aos alunos como controlar os re-
cursos, e este foi o objetivo do Pro-
jeto Jovens Empreendedores.  

A feira segue até às 17h30, e 
toda comunidade está convida-
da para participar. Haverá praça de 
alimentação, brinquedos infláveis, 
pintura facial, venda de artesana-
tos a preços acessíveis, além de di-
versas apresentações culturais. 

DESPiR-SE
Reli trechos de Maktub, livro bem-sucedido de Paulo Coe-

lho e reencontrei trechos que um dia deixei sublinhados. Num 
desses, uma história de fazer-nos pensar. E é por isso que sugiro 
a nós todos que de tempos em tempos olhemo-nos no espelho 
das rotinas e pensemos... E se tivermos coragem, vamos con-
cluir: estamos muito repetitivos e chatos, sem graça mesmo.  

Todos nós nos repetimos em quase tudo, andamos em cír-
culos e  não vamos longe. Sim, sei, isso faz parte da condição 
humana, sei bem. E sabemos, claro, que a rotina nos facilita a 
vida, o trabalho, tudo, mas... A rotina é uma repetição que nos 
cansa sem nos darmos conta e cansa os que convivem conos-
co. É por isso que é interessante o despir-se, o despir-se de mui-
to do que costumamos ser no dia a dia. Quase sempre chati-
ces em círculos, chatices para nós e para os coitados que vivem 
perto de nós.

Voltando ao Maktub. Nele há uma historieta interessante, 
contada por uma jornalista. Havia um encontro social, um co-
quetel, promovido por uma empresa americana em Nova Ior-
que. Muita gente. E num canto, um pianista fazia o fundo musi-
cal da festa. Os convidados nem aí para o pianista, ele tocava e 
ninguém o ouvia. Até que... Uma mulher, uma “metida”, foi até 
ao pianista e sussurrou no ouvido dele: - “Que música chata tu 
estás tocando, por que não tocas só para ti”? Quando ela voltou 
a juntar-se ao grupo a música já era outra e... todos pararam de 
conversar, os ouvidos estavam sintonizados na música... Ué, o 
que acontecera? 

O pianista simplesmente seguira o conselho, passou a to-
car as músicas que o encantavam, músicas asseadas e não mú-
sicas para “multidões”, tipo essas que as nossas emissoras de 
rádio tocam o dia todo, insuportáveis pela falta de qualidade. 
O pianista da festa estava tentando agradar a todos e se des-
respeitara. Quando seguiu sua alma e gosto conquistou a “pla-
teia”. Quantos de nós fazemos parecido tentando agradar aos 
outros com modos errados? Se não nos mutilarmos moralmen-
te numa mudança, mudemos. A rotina embota e o querer agra-
dar a todos sempre e por igual leva à desgraça de um talento. E 
para começar a mudança precisamos nos despir... nos despir 
do que não nos cai bem. Bah, um monte de coisas...

iRRiTaÇãO
E os borra-botas continuam se queixando do governo... A 

manchete era esta: - “Falta profissional qualificado”. A notícia 
tratava das dificuldades do mercado empregador em achar 
pessoas que valham a pena, saibam fazer bem-feito um traba-
lho, seja qual for. E a notícia terminava assim: - “Apesar da fal-
ta de qualificação, segundo Câmaras Lojistas 58% dos desem-
pregados ouvidos na pesquisa disseram que não pretendem 
investir em capacitação”. Então, curtam a miséria!

vERDaDE
Ando por shoppings e falo muito com donos de lojas. E 

de “todos” ouço o mesmo: eles anunciam que recebem cur-
rículos nas segundas e terças-feiras. Os vadios vão em peso 
na... terça-feira. Segunda é dia de descansar do fim de sema-
na, dos porres e orgias. Desempregados e ordinários. Quem 
ler as entrelinhas dos comportamentos que andam por aí, 
desaba, quase só safadas e safados. Melhor a essa gente é 
mesmo o olho da rua.

faLTa DiZER
Parando para pensar... Ouça esta do livro Sucesso, Paz 

Interior e Felicidade: - “O chamado Deus dos exércitos está 
sempre ao lado da nação que tem a melhor artilharia e os 
melhores generais”. Ou você já ouviu dizer que quem não 
tem as melhores armas ganha as guerras? Vai ver...

A equipe gestora do Centro 
de Educação de Jovens e Adul-
tos (Ceja) de Maravilha, pen-
sando em motivar os estudan-
tes, convidou ex-alunos para 
relatar suas experiências e des-
tacar a importância da edu-
cação de jovens e adultos. 

Na segunda-feira (13) o pro-
fessor João Longhi relatou que 
começou a estudar no Ceja em 
2002. “Na época as salas eram 
pequenas, pouco equipadas e 
o estudo era por módulos. Ape-
sar das dificuldades, não de-
sisti dos meus sonhos, foi uma 
mudança muito boa para al-
guém que não tinha mais pers-
pectivas. Ao concluir os estu-
dos, fui cursar Educação Física 

João longhi destacou a importância de não desistir dos sonhos

Divulgação

e depois de me formar já co-
mecei a atuar na área”, afirma.

A professora Sirlei Wagner, 
na terça-feira (14), contou que 
não teve oportunidade de es-
tudar enquanto era mais nova. 
“Nunca é tarde para aprender. 
Concluí o ensino médio, pres-

tei vestibular e fui cursar Mate-
mática. A Eja me deu a oportu-
nidade que eu acreditava que o 
destino tinha negado”, enfatiza. 

O coordenador da Sala de 
Situação de Maravilha, Fran-
cys Balestreri, também conver-
sou com os alunos e destacou 

a importância da modalida-
de, contando que não se adap-
tou ao ensino convencional e 
que o Ceja foi a porta para a re-
alização de seus sonhos. 

Na quinta-feira (16) foi a vez 
da assistente de Educação do 
Ceja, Leoni Galon, contar sua tra-
jetória. “Fui estudar na Eja por-
que não tive oportunidade de es-
tudar quando era mais nova na 
escola convencional. Concluindo 
o ensino médio, fui cursar o ma-
gistério e logo larguei a profissão 
de diarista para trabalhar na Edu-
cação. Prestei concurso públi-
co, me efetivando na rede estadu-
al como assistente de educação. 
Hoje sou formada em Ciências 
da Religião e pós-graduada”, diz. 

fLOR DO SERTãO
Município desenvolve ações de combate às dependências

A Secretaria de Saúde de Flor 
do Sertão realiza diversas ações 
de combate às dependências, vi-
sitando as comunidades do mu-
nicípio para repassar orientações. 
Segundo a psicóloga Karin Von 
Dentz, o trabalho é uma forma de 
alertar sobre os riscos do consu-
mo de drogas, sejam lícitas, como 

o caso do álcool e do cigarro, ou ilí-
citas, como maconha e cocaína. 

A profissional destaca a im-
portância da conscientização e 
do trabalho preventivo para evi-
tar o primeiro contato com a dro-
ga. “Quanto mais cedo a pessoa 
tiver este contato, maior a chan-
ce de se tornar dependente”, diz. Iniciativa é promovida nas comunidades

Divulgação



,  MArAvIlhA 18 DE AgoSTo DE 20188

A ONG Ame Bicho de 
Maravilha promoveu no sá-
bado (11) mais uma edi-
ção do brechó beneficen-
te, evento que objetiva 
a arrecadação de recur-
sos. A ação foi na Praça Pa-
dre José Bunse, começando 
pela manhã e encerran-
do por volta das 16h. As pe-
ças foram comercializadas 
por valores acessíveis, va-

riando entre R$ 2 e R$ 10. 
As peças expostas no 

brechó foram conseguidas 
por meio de doações da co-
munidade. Foram comer-
cializados itens de con-
fecção e calçados, novos e 
usados. Os recursos arre-
cadados serão utilizados 
em ações em prol de ani-
mais em situação de aban-
dono ou maus-tratos. 

aME BiCHO

EM PROL Da COMuniDaDE

Ong promove brechó 
beneficente 

Lions Clube Maravilha Oeste 
realiza jantar-dançante 
beneficente em setembro

Brechó foi realizado na Praça Padre José Bunse 

Carine Arenhardt/O Líder

O Lions Clube Maravilha 
Oeste vai realizar jantar-dan-
çante beneficente no dia 1º de 
setembro. O evento será rea-
lizado no salão paroquial ca-
tólico de Maravilha, a partir 
das 20h. As fichas estão sen-
do vendidas no valor de R$ 30 
por pessoa. Será servido es-
trogonofe de frango, escon-
didinho de carne, carne de 
porco e frango assados, ar-
roz, pães, cucas e saladas. 

Conforme o presidente do 
Clube, Gelson Rosetto, a esti-
mativa é que cerca de 800 pes-
soas participem do jantar. Os 
recursos serão usados em pro-
jetos sociais que o grupo realiza 
na comunidade. Durante a noi-
te será lançada a campanha de 
doações de lentes e armações 
de óculos de grau. Quem tiver 
em casa algum desses mate-
riais e não usa mais pode levar 
no jantar para fazer a doação. 

MaiS ESPaÇO

Município constrói gavetário no Cemitério 
Jardim da Paz 

A obra já está em anda-
mento e deve ser finalizada em 
algumas semanas, na parte dos 
fundos do Cemitério Munici-
pal Jardim da Paz, em Maravi-
lha. A construção faz parte do 
projeto que deve colocar mais 
vagas para sepultamentos e a 
construção de um ossuário.

De acordo com o admi-
nistrador do cemitério, Már-
cio Camargo, a construção é 
o primeiro bloco de gavetá-
rio, com 12 vagas. A estrutu-
ra terá mármore e deve ficar 
pronta nas próximas semanas. 
Camargo afirma que outros 
blocos com 12 vagas devem 
ser construídos, dependen-
do do espaço e orçamento. 

faMíLiaS DEvEM 
CaDaSTRaR DaDOS

os familiares de pessoas que 
estão sepultados no local devem 
cadastrar os túmulos e repassar 
informações para a prefeitura. 
o administrador do Cemitério 
Jardim da Paz, Márcio Camargo, 
lembra que o cadastramento 
começou no ano passado e, 
após um ano, será definido prazo 
menor para cada família informar 
os detalhes. Após essa data, a 
prefeitura poderá tomar decisões 
legais sobre os túmulos sem 
identificação. o cadastro pode 
ser feito na prefeitura, Secretaria 
de obras e no escritório do 
cemitério. As famílias precisam 
levar documentos pessoais 
e os dados da pessoa que foi 
sepultada. 

OSSuáRiO
O município também 

está confeccionando o pro-
jeto para futuramente cons-
truir um bloco de ossuário, 
onde serão colocados os-
sos de pessoas que estão há 

muitos anos no local. Ca-
margo afirma que a cons-
trução deve ser nos fundos 
do cemitério, com capaci-
dade para até 80 lugares. 
A construção pode ocor-
rer neste ano ou em 2019.

Estrutura tem aproximadamente quatro metros de altura e capacidade para 12 gavetas

Ederson Abi/O Líder

A Escola de Educação Bá-
sica Nossa Senhora da Sale-
te finaliza hoje (18) a 3ª Fei-
ra das Profissões e a Feira 
das Ciências e Tecnologias, 
em Maravilha. Os dois even-

tos são realizados simulta-
neamente desde ontem (17), 
no interior da escola. Parti-
cipam da Feira das Profis-
sões diversas instituições 
de ensino superior, além 

de Polícia Militar, Corpo de 
Bombeiros e Polícia Militar 
Ambiental. 

A Feira das Ciências e 
Tecnologias possui nível re-
gional, por meio das escolas 

da ADR de Maravilha, e está 
sendo realizada na quadra 
coberta da escola. Com pales-
tras, cinema e muitos experi-
mentos, os eventos reúnem 
pais, alunos e professores. 

COnHECiMEnTO Eventos têm presença de várias instituições de 
ensino superior e forças de segurança

Escola nossa Senhora da Salete 
promove feiras das Profissões 
e das Ciências e Tecnologias 

Fotos: Ederson Abi/O Líder

Para a diretora, lucirlene Pertuzatti, alunos podem tirar dúvidas sobre profissões e cursos e pais conseguem observar mais de perto os trabalhos desenvolvidos na escola
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“Quando se dissipa o patrimônio 
com loucuras, procura-se 
restaurá-lo com culpas” 

Tácito
por RAQUEL BASSO HÜBNER

ECONOMIA E NEGÓCIOS
raquel@jornalolider.com.br

SC aBRE uMa LOJa a CaDa CinCO 
HORaS nO 1º SEMESTRE

Santa Catarina abriu 850 lojas no primeiro semestre de 2018, o que significa um esta-
belecimento novo a cada cinco horas no Estado. Com esse resultado, o Estado ocupa a se-
gunda posição do país com maior saldo entre aberturas e fechamentos de estabelecimen-
tos comerciais com vínculo empregatício, atrás apenas de São Paulo (2.468). Dentre os 
principais segmentos, os hiper e supermercados se destacaram positivamente em núme-
ros absolutos (+1.378) no país, seguidos pelas lojas de artigos de uso pessoal e doméstico 
(+841) e pelo ramo de vestuário (+782). Cabe ressaltar que a abertura de lojas ocorreu em 
6 dos 10 segmentos do varejo. Por outro lado, estabelecimentos especializados em ven-
da de materiais de construção foram os que mais fecharam as portas no semestre (-915).

ENTREGA dE FERTILIZANTES EM JULhO 
CRESCE 18%, dIZ ANdA

As entregas de fertilizantes ao mercado em julho totalizaram 3,978 milhões de tonela-
das, volume 18% superior ao registrado em julho do ano passado. Os dados são da Associa-
ção Nacional para Difusão de Adubos (Anda). No acumulado do ano, as entregas somam 
16,813 milhões de toneladas, 1,9% mais que nos sete primeiros meses do ano passado. Os 
dados divulgados mostram ainda que a produção do insumo recuou 11,4% em julho ante 
julho, para 688,6 mil toneladas. Nos sete meses totaliza 4,464 milhões de toneladas (-7%).

Crédito para pessoa 
física avança

A concessão de crédito para pessoas físicas 
cresceu 16% no segundo trimestre, em relação ao 
mesmo período de 2017, e somou R$ 72 bilhões, ex-
cluindo o cheque especial. No segmento de pes-
soa física, a carteira do Banco do Brasil teve incre-
mento de 2,2%, tanto no segundo trimestre ante o 
primeiro, como em um ano. No Bradesco, esse au-
mento foi de mais de 6%. No Itaú Unibanco, de 
10,2%. Já a carteira de crédito de pessoa física do 
gaúcho Banrisul cresceu 15,4% no segundo trimes-
tre em relação ao mesmo período do ano passa-
do. No primeiro semestre, os dados de pessoas ju-
rídicas ainda são piores que os de pessoas físicas. 
Em 12 meses, o total de crédito tomado para capi-
tal de giro caiu 9,3%, segundo o Banco Central.

Marcelo Casagrande / Agencia RBSTarifa de energia elétrica terá 
reajuste médio de 13,86%

A partir de 22 de agosto a conta de 
energia elétrica no Estado terá reajus-
te médio de 13,86%, anunciaram as Cen-
trais Elétricas de Santa Catarina na se-
gunda-feira (13). Para os consumidores 
residenciais, que representam 78% do 
total e recebem baixa tensão, o aumen-
to será de 13,15%. Para aqueles aten-
didos em alta tensão, como indús-
trias e shoppings centers, a alta será 
de 15,05%. A Celesc disse que a tarifa 
paga pelo consumidor deve cobrir cus-
tos de geração, transmissão, distribui-
ção, encargos setoriais e impostos.

tRêS ANOS dEPOIS dE LEI, 70% dAS 
dOMéStICAS EStÃO NA INFORMALIdAdE

Desde outubro de 2015, quando passou a 
ser obrigatório o recolhimento do Fundo de Ga-
rantia do Tempo de Serviço (FGTS), as domés-
ticas sem carteira assinada passaram de 4,2 mi-
lhões para 4,4 milhões, segundo dados do IBGE. 
A implementação da lei coincidiu com o iní-
cio da recessão, impedindo a formalização de 
muitas dessas trabalhadoras. Com uma ren-
da menor, os brasileiros também passaram a as-
sumir mais as tarefas domésticas - a taxa su-
biu de 81% para 84,5% entre 2016 e 2017.

fundo PiS-Pasep: 
saques são liberados a 
17,5 milhões de cotistas

Começou na terça-feira (14) o 
pagamento do Fundo PIS/Pasep 
aos cotistas de todas as idades que 
não são correntistas da Caixa Eco-
nômica Federal e do Banco do Bra-
sil. Quem tiver direito ao saque pode 
ir até as agências dos dois bancos. 
Para os correntistas desses ban-
cos que estão com o cadastro atua-
lizado os pagamentos começaram a 
ser feitos em conta corrente no úl-
timo dia 8. São cerca de 17,5 mi-
lhões de pessoas que poderão sacar 
até o dia 28 de setembro. É preci-
so levar ao banco um documento de 
identificação ou o número de regis-
tro do PIS/Pasep, consultando na 
hora o valor que tem direito a sa-
car. Após o dia 28 de setembro, o be-
nefício volta a ser concedido exclu-
sivamente para o público habitual, 
formado por cotistas maiores de 60 
anos, aposentados, pessoas em si-
tuação de invalidez (inclusive seus 
dependentes), pessoas acometidas 
por enfermidades específicas, par-
ticipantes do Programa de Benefí-
cio de Prestação Continuada (BPC) 
e herdeiros de cotistas falecidos.
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Extremo Oeste
Catarinense

DIANA HEINz

Pelo menos 1.168 crian-
ças com idade entre 1 ano e 
5 anos incompletos (4 anos 
e 11 meses) devem ser va-
cinadas em Maravilha. Esta 
é a meta municipal da cam-
panha de vacinação contra 
o sarampo e a poliomieli-
te, iniciada no dia 6 de agos-
to em todo país. Embora 
as entidades médicas tam-
bém estejam estimulando 
a vacinação para adultos, a 
programação tem foco nas 
crianças, já que existe risco 
maior para essas doenças na 
infância. 

Conforme a coordenado-
ra da Sala de Vacinas, Solan-
ge Hofstatter, todas as crian-
ças nesta faixa etária devem 
receber a dose. Aquelas que 
estiverem com o esquema 
vacinal incompleto recebe-
rão as vacinas necessárias 
para a atualização e, quem 
estiver com o esquema vaci-
nal completo, receberá outro 
reforço. 

Em Maravilha a campa-
nha é realizada na Sala de 
Vacinação e na Unidade de 
Saúde do Bairro Bela Vis-
ta de segunda a sexta-feira. 
Os pais devem levar a cartei-
ra de vacinação da criança e 
a identidade ou certidão de 
nascimento para que ela re-
ceba a dose. Até o momento, 
15,67% das crianças contabi-
lizadas pela meta foram va-
cinadas no município, sendo 
que a programação encerra 
no dia 31 de agosto. 

Hoje (18) a campanha 

vaCinaÇãO Até o momento, 15,67% das crianças contabilizadas pela 
meta foram vacinadas no município, sendo que a programação encerra 
no dia 31 de agosto

Hoje é o Dia D da campanha 
contra sarampo e poliomielite

realiza o Dia D de Vacina-
ção, entre 8h e 17h, na Sala 
de Vacinação e na Unidade 
de Saúde Centro 1, em fren-
te à prefeitura. Na segun-
da-feira (20) o cronograma 
volta a oferecer a imuniza-
ção na Sala e na Unidade do 
Bairro Bela Vista. “Queremos 
que os pais se conscientizem 
que todas as crianças de 1 a 5 
anos incompletos devem re-
ceber a dose, independente 
de já terem sido vacinadas. 
O Dia D é uma oportunidade 
para aqueles que não podem 
levar durante a semana”, ex-
plica Solange.

COMO funCiOna 
a iMunZaÇãO 

DESTaS DOEnÇaS?
Crianças que nunca fo-

ram imunizadas contra a po-
lio vão receber a Vacina Ina-
tivada Poliomielite (VIP), 
na forma injetável. Crian-
ças que já receberam uma ou 
mais doses contra a polio vão 
receber a Vacina Oral Polio-

mielite (VOP), na forma de 
gotinha. 

Já a imunização contra o 
sarampo usada na campanha 
é a Tríplice Viral, que prote-
ge também contra a rubéola 
e a caxumba. Todas as crian-
ças na faixa etária estabele-
cida vão receber uma dose 
da Tríplice Viral, indepen-
dentemente de sua situação 
vacinal. 

E aDuLTOS?
Apesar de a campanha 

ter como foco a infância, to-
das as pessoas devem estar 
atentas. Os adultos com até 
29 anos, que não tiverem 
completado o esquema na 
infância, devem receber 
duas doses da Tríplice Vi-
ral e adultos com idade en-
tre 30 e 49 anos devem re-
ceber uma dose da Tríplice 
Viral. O adulto que não sou-
ber sua situação vacinal 
deve procurar a Sala de Va-
cinação do município para 
tomar as doses previstas 

para sua faixa etária. 

POSSiBiLiDaDE 
DE SuRTO 

Desde 1994 foram reali-
zadas seis campanhas contra 
o sarampo. A doença grave, 
que é extremamente con-
tagiosa e pode matar, vol-
tou a circular no país neste 
ano. Já são 822 casos confir-
mados no Brasil, com surtos 
em Roraima e Amazonas, 
além de casos isolados em 
estados como Rio Grande 
do Sul, Rio de Janeiro e São 
Paulo. Em Santa Catarina, o 
último caso de sarampo re-
gistrado foi em 2013, im-
portado de São Paulo. Mas 
no ano passado a vacina trí-
plice viral ficou pela pri-
meira vez abaixo da meta 
(95%) no Estado. Apenas 
85% das crianças tomaram 
a dose em 2017, situação 
que torna parte das crian-
ças catarinenses suscetível 
à doença.

O vírus da poliomieli-
te não circula no país desde 
1990, porém em 2017 essa 
imunização alcançou ape-
nas 82% das crianças me-
nores de um ano em Santa 
Catarina. No mês passado, o 
Ministério da Saúde alertou 
que 312 municípios brasilei-
ros estavam com cobertura 
vacinal muito baixa contra 
poliomielite nesta faixa etá-
ria em 2018. Das oito cida-
des catarinenses que apare-
cem na lista, Palhoça tem a 
pior taxa, 28,8%. Florianó-
polis também estava na re-
lação, com 40,9%.

Dia D será realizado na Sala de vacinação e na Unidade de Saúde Centro 1, em frente 
à prefeitura

Arquivo/O Líder

Com o objetivo de in-
formar os empresários so-
bre o sistema eSocial, a 
Fiesc, Sesi, CDL e Associa-
ção Empresarial de Maravi-
lha promovem workshop no 
dia 22 deste mês. O sistema 
eSocial, que entra em vigor, 
estabelece que os empre-
gadores passarão a comu-
nicar ao governo de forma 
unificada as informações 
relativas aos trabalhado-
res, como vínculos, folhas 

de pagamento e escritura-
ções fiscais, entre outros. 

O workshop para es-
clarecer dúvidas vai co-
meçar às 8h, no auditório 
da entidade. O tema ges-
tão de saúde e seguran-
ça no trabalho para o eSo-
cial será ministrado por 
Amanda Barbosa, do Sesi. 
O evento é gratuito e as va-
gas são limitadas. As ins-
crições podem ser feitas 
até a segunda-feira (20). 

E-SOCiaL

quaTRO PREMiaÇÕES

inscrições abertas 
para workshop

CTg Juca Ruivo se 
destaca na 4ª etapa 
de festival nacional

Os grupos da Inverna-
da Artística do CTG Juca Rui-
vo de Maravilha participaram 
da 4ª etapa do 18º Festival 
Nacional da Cultura Gaú-
cha, no último fim de se-
mana. O evento fez parte 
da programação do 11º Ro-
deio Artístico Nacional de 
Chapecó. Com o resulta-
do, o CTG Juca Ruivo con-
quistou quatro premiações. 

O grupo adulto ficou 
com o 1º lugar na catego-
ria Danças Tradicionais 
e nesta mesma modali-
dade Maravilha conquis-
tou o 2º lugar com o gru-
po mirim. Na Chula Xiru, 
Jeferson de Quadros Mo-
reira ficou com o 2º lu-
gar e Yuri Moreira com 
a 2ª colocação na cate-
goria Chula Juvenil. 

grupo adulto ficou com o 1º lugar em Danças Tradicionais 

Divulgação
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por dR. GEOvANI dELEvAtI

MEdICINA E SAÚdE

Doenças Da próstata

Do formato e do tamanho 
aproximado de uma castanha 
portuguesa, a próstata só está 
presente no homem e se locali-
za logo abaixo da bexiga, envol-
vendo a uretra, aquele canal por 
onde passa a urina. É uma glân-
dula que faz parte do sistema re-
produtor masculino, produzindo 
um líquido que se junta à secre-
ção da vesícula seminal e do testí-
culo para formar o esperma.

A próstata cresce pouco até a 
puberdade, quando passa a sofrer 
influências mais intensas do hor-
mônio masculino (testosterona), 
alcançando seu tamanho normal, 
em torno de 15 a 20 gramas, por 
volta dos 20 anos. Já está provado 
que seu crescimento está relacio-
nado com o envelhecimento.

São três as principais doen-
ças da próstata: prostatite e dois 
tipos de tumores (benigno e ma-
ligno), patologias bastante fre-
quentes no homem.

PROSTaTiTE
É bastante comum e chega a 

atingir quase 30% da população 
masculina. Ela é mais comum 
na forma crônica e geralmente 
é assintomática, mas quando 
dá sintomas, os mais frequentes 
são: ardor ou queimação ou um 
desconforto junto ao orgasmo, 
esperma de cor amarelada, 
vontade frequente para urinar, 
etc. Quando cai a resistência física 
das pessoas, a prostatite se exacer-
ba e aparece de uma forma bas-
tante aguda, provocando febre 
alta, queda do estado geral e sin-
tomas típicos de infecção urinária, 
como ardor ao urinar e micções 
extremamente frequentes.

As principais causas de pros-
tatite no homem são após as ure-

trites, como a gonorreia, após re-
lacionamentos com parceiras 
com infecções ginecológicas e 
ainda após relação anal sem pre-
servativo. O tratamento é feito 
com antibiótico e por um perí-
odo mais longo do que os trata-
mentos habituais. Após o trata-
mento, o paciente necessita ficar 
atento, pois os sintomas da pros-
tatite aguda podem voltar sem-
pre que houver uma queda da re-
sistência do homem portador da 
prostatite crônica.

TuMORES
Existem dois tipos de tumo-

res da próstata: os malignos (ou 
câncer) e os benignos, também 
chamados de aumento benigno 
da próstata ou hiperplasia prostá-
tica benigna (HPB).

Maligno – O tumor maligno, 
ou seja, o câncer de próstata, che-
ga a atingir em torno de 16% dos 
homens e a sua frequência au-
menta com a idade dos homens.

Quando diagnosticado nas 
fases iniciais, a cirurgia ou a ra-
dioterapia podem curar o câncer 
da próstata, porém em fases mais 
avançadas não existe cura, mas 
o câncer pode ser neutralizado e 
permanece inativo quando se blo-
queia a ação do hormônio mascu-
lino (testosterona). A testosterona 
é responsável pela alimentação da 
próstata e ela pode ser bloqueada 
através de injeções ou pela castra-
ção cirúrgica do portador de cân-
cer avançado da próstata.

O exame periódico do ho-
mem com o urologista é extre-
mamente importante porque o 
câncer da próstata não apresenta 
sintomas nas fases iniciais. Por-
tanto o diagnóstico precoce e a 
possibilidade de cura só existem 

quando se faz exames rotineiros 
pelo menos uma vez ao ano.

Benigno – O tumor benig-
no (ou HPB) é também mais fre-
quente quanto maior for a idade 
do paciente e é muito mais fre-
quente que o câncer da prósta-
ta, pois chega a atingir quase 70% 
dos homens acima de 70 anos.

A hiperplasia prostática co-
meça a aparecer em homens aci-
ma de 40 anos e se caracteriza por 
um aumento da próstata apenas 
no local, diferentemente do cân-
cer, que se espalha provocando 
as metástases. O aumento be-
nigno da próstata passa a ser um 
problema quando ela dificulta a 
passagem da urina, porque, ao 
crescer, a próstata pode obstruir a 
uretra, que passa por dentro dela.

Os sintomas que a HPB 
provoca quando há 

obstrução da uretra são:
- aparecimento de micções 
durante a noite (uma, duas, três, 
várias vezes)
- aumento da frequência 
urinária diurna
- diminuição da força e do 
calibre do jato urinário
- demora para iniciar a micção
- sensação de urgência para 
urinar e às vezes até perda de 
urina nessas situações, entre 
outras.

Esses sintomas independem 
do tamanho da próstata porque 
um homem pode ter a próstata 
muito aumentada e não ter ne-
nhum sintoma porque o aumen-
to da próstata não causou estreita-
mento ou obstrução da uretra. Por 
outro lado, homens com próstatas 
menores podem ter todos esses 
sintomas porque o crescimento 
da próstata provocou uma obstru-

ção importante na uretra.
Quando o homem tem a 

próstata aumentada, mas não 
tem sintoma algum, normalmen-
te não se trata e apenas faz-se o 
controle anual com o urologista.

Diante dos sintomas é que 
se deve fazer o tratamento da 
HPB, que pode ser clínico ou ci-
rúrgico. O tratamento clínico 
pode ser sintomático ou etioló-
gico. Os medicamentos sintomá-
ticos apenas melhoram os sinto-
mas que a obstrução produz na 
uretra. Esses medicamentos fa-
zem com que o homem acor-
de menos durante a noite, urine 
com mais facilidade, enfim di-
minui os sintomas da HPB. Esses 
medicamentos sintomáticos atu-
am imediatamente reduzindo os 
sintomas, mas não interferem na 
evolução da doença.

Os medicamentos chama-
dos etiológicos demoram muitos 
meses para agir, mas têm a capa-
cidade na grande maioria dos ca-
sos de bloquear o crescimento da 
próstata e até em muitos casos fa-
zê-la regredir no tamanho.

Portanto o tratamento clíni-
co do tumor benigno da prósta-
ta com medicamentos só deve 
ser feito quando se observa uma 
possibilidade de evolução da do-
ença ou quando os sintomas de 
obstrução já apareceram.

A cirurgia da HPB é reco-
mendada quando falha o trata-
mento clínico ou quando a obstru-
ção já é muito intensa, agravando 
os sintomas e às vezes levando à re-
tenção urinária aguda, quando há 
a necessidade de passar uma son-
da para esvaziar a bexiga.

Fonte: Sociedade 
Brasileira de Urologia

Dr. João Afif Abdo – São Paulo, SP    

São três as principais doenças da próstata: prostatite e dois tipos de tumores 
(benigno e maligno), patologias bastante frequentes no homem
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700 aLMOÇOS

CaMPanHa 

grupo Escoteiro Raízes promove almoço 
no Salão Paroquial

Com ações de conscientização, LEO Clube 
promove agosto Laranja

Com uma avaliação fi-
nal muito positiva, o Grupo 
Escoteiro Raízes de Maravi-
lha promoveu no sábado (11) 
almoço servido para apro-
ximadamente 700 pessoas. 
O evento foi no Salão Paro-
quial e os participantes de-
gustaram cardápio à base 
de macarronada com gale-
to e acompanhamentos. 

O objetivo do almoço 

foi arrecadar recursos para 
o grupo, para a compra de 
materiais usados em acam-
pamentos e viagens dos es-
coteiros. O evento é tradicio-
nal, realizado anualmente 
no sábado que antecede o 
Dia dos Pais. O presiden-
te do grupo, Girlei Polazzo, 
agradece a todos que par-
ticiparam do almoço e aos 
que trabalharam no evento. Cardápio teve macarronada com galeto e acompanhamentos

Carine Arenhardt/O Líder 

Promovido pelo Co-
ral Sempre Alegre, que faz 
parte do Centro Cultu-
ral 25 de Julho, o Encon-
tro de Corais foi realizado 
no sábado (11) em Mara-
vilha. A programação co-
meçou às 17h, no Centro 
Cultural 25 de Julho, com 
a apresentação de 10 co-
rais de Maravilha e região. 
Cada grupo apresentou 

três cantos, todos aplaudi-
dos pelo público presente. 

Cada grupo recebeu 
um brinde pela partici-
pação. O evento encerrou 
com jantar de confrater-
nização, com churras-
co. O lucro do jantar será 
usado pelo Coral Sem-
pre Alegre em viagens e 
participação em encon-
tros de corais na região. 

MaRaviLHa

BEnEfiCEnTE 

Centro Cultural 
25 de Julho sedia 
Encontro de Corais

voluntários 
promovem 1ª Rua 
Lazer Solidário hoje

Fotos: Carine Arenhartt/O Líder

Coral Sempre Alegre deu início às apresentações

Evento reuniu corais da região 

CARINE ARENHARDT

Pela primeira vez Mara-
vilha está entre as cidades 
brasileiras confirmadas para 
o Dia Mundial da Limpeza, 
programado para 15 de se-
tembro. A JCI é uma apoia-
dora do projeto em nível 
mundial e é a entidade que 
organiza a ação em Maravi-
lha. Outras entidades do mu-
nicípio e órgãos públicos es-
tão sendo convidados para 
participar da programação. 

Conforme Liliane Nicolli, 
que faz parte da JCI Mara-
vilha, a ideia é envolver o 

maior número de pessoas no 
Dia Mundial da Limpeza. O 
objetivo é chamar a atenção 
da comunidade para a quan-
tidade de lixo depositado em 
locais impróprios. Para este 
dia, serão identificados lo-
cais no município com acú-
mulo de lixo e montados gru-
pos de voluntários que farão 
a limpeza.  

No Brasil, nesta sema-
na, havia 193 cidades, 20 ca-
pitais e 25 estados confir-
mados para o Dia Mundial 
da Limpeza. Em nível mun-
dial, mais de 150 países terão 
ações neste dia.

15 DE SETEMBRO Programação é organizada pela JCI e vai contar 
com mutirões de limpeza

Maravilha terá ações no Dia 
Mundial da Limpeza 

 Ilustração

De uma conversa en-
tre amigos surgiu a ideia de 
promover um evento para 
diversão entre crianças e 
adultos. Logo os idealistas 
chamaram novos voluntá-
rios que criaram a primei-
ra edição da Rua Lazer So-
lidário. A promoção é de 
comerciantes voluntários, 
em parceria com Horus, 
Unopar, Aurora Alimen-
tos e LEO Clube Maravilha. 

O evento será realiza-
do na Avenida Araucária, a 
partir das 15h30, hoje (18). 
No local também será rea-
lizado um brechó solidário 
a partir de doações de mais 
de mil peças, sendo que o 
lucro será revertido à Apae 

Marisol. “O evento auxi-
liará a Apae de Maravilha, 
que está no Agosto Laranja, 
mês da prevenção a defi-
ciências. Um dos objetivos 
do nosso encontro é ajudá
-los”, explica Tânia Zanella. 

A ação também terá 
brincadeiras, pintura fa-
cial, contação de histórias 
e outras atividades. Quase 
100 pessoas estão envolvi-
das voluntariamente na or-
ganização. “Daremos aten-
ção à diversão folclórica, 
como perna de pau, elás-
tico e outras. Também ha-
verá venda de algodão-
doce, sendo que todo o 
valor arrecadado será des-
tinado à Apae”, declara. 

Marcado como o mês de 
prevenção às deficiências, o 
Agosto Laranja foi tema de 
campanha desenvolvida pelo 
LEO Clube Maravilha. Uma 
das etapas do movimento foi 
promovida no sábado (11) 
com o objetivo de reconhecer 
as pessoas pela sua “atitude 
100%”. O título foi atribuído 
a pessoas que desenvolve-
ram uma boa ação, ajudan-
do o próximo, de forma de-
sinteressada e espontânea. 

Conforme os integran-
tes, uma das protagonistas da 
ação foi Calúzia Santa Catari-

Certificados de boa ação foram entregues a pessoas que se dispuseram a ajudar o próximo

na, que se locomove por meio 
de cadeira de rodas e sen-
te a dificuldade, em diversos 
pontos da cidade, de acessar 
o passeio público. Ao tentar 

buscar o acesso a esses locais, 
Calúzia teve o apoio de pes-
soas que se dispuseram es-
pontaneamente a ajudá-la, 
momento em que foram abor-

dadas e reconhecidas pela 
“atitude 100%” em ajudar o 
próximo e receberam um 
certificado do LEO Clube. 

As ações de sábado (11) 
que fazem parte da cam-
panha Agosto Laranja do 
LEO Clube Maravilha têm 
como coordenadora Pâme-
la Sangalli. “A conclusão 
de todo esse trabalho ain-
da está em fase de desen-
volvimento e será feito seu 
lançamento oficial em bre-
ve, pelas redes sociais, dis-
ponibilizados para toda 
a comunidade”, explica. 

Divulgação
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PROJETO SOCiaL Iniciativa foi desenvolvida pela Aurora Alimentos e Cooperativa Regional Auriverde de Maravilha

Com ações voluntárias, CEi Proinfância 
Criança Sorriso recebe melhorias 
CAMILLA CONSTANTIN 

Pequenas atitudes podem 
fazer a diferença no dia a 
dia das pessoas, transfor-

mando o mundo em que vive-
mos em um lugar melhor. Fazer 
o bem por meio de um trabalho 
voluntário, por exemplo, é um 
dos meios de contribuir com a 
comunidade, com base em ide-
ais de cooperação, solidariedade 
e compromisso.

Os profissionais e alunos do 
CEI Proinfância Criança Sorriso 
vivenciaram esta realidade nos 
últimos meses, período em que 
voluntários da Aurora Alimentos 
e da Cooperativa Regional Auri-
verde de Maravilha realizaram 
ações no educandário. O traba-
lho fez parte do projeto Coope-
rar para Transformar, que une 
cooperativas com o objetivo de 
contribuir para uma sociedade 

melhor por meio da prática do 
trabalho voluntário. 

Com o projeto social, diver-
sas melhorias e reparos foram 
promovidos. A equipe limpou os 
muros, fez a reposição de areia 
no parque, limpou os brinque-
dos externos e as canaletas, ve-
dou os toldos e revitalizou a hor-
ta, plantando chás e temperos. 
Os voluntários também auxilia-
ram na organização dos espa-
ços, fizeram consertos elétricos e 
de encanamento e trabalharam 
com adubagem e paisagismo. 

Para deixar o ambiente es-
colar com uma aparência ain-
da melhor, a Associação de Pais 
e Professores (APP) da escola 
comprou tintas e os voluntários 
realizaram a pintura das dez sa-
las de aula. Outra ação desen-
volvida em prol da comunidade 
escolar foi a arrecadação de di-
versos produtos de limpeza. 

avaLiaÇãO

De acordo com a diretora do CEI Proinfância Criança 
Sorriso, Janaina Freitag Panzera Buffon, o trabalho 
desenvolvido foi excelente e a equipe da creche ficou 
muito feliz e honrada em conhecer cada colaborador. 
“Queremos gentilmente agradecer por tudo que 
fizeram pela nossa escola, por toda atenção, cuidado e 
disponibilidade aplicados integralmente na realização 
de um belo projeto social. Agradecemos a cada um que 
se dispôs a fazer esse trabalho com muita dedicação, 
já que além de tudo que foi sugerido ainda tiveram a 
capacidade de fazer muito mais”, diz.  
A profissional destaca que o trabalho desenvolvido 
contribui para o dia a dia dos alunos e também da 
equipe que atua no local. Ela também parabeniza a 
iniciativa do projeto social e afirma que todos serão 
sempre bem-vindos na escola. “Prometemos manter 
o que plantaram aqui e colher belos frutos. Fiquei 
emocionada quando vi tanta gente, com tanto a 
oferecer”, afirma. 

Fotos: DivulgaçãoFotos: Camilla Constantin/O Líder

Equipe promoveu a pintura das salas

Diversos produtos de limpeza foram arrecadados 

voluntariado contribuiu para o dia a dia dos alunos e da equipe escolar

Creche fica localizada no Bairro Madalozzo

voluntários plantaram chás e temperos

Janaina Buffon, diretora do educandário
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BaiRRO uniãO
Escola Santa Terezinha promove 
tradicional jantar-dançante

Com participação de 
aproximadamente 400 pesso-
as, o jantar-dançante foi rea-
lizado no sábado (11), no sa-
lão comunitário do Bairro 
União, em Maravilha. O even-
to foi organizado pela direção 

da Escola de Educação Básica 
Santa Terezinha, em conjunto 
com a Associação de Pais e 
Professores (APP). Os parti-
cipantes degustaram cardá-
pio à base de macarronada, 
galeto e acompanhamentos. 

A direção da escola fez 
uma avaliação positiva do 
evento e agradeceu a to-
dos que participaram. Após 
a janta, a Banda GM ani-
mou o evento com músi-
ca ao vivo. Os recursos ar-

recadados serão usados 
para a compra de mate-
rial escolar e para o desen-
volvimento de outras ati-
vidades, além de auxiliar 
na execução de reformas 
na parte física da escola. 

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder

Cardápio foi macarronada com galeto e acompanhamentos Cerca de 400 pessoas participaram do evento

fLORianÓPOLiS O capitão segue comandando a 3ª Companhia do 
Corpo de Bombeiros de Maravilha

Comandante do Corpo de Bombeiros 
de Maravilha é promovido a capitão

O Corpo de Bombeiros e 
Polícia Militar de Santa Ca-
tarina promoveram cerimô-
nia conjunta neste mês, em 
Florianópolis, para promoção 
de militares e formatura de 35 
cabos do Corpo de Bombeiros 
Militar, além de 199 sargentos 

da Polícia Militar. O evento 
contou com a presença do go-
vernador do Estado, Eduardo 
Pinho Moreira, e foi realizado 
no Centro de Ensino da Polí-
cia Militar.

O comandante do Corpo 
de Bombeiros de Maravilha, 

João Emiliano de Moura Mi-
randa, esteve entre os milita-
res promovidos. Ele foi nome-
ado capitão bombeiro militar. 
O capitão segue comandando 
a 3ª Companhia do Corpo de 
Bombeiros de Maravilha. 

Pinho Moreira parabe-

nizou os formandos pela de-
dicação no aperfeiçoamento 
profissional, dizendo que ao 
longo de sua trajetória como 
médico cardiologista pôde 
presenciar inúmeras cenas de 
salvamentos de vidas em am-
bientes hospitalares. 

Fotos: Divulgação

João Emiliano de Moura Miranda foi promovido a capitão Cerimônia foi em Florianópolis

Ação entre amigos terá sorteio no dia 25 

RELigiãO

MaCaRROnaDa

vinicius ventura 
assume como ministro 
de batismo e casamento

apae Marisol promove 
almoço no sábado (25)

O jovem Vinicius Ventu-
ra presta serviço voluntário des-
de 2013 na comunidade do Bair-
ro União, em Maravilha. Nesse 
contexto, ele foi o ministro mais 
jovem da história a ser institu-
ído da Paróquia São José Ope-
rário e da Diocese de Chape-
có. Depois de cinco anos, ele 
fez o curso de teologia pasto-
ral e participou das formações 
para ministros da paróquia. 

Agora, a pedido da comu-
nidade, em 2018 Ventura assu-
me o ministério para realizar 
batismos e casamentos. Ain-
da não havia ministro para casa-

vinicius ventura vai promover 
cerimônias de casamento e batismo

mentos na comunidade. “Sem-
pre pensando no melhor para 
nossa comunidade”, afirma. 

Arquivo Pessoal

O tradicional almoço bene-
ficente da Apae Marisol de Ma-
ravilha está marcado para sába-
do (25), no Salão Paroquial. As 
fichas estão sendo comerciali-
zadas na escola e com membros 
da diretoria, podendo ser adqui-
ridas até a sexta-feira (24). O car-
dápio será macarronada, gale-
to, pães, cucas e saladas. O valor 
para o almoço custa R$ 20 para 
adulto e R$ 12 para crianças de 
7 a 12 anos. A expectativa é de 

que aproximadamente mil pes-
soas participem do evento. 

No dia também será fei-
to o sorteio da ação entre ami-
gos, que vai entregar 20 prê-
mios. Cada número está 
sendo vendido pelo valor de 
R$ 2,50. Conforme a direto-
ra da Apae, Adriane Polazzo, 
os recursos arrecadados com 
a ação entre amigos e almo-
ço serão utilizados para a ma-
nutenção da escola especial. 

O Líder
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por SIMONE HÜBNER

TOQUE dE REQUINTE

Vitrine

DE PESSOaS DE 60 anOS 
PaRa a JuvEnTuDE

1. viva no momento presente.
2. Caminhe na natureza.
3. Encontre uma fuga da sua rotina. Pode 
ser uma atividade, um esporte, um exercício 
ou uma prática que realmente o faz feliz.
4. Sempre seja honesto consigo mesmo. 
Nem sempre será fácil, mas o beneficiará 
grandemente.
5. Siga o seu próprio caminho e não se 
prenda a estereótipos.
6. Não se preocupe em ficar velho, 
preocupe-se em não ser chato.
7. A velhice faz parte do ciclo da vida, 
querendo ou não. viva sua vida sem 
temores.
8. Nunca pare de buscar coisas que o 
iluminem e proporcionem a verdadeira 
felicidade.
9. Por mais que a vida seja simples, nem 
sempre é fácil viver. Não dificulte as coisas 
mais do que o necessário.
10. Não importa se já for adulto, mantenha 
sempre o respeito.

11. Invista seu dinheiro em coisas que 
realmente valham a pena.
12. Não acumule lixo. liberte-se de todas as 
coisas que são desnecessárias em sua vida.
13. Descomplique sua vida, mantendo 
apenas pessoas positivas ao seu redor.
14. Pratique empatia. Trate as pessoas 
como você gostaria de ser tratado.
15. Dê o seu amor sem interesses ou 
restrições.
16. Não entre em um relacionamento pela 
pressão de sua família ou da sociedade. 
leve as coisas no seu próprio tempo.
17. Tenha empatia consigo mesmo e não se 
maltrate por seus erros.
18. Tire muitas fotos. Elas são boas maneiras 
de mantermos momentos e pessoas 
especiais sempre vivas em nossa memória.
19. Aprenda a perdoar.
20. Abandone toda a raiva e ressentimento 
e mantenha em sua vida apenas emoções 
positivas.
21. Seja muito seletivo em suas amizades, 

mantenha perto apenas pessoas que 
despertem a sua melhor versão.
22. valorize sua família. Muitas pessoas 
dariam tudo para ter pessoas com as quais 
compartilhar suas vidas.
23. Nunca durma com raiva de alguma 
pessoa que você realmente ama.
24. Mostre seu amor abertamente para as 
pessoas essenciais em sua vida.
25. reconheça toda a sabedoria e 
transformação que chegam após os 30 
anos.
26. Não gaste o seu tempo preocupado 
com coisas que não estão em seu poder 
mudar.
27. Entenda que nós não podemos mudar 
outra pessoa. As pessoas só mudam se 
realmente desejam.
28. Sorria mais.
29. Confie em sua intuição.
30. Não alimente pensamentos ou 
sentimentos negativos de si mesmo.
31. Seja mais relevante. levar tudo para 

o lado pessoal apenas cria desconfortos 
desnecessários.
32. Não se esforce para ser perfeito. Ao 
invés disso, seja único.
33. Tenha a humildade de aprender com 
pessoas mais novas.
34. Aprenda a cuidar de si mesmo, sem 
depender de outra pessoa para satisfazer 
suas necessidades.
35. Não permita que o medo controle sua 
vida.
36. Nunca pare de se desenvolver – 
mentalmente, fisicamente e espiritualmente.
37. valorize a grande oportunidade de 
envelhecer e aproveite a sua liberdade.
38. Nunca diga que você é velho ou novo 
demais para fazer algo.
39. Entenda que tudo vai ficar bem. Nós 
temos tudo o que precisamos para viver 
cada fase de nossas vidas.
40. Seja grato!

Luiza Fletcher/O Segredo

ApRESEntAMOS AbAIxO 40 SábIOS COnSELhOS DE pESSOAS DE 60 AnOS pARA A juVEntuDE:

COnSELHOS
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por SUSANE ZANIN
MOdA & ESTILO

Vitrine

agEnDa DE EvEnTOS

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 8

Burca,
niqab e
chador
(Rel.)

Cristais
para

banhos de
imersão

Os mísseis
contro-
lados a

distância

Agita for-
temente
(remédio
líquido)

Tema
típico da

pintura de
Rafael

"(?) – O
Filme",

comédia
(Cin.)

(?) Freire
Filho,
diretor
teatral

Consoante
nasal que
se liga a
"B" e "P"

Dr. (?),
rapper 

dos EUA

De (?):
tranquilo; 
sossegado

(gíria)

Saca (o
dinheiro 

do banco)

Exercitou-se
na piscina

Fenda, 
em inglês

Avaliação aplicada
pelo Inmetro

Água, em
francês

Enganada

"Igual", em
"isóbaro"

Superfície
Evidente
Dê início

(a um
negócio)

Alternativa à
cafeteira elétrica

É formado pelas estruturas que
revestem externamente o corpo do

homem
(Anat.)

Espécie 
de gaivota

Dama, em
francês

(?) Delevingne,
modelo britânica

Maio, em
francês

Esmaguem
com os

pés

Ação solidária feita
pelo Médico Sem

Fronteiras
e pela Cruz Vermelha

Peça que abafa o
ruído de um tiro (pl.)

Dinâmica
(abrev.)

Alternativa
ao zíper, é
inspirado
no carra-

picho

Idioma inca
Título do
Sidarta

Gautama

Imodesta,
como a

periguete

"Intensiva",
em CTI 

Segmentos
iguais no
quadrado

Cidade de
Goiás
Vigor
(pop.)

Bairro de 
Manhattan
Dele, em

inglês

Tire a
vida de
(?) Lee,
cineasta

Duro
Diz-se do

tempo
chuvoso

Calçado
militar

Hidrogênio
(símbolo)

Misturar
(as cartas
do pôquer)

Doutor Ho-
noris (?),
título con-
ferido a

Lula 

TP
VEUSISLAMICOS

SAISJATAI
TELEGUIADOS
EEMADRT
DINSACODE

VELCROHARLEM
QUICHUAPA

BUDAIMMATE

VAIDOSAANG
LADOSNADOU
IRIGIDOM
DREPATENTE

CAUSAABRAN
DIRETIRABOTA

EMBARALHAR

3/eau — gap — his — mai. 4/dame. 5/causa — jataí. 6/harlem. 7/quíchua. 13/véus islâmicos.

ESPaÇO gOuRMET

vESTiDO + CaSaCO
Adoro montar esses combos de peças! Na-

queles dias sem inspiração que olhamos e olha-
mos para o guarda-roupa sem “ver” nada, eles 
funcionam como fórmulas prontas que podem 
nos salvar. O combo de hoje é o da combinação 
mais democrática de todas: vestido com casaco.

Muitas mulheres ainda têm dúvidas, principal-
mente nas ocasiões formais, sobre a questão dos 
comprimentos de vestido com casaco. Há alguns 
anos se falava que o vestido deveria ser um pou-
co mais comprido que o casaco, deixando aparecer 
um pouco da barra do vestido. Entretanto, os casa-
cos mais estilosos do momento são aqueles super-
longos, chegando até o joelho ou abaixo dele. As-
sim, as regras de comprimentos desapareceram. 

O único cuidado que você deve ter sobre isso 
é se o seu casaco e seu vestido forem muito curtos, 
ou seja, acima da metade da coxa. Além de não po-
derem ser usados em qualquer ocasião, se você uti-
lizar um casaco mais comprido que o vestido a im-
pressão que passará é de que não tem nada por 
baixo do casaco. Assim, se você quiser usar vestidos 
curtos, prefira casacos mais curtos que o vestido. 

Fora isso, você está totalmente liberada para es-
colher os comprimentos de sua preferência! A com-
binação que muitas fashionistas têm apostado é de 
um vestido justo mais comprido com um sobretu-
do solto. Casacos e vestidos são uma combinação 
atemporal, feminina e estilosa, aposte nesta dupla!

ingredientes 
2 copos americanos de açúcar
2 copos americanos de leite
2 colheres (sopa) de manteiga sem sal
50g de queijo parmesão ralado
5 colheres (sopa) de farinha de trigo
100g de coco ralado

Modo de preparo
Bata o açúcar, o leite, a manteiga e o queijo 

no liquidificador, acrescente a farinha de trigo 

peneirada e o coco ralado e misture até ficar ho-
mogêneo. Despeje a massa em uma forma un-
tada e leve para assar em forno preaquecido a 
230ºC por 45 minutos. 

CaÇaROLa iTaLiana
18/8 - 1ª Feira do Projeto Jovens Empreendedores – 13h30 – Espaço Criança Sorriso
- 1ª Rua do Lazer Solidário – 15h30 – Avenida Araucária
- Café Colonial da Oase – 16h – Salão da Igreja Evangélica de Confissão luterana no Brasil
- Jantar-dançante – 20h – linha Cabeceira do Iraceminha
- heineken Green Party – 23h55 – green Club
19/8 - Festa do Padroeiro Alexandre de Bérgamo – 10h – linha Barro Preto
25/8 - Jantar das Orquídeas – 20h30 - Salão da Igreja Evangélica de Confissão 
luterana no Brasil
- Almoço Apae Marisol - 11h - Salão Paroquial Católico 
26/8 - Festa da Melhor Idade – 10h -  Salão Bairro Pioneiro 
31/8 - Show com Zé Felipe – 23h30 – hangra 
15/9 - MC Jerry Smith – 23h30 – Play Club

MaRaviLHa
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Vitrine

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

No último sábado mais uma turma de Direito da Unoesc de Maravilha encerrou mais um ciclo. Que nesta nova 
etapa, cada um possa crescer ainda mais com os conhecimentos adquiridos. Parabéns!! 

Neste domingo nosso 
caro colega do grupo Wh 
Comunicações Celso 
ledur comemora mais 
um aniversário. votos de 
felicidades!

Sani, feliz aniversário! Parabéns por 
ser essa pessoa maravilhosa, que 
batalha todos os dias em busca dos 
seus objetivos. Muitas felicidades! É 
o desejo dos amigos e familiares.

vitor, feliz aniversário! você 
merece o melhor. Muita 
saúde, paz e amor, muitos 
anos de vida mais. Parabéns! 
homenagem de sua família e 
amigos. 

Parabéns a este belo casal, 
Kaline e geovane, foi uma 

cerimônia linda. Felicidades!!
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por LAIS ORO e ANdREA COStA PELISSARI
dESIGN EM PAUTA

Vitrine

por LUCIANE MOZER

VIdA E
ESPIRITUALIdAdE

na Sua ESTanTE

PRECiSaMOS uSaR MELHOR 
aS PaLavRaS 

Você já pensaram que as palavras, após pronunciadas, 
são como penas ao vento. Impossíveis de serem recolhidas. 

Os homens públicos, não poucas vezes, têm se dado 
muito mal por falarem, de forma apressada, sem refleti-
rem, expressando o que lhes vêm à mente, de rompante. 
Por mais que, posteriormente, busquem ajustar, acertar, 
dificilmente são sanados os efeitos, na totalidade. Mes-
mo porque muitos dos que ouviram, inicialmente, pode-
rão não ser alcançados pelas explicações dadas posterior-
mente. 

No relacionamento entre patrões e empregados, a 
questão não se faz diferente. Funcionários podem ser dis-
pensados por terem utilizado mal a palavra, desrespeitan-
do colegas ou superiores. Ou por passarem informações 
inverídicas, comprometendo até a imagem da empresa. 
Mas também existem patrões que não têm a devida sen-
sibilidade, podem sofrer ações punitivas quando agridem 
verbalmente aos seus empregados. 

Entre amigos e na família, a questão se faz ainda mais 
delicada. Confidências feitas nos momentos em que tudo 
vai bem são repassadas, sem critério, a muitos, quando 
o laço afetivo se rompe, por esta divulgação inadequada. 

Nos dias atuais, com as facilidades das redes sociais, 
esse procedimento tem tomado maior vulto. Sem refletir, 
pessoas informam a muitas outras questões que deveriam 
ser confidenciais. Também inverdades, calúnias, malda-
des. Pela rapidez, logo alguém é alvo de suspeitas, quei-
xas e olhares críticos.

A dica é: não utilizemos a palavra escrita ou falada 
para denegrir pessoas ou instituições. Vamos refletir an-
tes, ponderando se o que nos move não é simplesmente o 
egoísmo, ou a inveja ou qualquer outra paixão menos fe-
liz. Nesse caso, é urgente segurar o nosso impulso. Pare e 
reflita!!! Agora se nosso intuito é de ajudar, o primeiro a 
ser procurado é o próprio interessado. 

Devemos lembrar o ensinamento do nosso Mestre Je-
sus, que se alguém tiver algo contra seu irmão, deve ir ter 
com ele. E infelizmente depois de tanto tempo, ainda não 
aprendemos. 

Vamos refletir. E mudar de atitude, seja você aque-
le que projeta luz. Que a tua palavra seja a da alegria, do 
bom ânimo e consolo. 

Tenham todos um bom fim de 
semana, com muita paz e luz! 

A CASA DAS ORquÍDEAS
Quando criança, Julia viveu na grandiosa 
propriedade de Wharton Park, na Inglaterra, 
ao lado de seus avós. lá, a tímida menina 
cresceu entre o perfume das orquídeas 
e a paixão pelo piano. Décadas mais 
tarde, agora uma pianista famosa, Julia 
é obrigada a retornar ao local de infância 
na pacata Norfolk após uma tragédia 
familiar. Abalada e frágil, ela terá que 

reconstruir sua vida. Durante sua recuperação, ela conhece 
Kit Crawford, herdeiro de Wharton Park, que também carrega 
marcas do passado. Ele lhe entrega um velho diário que trará 
à tona um grande mistério, antes guardado a sete chaves pela 
avó dela. repleto de suspense, A casa das orquídeas viaja da 
conturbada Europa dos anos 1940 às paisagens multicoloridas 
da Tailândia, tecendo uma trama complexa e inesquecível.

A DuquESA FEIA
Como ela ousa achar que ele a ama, 
quando londres inteira a chama de 
Duquesa Feia? Theodora Saxby é a última 
mulher com quem se poderia esperar 
que o lindo James ryburn, herdeiro do 
ducado de Ashbrook, se casasse. Mas 
depois de um pedido romântico feito na 
frente do próprio príncipe, até a realista 
Theo se convence de que o futuro duque 

está apaixonado. Ainda assim, os tabloides dizem que a união 
não durará mais do que seis meses. Em seu íntimo, Theo 
acredita que os dois ficarão juntos para sempre… até que ela 
descobre que o que James desejava não era seu amor, mas 
seu dote. E a sociedade, que primeiro se chocou com seu 
casamento, se escandaliza com sua separação. Agora James 
precisará enfrentar a batalha de sua vida para convencer Theo 
que ele amava a patinha feia antes que ela se transformasse 
em cisne. E Theo logo descobrirá que, para um homem com 
alma de pirata, vale tudo no amor – e na guerra.

Algo de diferente está 
acontecendo no badalado 
bairro Vila Madalena, em São 
Paulo. Já conhecido pelos mui-
tos bares, agora também está 
ficando conhecido pelas obras 
sustentáveis. Muitas edifica-
ções de containers (inclusi-
ve prédios de cinco andares!), 
edificações com reuso de ma-
teriais e agora, em andamento, 
um edifício de 13 pavimentos 
todo em madeira certificada.

O projeto do conceitua-
do escritório franco-brasileiro 
Triptyque é muito conceitual. 
Localizada em um terreno de 
1.025 m² no bairro, a proposta 
é uma inciativa da empresa flo-
restal brasileira Amata e prevê 
a construção de uma torre es-
calonada de 13 pavimentos, 
que totalizará 4.700 m² de área 
construída e  contará com  es-
paços de  coworking (é um 
modelo de trabalho que se 
baseia no compartilhamento 
de espaço e recursos de es- 

critório),  coliving  (tendência 
urbana de compartilhamento 
de moradias) e restaurante. 

O edifício foi batiza-
do de  Amata e sua estrutura 
será construída em CLT, um ma-
terial  composto por várias ca-
madas de madeira maciça cola-
das em duas diferentes direções. 
O material resultante é capaz 
de suportar grandes esforços e 
pode ser empregado na estrutu-
ra de edificações em altura.

A proposta  apresenta so-
luções inovadoras não  apenas 
em função do material empre-
gado, a madeira, mas também 
por sua rápida  construção e 
longa durabilidade. De acordo 
com os arquitetos, “o edifício é 
a aplicação da naturalização da 
arquitetura e propicia uma ex-
periência sensorial total, me-
táfora de uma floresta urbana 
habitável, a madeira visível e 
invisível, o uso da vegetação e 
da paisagem”.

E aí, curtiu?

viLa MaDaLEna E a SuSTEnTaBiLiDaDE

http://www.archdaily.com.br/br/office/triptyque
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CLEITON FERRASSO

No Brasil, a Central de Aten-
dimento à Mulher, o Ligue 

180, registrou quase 80 mil rela-
tos de violência de janeiro a ju-
lho de 2018. Desse total, 63.116 
foram classificados como vio-
lência doméstica. Os dados 
abrangem cárcere privado, ho-
micídio, tráfico de pessoas, 
tráfico internacional de pes-
soas, tráfico interno de pes-
soas e as violências física, mo-
ral, obstétrica, patrimonial, 
psicológica e sexual. O balan-
ço foi divulgado pelo Ministé-
rio dos Direitos Humanos na 
segunda-feira (13). 

Em Maravilha, a Delegacia 
de Polícia Civil registrou 54 in-
quéritos policiais relacionados 
à violência doméstica nos pri-
meiros sete meses deste ano e 
30 pedidos de medidas proteti-
vas. No total, foram 175 inqué-
ritos policiais instaurados de ja-
neiro a julho de 2018. 

A Lei Maria da Penha com-
pletou 12 anos em 7 de agosto 

A Lei Maria da Penha completou 12 anos em 7 de 
agosto de 2018, em Maravilha a polícia registra 
54 inquéritos e 30 pedidos de medida protetiva. 
A Polícia Militar também acompanha mais de 30 
famílias com registro de violência doméstica

de 2018. Para o delegado Joel 
Spech, os números de denún-
cias e inquéritos em Maravilha 
significam que a Lei está fun-
cionando. 

“A maioria dos casos que 
a vítima nos procura e há de-
terminação da medida pro-
tetiva de urgência, esses ca-
sos a maioria são cumpridos. 
O agressor se afasta e para de 
manter contato. Então é muito 
positivo o trabalho. E nos pou-
cos casos que o agressor des-
cumpriu a determinação, ele 
foi preso”, afirma Spech.  

Na avaliação do delega-
do, antes dessa legislação es-
pecífica não existia pena para 
o agressor. “Quando o homem 
batia na mulher, muitas vezes 
essa agressão resultava no pa-
gamento de uma cesta básica, 
uma simples transação penal, e 
hoje é diferente. Com a Lei Ma-
ria da Penha, ele responde pro-
cesso criminal, as penas são 
altas e se houver o descumpri-
mento das medidas protetivas, 
ele é preso”, compara Spech. 

números de emergência

Polícia Militar 190 
Polícia Civil 197 
Delegacia da Mulher 180
Direitos humanos 100

Outra instituição que a vítima de 
violência doméstica pode contar é o 
Centro de Referência Especializado de 
Assistência Social (Creas) de Maravilha. 
A equipe é composta por psicóloga, as-
sistente social, pedagoga e advogada. A 
coordenadora do Creas, Beatriz Bedus-
chi, revela que algumas vítimas chegam 
por meio da indicação da Rede Catari-
na, Polícia Civil ou por conta própria. 

“Algumas vêm e a gente consegue 
atender, outras desistem na metade do 
caminho. Temos casos novos e antigos. 
Há situações que conseguimos algum 
progresso quando a pessoa busca se aju-
dar, porque o Creas fornece as ferramen-
tas, mas a vítima também tem que se aju-
dar”, comenta. 

A psicóloga do Creas, Dayana Bas-
so Perozzo, revela que as vítimas, quan-
do procuram ajuda, estão emocional-
mente abaladas e o trabalho da equipe 
auxilia na recuperação psicossocial de-
las. “Nós trabalhamos com o psicosso-
cial, fazemos visita domiciliar, temos um 
grupo de mulheres e avaliamos os casos 
que na maioria das vezes são encami-
nhados para a Secretaria de Saúde, para 
atendimento psicológico clínico. Traba-
lhamos em equipe e fazemos os enca-
minhamentos”, explica a psicóloga. 

A pedagoga do Creas, Leandra Nu-

nes, reforça o acompanhamento psi-
cossocial. “Buscamos fortalecer a au-
toestima da mulher fazendo com que 
ela compreenda que aquilo que ela 
está sofrendo é uma violência e não 
pode se submeter a isso. O trabalho 
em equipe é sempre voltado para ela”, 
complementa. 

Além desses serviços, a assistên-
cia social é outro braço que a vítima 
de violência pode contar. A assisten-
te social Márcia Besing destaca a im-
portância da Rede Catarina de pro-
teção. “Nós percebemos que a partir 
desse acompanhamento da Polícia Mi-
litar, por meio da Rede Catarina, as mu-
lheres conseguem vir mais até o Creas, 
justamente porque têm esse acompa-
nhamento da polícia nas casas. Quando 
elas não vêm, nós comunicamos os pro-
fissionais da Rede para fazer o acompa-
nhamento na casa”, destaca.

Outro serviço disponível no Creas 
é o jurídico. A advogada Priscila Signor 
reforça a importância da denúncia. “A 
orientação que prestamos é no sentido 
de encorajar a mulher para denunciar 
os casos de violência, não só ela, mas 
quem perceber alguma situação des-
se tipo. Prestamos também orientação 
jurídica em caso de uma eventual de-
manda”, reforça. 

MaiS RigOR na LEi MaRia Da PEnHa

Em meio aos conflitos ainda é possível encon-
trar uma força para continuar a vida. Um órgão me-
diador dos conflitos que acompanha o caso de perto. 
Esse é o trabalho da Rede Catarina da Polícia Mili-
tar de Maravilha, implantada há dois meses. A Rede 
conta com a Patrulha Maria da Penha, que é consti-
tuída por um policial homem e uma mulher, e visita 
os locais onde houve uma violência. Atualmente são 
35 endereços que a Patrulha acompanha a situação, 
a maioria no município de Maravilha. O capitão Al-
tair Lisot, da 3ª Companhia do 11º Batalhão da Polí-
cia Militar, explica o trabalho da Rede Catarina. 

“A Polícia Militar é a primeira a atender uma ocor-
rência quando é solicitada. Então ela tenta mediar a 
situação, identificar o tipo de agressão, se é caso de fla-
grante ou não, e se a vítima pretende representar nos 
casos que é possível quando não há flagrante. A PM 
não para neste momento e procura ir mais a fundo. 
Esse é o cunho da Rede Catarina, que retorna nos en-
dereços onde houve a violência doméstica e procura 
restabelecer uma conexão com essa família. Ali a Pa-
trulha Maria da Penha tenta identificar os principais 
fatores geradores da violência, identificar aqueles 
que a Polícia Militar pode atuar e quando não cabe 
à PM, são acionados os demais órgãos responsáveis 
pela Rede Catarina, como a Polícia Civil, o Creas, 
Caps, Infância e Juventude, Conselho Tutelar, Minis-
tério Público e outros órgãos da prefeitura”, explica. 

REDE CaTaRina DE PROTEÇãO à MuLHER

víTiMaS COnTaM COM aPOiO na PREfEiTuRa

A Câmara dos Deputados votou na terça-feira 
(14) projeto que altera a lei Maria da Penha e 
permite que delegados e policiais decidam, em 
caráter emergencial, sobre medidas protetivas 
para atender mulheres em situação de violência 
doméstica e familiar.
Pelo projeto, nos casos em que as medidas 
protetivas forem decididas por delegado ou 
policial, o juiz deverá ser comunicado no prazo 
máximo de 24 horas e decidirá em igual prazo 
sobre a manutenção ou a revisão da medida, 
comunicando a decisão ao Ministério Público. 

Creas auxilia vítimas a se recuperar emocionalmente
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Os integrantes do Núcleo de 
Jovens Empreendedores, liga-
do à CDL e Associação Empresa-
rial, visitaram a prefeitura de Ma-
ravilha na manhã de terça-feira 
(14). Os nucleados foram rece-
bidos pelo diretor da Secretaria 
de Indústria, Comércio e Turis-
mo (Sictur), Mozer de Olivei-
ra, e pelo diretor de Articulação 
Política, Eder Moraes, que tam-
bém fazem parte do Núcleo e re-
lataram alguns desafios como 
membros da gestão pública.

Os representantes falaram 
sobre os eixos de atuação da Sic-
tur, com assuntos como os in-

centivos concedidos pelo mu-
nicípio, parcerias e orçamentos. 
Também foram repassados da-
dos sobre a economia de Ma-
ravilha e o que cada setor em-
presarial representa na geração 
de empregos e arrecadação.

A oportunidade também 
contou com explanação so-
bre os projetos que serão de-
senvolvidos ainda neste ano, 
como a Feira Comercial e In-
dustrial de Maravilha (Feci-
mar), marcada para os dias 15 a 
18 de novembro, e o Natal Ma-
ravilha, com programações du-
rante todo o mês de dezembro.

MaRaviLHa
núcleo de Jovens 
Empreendedores 
visita a prefeitura

Integrantes promoveram visita técnica no dia 14

Divulgação

EDERSON AbI

O Rotary Club Maravi-
lha, em conjunto com Nel-
son Salmin, o Palito, orga-
nizam mais uma edição da 
campanha Maravilha de Na-
tal. O projeto tem o objeti-
vo de arrecadar brinquedos, 
roupas e doces para crian-
ças carentes de Maravilha, 
Flor do Sertão, São Miguel 
da Boa Vista e Tigrinhos. A 
ação é desenvolvida há mais 
de 20 anos por Nelson Sal-
min e tem o auxílio do Ro-
tary há seis anos. 

De acordo com o pre-
sidente do Rotary, Marcelo 
Hickmann, alguns empresá-
rios já foram visitados com 
o objetivo de promover doa-
ções e fazer parcerias. “Sen-
sibilizar os empresários e 

naTaL MaiS fELiZ Ação vai arrecadar brinquedos e doces para 
crianças carentes de Maravilha e municípios da região

Rotary Club e nelson Salmin organizam 
campanha Maravilha de natal

Presidente do rotary, Marcelo hickmann, e Nelson Salmin, o Palito

Ederson Abi/O Líder

pessoas do município da im-
portância de ser solidário no 
Natal”, afirma.

As doações serão cen-
tralizadas na sede do Ro-
tary Club Maravilha. A par-
tir das últimas duas semanas 
de novembro e primeiras se-
manas de dezembro os inte-

grantes do Rotary estarão no 
local para montar as cestas 
que serão entregues por Nel-
son Salmin. 

Em 2017 o projeto bene-
ficiou 1.500 crianças e o ob-
jetivo é aumentar o número 
de pessoas envolvidas neste 
ano. A ação não prevê o re-

cebimento de valores em di-
nheiro, apenas donativos. 
Quem tiver interesse em 
doar deve procurar o Rotary, 
de acordo com o presidente, 
Marcelo Hickmann. 

O voluntário Nelson Sal-
min lembra que em 2018 é a 
23ª edição da ação que leva 
um Natal mais feliz para as 
crianças da região. Ele diz 
que é importante o apoio de 
todos nas doações de brin-
quedos, doces, roupas, cal-
çados e alimentos não pere-
cíveis. 

Após o recebimento das 
doações, Salmin vai organi-
zar o roteiro de distribuição, 
que terá apoio da Polícia Mi-
litar e do Corpo de Bombei-
ros. O início das entregas 
será nas primeiras semanas 
de dezembro. 

EXPERiênCia
Sicredi promove viagens de conhecimento

Com o objetivo de for-
talecer o conhecimento so-
bre o cooperativismo, o Si-
credi Alto Uruguai RS/SC/
MG promoveu duas via-
gens para a Central Sicredi 
Sul/Sudeste e para o Cen-
tro Administrativo Sicredi, 
em Porto alegre (RS). Par-
ticiparam da atividade co-
ordenadores de núcleo, 
representantes de entida-
des, lideranças, impren-
sa e 78 associados, que 
conseguiram estar ainda 
mais próximos do Sicredi. 

O primeiro destino foi 
a Central Sicredi Sul/Su-

deste, para entender o pa-
pel que a estrutura desem-
penha para as cooperativas 
filiadas, bem como conhe-

cer a estrutura e os dife-
renciais competitivos. O 
segundo momento da via-
gem foi a visita ao Cen-

tro Administrativo Sicre-
di, que presta serviços para 
as cinco centrais regionais 
e para as 116 cooperativas. 

viagem contou com a participação de profissionais, lideranças e associados

 Divulgação

ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL E CULTURAL DE MARAVILHA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE ASSOCIADOS

A diretoria da Associação Empresarial e Cultural de Maravilha convo-
ca todos os associados da entidade para participar da Assembleia Geral Or-
dinária de Associados, a realizar-se no dia 28 de agosto de 2018, às 18h30 
em primeira chamada, e às 19h em segunda e última chamada com qual-
quer número de presentes, no auditório da entidade (Av. Maravilha, 203 – 
Centro – Maravilha/SC).

Assuntos em pauta:
- Prestação de contas – 1º SEM/2018;
- Alteração do estatuto;
- Aprovação cédula de crédito - Financiamento
- Coquetel.
Maravilha/SC, 16 de agosto de 2018.

 

Poliana de Oliveira
Presidente da Associação Empresarial e Cultural de Maravilha

Gestão 2018/2019

ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL E CULTURAL DE MARAVILHA 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE ASSOCIADOS 

 

A diretoria da Associação Empresarial e Cultural de Maravilha convoca todos os associados da entidade 
para participar da Assembleia Geral Ordinária de Associados, a realizar-se no dia 28 de agosto de 2018, 
às 18h30 em primeira chamada, e às 19h em segunda e última chamada com qualquer número de 
presentes, no auditório da entidade (Av. Maravilha, 203 – Centro – Maravilha/SC). 

Assuntos em pauta: 

- Prestação de contas – 1º SEM/2018; 

- Alteração do estatuto; 

- Aprovação cédula de crédito - Financiamento 

- Coquetel. 

Maravilha/SC, 18 de agosto de 2018. 

 

Poliana de Oliveira 

Presidente da Associação Empresarial e Cultural de Maravilha 

Gestão 2018/2019 
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LanÇaMEnTO OfiCiaL Evento será realizado em novembro, trazendo 
atletas que fizeram história no clube

gremistas iniciam organização 
do Jantar dos Campeões 2018

COOPERaTiviSMO
Sicredi forma mais de 100 jovens na região

A administração de Bom 
Jesus do Oeste, por meio da 
Secretaria de Agricultura e 
Meio Ambiente, adquiriu um 
distribuidor de adubo líquido 
com capacidade para seis mil 
litros. A entrega foi realizada 
na manhã de quarta-feira (15). 

De acordo com o prefei-
to, Ronaldo Luiz Senger, ações 
como esta incentivam e fa-

cilitam o trabalho do produ-
tor rural. “Estamos traba-
lhando para que a qualidade 
do serviço prestado ao agri-
cultor cresça gradativamen-
te”, afirma. O equipamento foi 
adquirido com recursos pró-
prios, por meio de processo li-
citatório no valor de R$ 22.890 
mil, pela empresa vencedo-
ra Jean Pyer Vivian Eirelli EPP. 

invESTiMEnTO
Bom Jesus do Oeste adquire equipamento agrícola

Entrega contou com a presença de lideranças 

Divulgação

CARINE ARENHARDT

A Associação dos Gremis-
tas de Maravilha lançou na noi-
te de quarta-feira (15) a 2ª edi-
ção do Jantar dos Campeões. 
O lançamento foi realizado du-
rante reunião realizada na As-
sommar, com a presença dos 
associados. Conforme o pre-
sidente da Associação e côn-
sul do Grêmio, Tiago Zanetti, o 
objetivo é reunir os torcedores 
com atletas que fizeram história 
no clube. O Jantar dos Campe-
ões será realizado no dia 9 de no-
vembro, organizado pela Asso-
ciação e Consulado do Grêmio.

Durante a noite de quar-
ta-feira também foi feita a en-
trega de cachecóis personali-

Entrega das mantas personalizadas aos torcedores

Carine Arenhardt/O Líder

zados para os associados. Com 
a frase “Maravilha é Grêmio”, fo-
ram confeccionadas 95 mantas. 
Zanetti explica que esta mes-
ma frase estará numa bandei-
ra criada pela Associação e que 

será colocada dentro do estádio 
do Tricolor, em Porto Alegre.  

Para finalizar a programa-
ção de quarta-feira, foi servido 
jantar. Zanetti finaliza deixan-
do um convite aos torcedores 

gremistas ainda não associados 
para que façam parte da Asso-
ciação. Ele destaca que o grupo 
também mantém um cunho so-
cial, com a realização de ações 
beneficentes durante o ano. 

Liderança e empreen-
dedorismo são os norteado-
res das capacitações promovi-
das pelo programa Líder Jovem 
do Sicredi Alto Uruguai RS/
SC/MG, que no dia 11 de agos-
to formou mais de 100 jovens.

O curso iniciou em setembro 
de 2017, contando com temáticas 
como comunicação, inteligência 
emocional, educação financeira e 
empreendedorismo. Também fo-
ram promovidas visitas de estu-
dos, como a que foi feita no Com-
plexo Penitenciário de Chapecó. 

Na formatura, enquanto os 
jovens vivenciaram um momen-
to de reflexão sobre o cooperati-
vismo e a importância dos prin-

Turmas contaram com solenidade de formatura

Jardel da Costa/Divulgação

cípios, conduzido pelo presidente 
da cooperativa, Eugenio Poltro-
nieri, os pais participaram de um 
momento semelhante no CTG 
Gaudérios do Rodeio, conduzido 
pelo diretor-executivo, Jaques Sa-
muel dos Santos. Após, todos se 

reuniram para a solenidade, que 
marcou o encerramento do curso. 

Os jovens formandos cor-
respondem a 9ª, 10ª e 11ª tur-
ma do programa, compostas 
por 12 municípios: Saudades, 
São Carlos, Cunha Porã, Caibi, 

Planalto, Ametista do Sul, Fre-
derico Westphalen, Palmiti-
nho, Erval Seco, Pinhal, Novo 
Tiradentes e Cerro Grande. O 
programa vem sendo desen-
volvido desde 2012 e já for-
mou mais de 330 jovens.

Há mais de seis déca-
das o mês de agosto em Ma-
ravilha é marcado pelo Café 
Colonial da Ordem Auxilia-
dora das Senhoras Evangé-
licas (Oase). São mais de 20 
tipos de quitutes feitos ma-
nualmente por elas, na se-
mana que antecede o evento, 
para que as mais de 600 pes-
soas participantes sejam bem 
recebidas no Salão da Igreja 
Evangélica de Confissão Lu-
terana do Brasil (IECLB). 

O evento deste ano será 
realizado hoje (18) pelas 70 
sócias da entidade, a par-
tir das 15h, com culto religio-
so na Igreja. Às 16h o café co-
lonial começa a ser servido 
e a programação encerra às 
20h30. Conforme a presiden-
te da Oase, Diva Bervian, todo 
o cardápio, tanto de doces, 
quanto de salgados, será pro-
duzido pelas Senhoras Evan-
gélicas e o objetivo da ação é 
arrecadar lucro. “Haverá bas-
tante coisa boa. Nós nos es-
forçamos muito para que 

esse dia seja especial para 
quem vem prestigiar e con-
vidamos a todos”, explica.

Tradicional na comuni-
dade, as integrantes têm a 
expectativa de presença de 
600 pessoas. O ingresso in-
dividual custa R$ 25 e crian-
ças de sete a 12 anos pa-
gam R$ 12. Para esta edição 
a Oase investiu mais de R$ 5 
mil na cozinha da comunida-
de IECLB, na compra de um 
fogão industrial e um mul-
tiprocessador, por isso, par-
te do lucro será utilizado para 
o pagamento dos utensílios. 

Outra parte do valor arre-
cadado hoje (18) será utilizado 
na viagem das integrantes ao 
120º Congresso que será reali-
zado em Blumenau, em abril 
de 2019. O próximo evento re-
alizado pela Oase será o almo-
ço da reforma, realizado no dia 
31 de outubro. “Nosso objetivo 
é auxiliar a comunidade e unir 
as pessoas através de eventos 
como estes. É um orgulho po-
der fazer parte disso”, declara. 

OaSE 
Senhoras Evangélicas 
de Maravilha promovem 
Café Colonial hoje 

 Diana Heinz/O Líder

Equipe durante a produção dos alimentos nesta semana 

COOPERaR PaRa TRanSfORMaR 
aurora realiza workshop 
na Câmara de vereadores

A Aurora Alimentos re-
aliza na quinta-feira (23) 
o workshop Cooperar para 
Transformar. O encontro 
é para cooperativas e gru-
pos voluntários e será re-
alizado na Câmara de Ve-
readores, a partir das 19h. 
Na oportunidade, serão di-
vulgadas as ações voluntá-
rias realizadas pelos em-
pregados das cooperativas 
Aurora Alimentos, Auriver-
de, Coocatrans, Cresol, Si-
coob e Sicredi em prol da 
comunidade, destacando 

a responsabilidade social. 
Os gestores da Aurora, 

juntamente com as equipes 
das demais cooperativas, 
foram divididos em cinco 
grupos e destinados a dife-
rentes instituições do mu-
nicípio para compreender 
suas demandas e contribuir 
de acordo com a necessida-
de observada. O workshop 
também busca despertar na 
comunidade em geral a im-
portância do envolvimen-
to e do comprometimen-
to com as causas sociais.
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O prefeito de Bom Jesus 
do Oeste, Ronaldo Luiz Sen-
ger, encaminhou projeto de 
lei propondo redução no va-
lor das diárias envolvendo 
agentes políticos e servido-
res públicos. A proposta é re-
duzir significativamente os 
valores, em qualquer tipo 
de deslocamento. De acor-
do com o documento, have-
rá uma redução em torno de 
20% para os agentes políti-
cos e aproximadamente 10% 
para os servidores públicos. 

O prefeito afirma que 
a atitude é necessária para 
contenção de despesas e 
para adequar os recursos 
municipais para a realiza-

BOM JESuS DO OESTE

Dia DOS PaiS

quESTiOnáRiO

fLOR DO SERTãO 

Prefeito propõe redução 
no valor das diárias

Palestra e 
apresentações musicais 
marcam evento

flor do Sertão irá diagnosticar situação 
do esgotamento sanitário

Membros do Conseg são empossados 

Charlaine Kreuz/Divulgação

ronaldo Senger avalia que medida é 
fundamental para conter despesas

ção de obras e incentivo ao 
desenvolvimento do mu-
nicípio. Além da diminui-
ção das diárias, Senger en-
caminhou projeto de lei que 
prevê reestruturação admi-
nistrativa, com extinção de 
sete cargos comissionados.

O Centro de Eventos 21 
de Setembro, em Bom Je-
sus do Oeste, sediou uma 
homenagem aos pais no úl-
timo dia 10. A festividade, 
promovida pela administra-
ção, Secretaria de Educação, 
Departamento de Cultura e 
Assistência Social, contou 
com a presença da comuni-
dade e diversas lideranças. 

Os participantes acom-
panharam a palestra “O dom 
de ser pai”, ministrada por 
Vanderlei Vargas, além de 

apresentações musicais de 
artistas locais e dos grupos 
Cavalo e Viola, Tchê Pealas-
so e Tri Gaitaço. O evento 
contou ainda com a grava-
ção Chimarrão, Cultura e 
Viola, como parte do pro-
jeto Nosso Povo, Sua Arte 
e Nossas Raízes. A direto-
ra de Cultura, Leisi Rau-
ber Wandscheer, destacou 
a importância da figura pa-
terna para o desenvolvi-
mento familiar e agrade-
ceu a presença de todos.

Fotos: Charlaine Kreuz/Divulgação

Palestra foi ministrada por vanderlei vargas

Pais participaram de dinâmica e foram homenageados

Dando continuidade ao 
projeto Eu + Você = Mundo 
Melhor, foi realizada a entre-
ga de camisetas do projeto aos 
alunos de Bom Jesus do Oes-
te, em comemoração ao Dia 
do Estudante. 

A camiseta será usada 
no desfile de 7 de setembro, 
no Dia da Família na Esco-

Dia DO ESTuDanTE Ação faz parte do projeto Eu + Você = Mundo Melhor, 
desenvolvido desde o início do ano letivo 

alunos de Bom Jesus do Oeste 
recebem camisetas

la, e também poderá ser usa-
da como uniforme escolar nas 
quartas-feiras. A iniciativa é 
da administração, por meio 
da Secretaria de Educação, em 
parceria com a APP 2018 do 
Jardim de Infância Chapeuzi-
nho Vermelho e Escola Muni-
cipal Professor Albano Borre. 

O projeto, desenvolvido 

desde o início do ano letivo, 
já contou com diversas ações. 
De acordo com os organiza-
dores, são pequenas atitudes 
que podem fazer a diferença, 
tornando o ambiente melhor. 
“Coisas simples, como cum-
primentar as pessoas com um 
sorriso, ser educado, pensar 
antes de falar, evitar o desper-

Nesta semana teve início em 
Flor do Sertão o programa Trata-
san, que realiza o diagnóstico do 
esgotamento sanitário em algu-
mas cidades da região. A iniciativa 
é uma parceria entre o município 
e a Agência Reguladora Intermu-
nicipal de Saneamento (Aris), 
com apoio da Associação dos Mu-
nicípios do Entre Rios (Amerios).

De acordo com os respon-
sáveis, o objetivo é realizar um le-
vantamento da situação do es-
gotamento sanitário no Centro, 
além de definir ações e diretri-
zes para regulamentar a adoção 
de alternativas viáveis para o tra-
tamento do esgoto. Eles desta-

cam que um dos pontos funda-
mentais é a conscientização da 
população sobre a necessidade de 
manutenção e limpeza periódi-
ca dos sistemas individuais de tra-
tamento do esgoto domiciliar. 

Segundo Adriane Bianchet, 

profissional responsável pela vi-
gilância sanitária do município, 
as agentes de saúde que aten-
dem o perímetro urbano irão apli-
car o questionário aos morado-
res. “É importante salientar que 
não haverá aplicação de mul-

ta ou qualquer outro tipo de pu-
nição, seja qual for a realidade 
das residências”, enfatiza, escla-
recendo que o propósito é iden-
tificar a real situação e plane-
jar políticas de saneamento.

O prefeito, Sidnei Willinghö-
fer, que participou da reunião de 
lançamento do programa, pede 
que a população colabore, re-
passando as informações cor-
retas. “Este levantamento nos 
dará suporte e direcionamen-
to para investimentos que ve-
nham a ser necessários na área 
do saneamento básico, sem-
pre no intuito de garantir me-
lhor qualidade de vida”, garante.

reunião de lançamento do programa foi promovida nesta semana

Divulgação

dício, cuidar das pessoas e dos 
animais, economizar água e 
energia, cuidar do local onde 
você mora e do ambiente es-
colar, usar os meios de trans-
porte de maneira consciente, 
praticar esportes, plantar uma 
árvore e tantas outras coisas 
que podem ser feitas por cada 
um de nós”, explicam.

O primeiro Conselho 
Comunitário de Seguran-
ça de Flor do Sertão tomou 
posse na quarta-feira (15). 
A cerimônia contou com 
a presença de autoridades 
locais e representantes da 
Polícia Militar do Estado. 
O representante da Secre-
taria de Segurança do Es-
tado, primeiro-tenente Ruy 
Florêncio Teixeira Júnior, 
elogiou a iniciativa. “O fato 
de ser um município pe-
queno não justifica igno-
rar a questão da seguran-
ça pública, não é prudente 
esperar a violência tomar 
conta, como nos grandes 
centros, para só então fa-
zer alguma coisa”, destaca.

O prefeito, Sidnei José 

Willinghöfer, afirma que 
o município já possui al-
gumas ações previstas, 
como a instalação de câ-
meras de monitoramen-
to em locais estratégicos. 
Para o presidente do Con-
selho, Joracir Piroca, o de-
safio é fazer um bom tra-
balho acolhendo sugestões 

da população e atuando 
em parceria com outros ór-
gãos.  A caixa de suges-
tões, recebida pelo presi-
dente no evento de posse, 
ficará à disposição da co-
munidade na recepção da 
prefeitura, para quem qui-
ser fazer sugestões e in-
dicar possíveis ações.

MEMBROS 
Presidente: Joracir Piroca
Vice-presidente: Doalcei 
Pigatto 
Primeira-secretária: Adriane 
Bianchet 
Segunda-secretária: Eliovany 
von Borstel da Silva 
diretor Social e de Assuntos 
Comunitários: leandro 
Neuhaus
Comissão de Ética e 
disciplina: Nevile Carlos de 
Assis, José Danilo Steffler e 
genuir Balzan. 
Também fazem parte do 
Conselho, como membros 
natos, o comandante da 
Polícia Militar de Flor do 
Sertão, Délcio Pigatto, e o 
delegado que faz plantão no 
município, Marcelo hickmann

Evento contou com a participação de autoridades e lideranças

Divulgação
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CLaUDIo WeBer 
aBraMo
o jornalista Claudio 
Weber Abramo 

morreu no dia 12 
de agosto, aos 72 anos, vítima 
de câncer no intestino. Abramo, 
que estava internado no hospital 
Samaritano, em São Paulo, era vice-
presidente do Conselho Deliberativo 
da Transparência Brasil e foi diretor-
executivo da entidade por quase 15 
anos. Além de jornalista, era bacharel 
em matemática e mestre em filosofia 
da ciência. Foi editor de economia do 
Jornal Folha de São Paulo e editor-
executivo da gazeta Mercantil. Era 
uma das principais referências no 
combate à corrupção e integridade 
das instituições públicas do país, 
tendo colaborado frequentemente 
como autor de artigos sobre 
corrupção e seu enfrentamento. 
Foi também um dos principais 
articuladores da lei de Acesso à 
Informação, aprovada em 2011. 

JIM neIDHart
o ex-lutador 
americano Jim 
Neidhart, conhecido 

como The Anvil, 
morreu no dia 13 de agosto, aos 
63 anos. o cavanhaque e a roupa 
rosa de Neidhart o tornaram uma 

celebridade nos anos 1980. o 
veterano costumava competir ao 
lado de Bret hart. Juntos, ganharam 
dois campeonatos mundiais de 
team-tag, no qual dois ou mais 
lutadores disputam em equipe. Sua 
última luta foi em 1997.

HeItor aMorIM 
perroCa
o ex-goleiro 
heitor Amorim 

Perroca faleceu no 
dia 14 de agosto, aos 77 anos, por 
insuficiência cardíaca. o jogador 
atuou pelo Corinthians entre 1963 
e 1966, contabilizando 119 jogos 
pelo Alvinegro. Foram 62 vitórias, 28 
empates e 29 derrotas.

JosÉ pIMenteL
o ator, escritor e 
diretor de teatro 
José Pimentel 

faleceu no dia 14 
de agosto, aos 84 anos, vítima de 
enfisema pulmonar. Em outubro 
de 2017 foi incluído na lista dos 
Patrimônios vivos de Pernambuco 
por interpretar Jesus na Paixão 
de Cristo por mais de 40 anos. 
Entre 1968 e 1977 interpretou 
Pilatos e dois demônios. Em 1978 
começou a atuar no papel de 
Jesus, substituindo o ator Carlos 

reis, e continuou até 1996, quando 
decidiram utilizar atores da Tv globo 
como elenco principal. Pimentel foi 
um dos primeiros atores de novela 
do estado, fez cinema e apresentou 
programas de televisão durante o 
regime militar.

MorGana KInG
A atriz e cantora de 
jazz Morgana King 
faleceu em sua 

casa na Califórnia, 
aos 87 anos, vítima de um linfoma. 
Apesar de sua longa carreira 
musical, a celebridade ganhou fama 
internacional no início dos anos 70 
ao interpretar Carmela Corleone, 
esposa de Don vito Corleone nos 
dois primeiros filmes da trilogia o 
Poderoso Chefão. Ela foi indicada 
ao prêmio grammy em 1965 na 
categoria Artista revelação, mas 
perdeu o troféu para os Beatles.

aretHa FranKLIn
A cantora Aretha 
Franklin morreu no 
dia de 16 de agosto, 

aos 76 anos, vítima 
de câncer. Ela gravou seus primeiros 
discos aos 14 anos na igreja de seu 
pai, um pastor batista. A “rainha do 
soul”, como era conhecida, recebeu 
18 prêmios grammy e em 1987 se 

tornou a primeira mulher a entrar no 
hall da Fama do rock and roll.

ernesto GUIeHL
o ex-prefeito de São 
Miguel do oeste 
Ernesto guiehl 

faleceu no dia 11 de 
agosto, aos 97 anos. Atualmente 
residia em Florianópolis. guiehl 
foi prefeito de São Miguel 
do oeste em 1969 e exerceu 
mandato como vereador entre 
1966 e 1970. Em 2013 esteve em 
São Miguel do oeste visitando o 
prefeito e o vice-prefeito, falando 
da evolução do município e lembrando 
do seu trabalho pela construção do 
Aeroporto hélio Wassun.

erCILIo aMaraL De GoIs
Faleceu no dia 12 de agosto, no 
hospital São José de Maravilha, aos 
81 anos. Seu corpo foi velado na Igreja 
do Bairro São Jorge em São Miguel 
do oeste e sepultado no cemitério 
municipal de São Miguel do oeste. 

eLVIra ZanLUCHI
Faleceu no dia 12 de agosto, no 
hospital regional de São Miguel do 
oeste, aos 84 anos. Seu corpo foi 
velado no Centro Comunitário da linha 
Moroé, em Iraceminha, e sepultado no 
cemitério da comunidade. 

LIBera rossaneLI
Faleceu no dia 12 de agosto, no 
hospital regional de São Miguel do 
oeste, aos 56 anos.
Seu corpo foi velado na Casa 
Mortuária de guaraciaba e 
sepultado no cemitério municipal 
de guaraciaba.

JoaCIr MontaGna
Faleceu no dia 13 de agosto, aos 
54 anos. Seu corpo foi velado na 
Casa Mortuária de guaraciaba e 
cremado no Crematório Jardim 
das oliveiras, de Francisco Beltrão 
(Pr). A missa de sétimo dia será 
amanhã (19), na Igreja Matriz de 
guaraciaba, às 8h30. 

VaLentIM BonHo
Faleceu no dia 14 de agosto, no 
hospital regional de São Miguel 
do oeste. Seu corpo foi velado na 
Igreja do Bairro São Sebastião, em 
São Miguel do oeste, e sepultado 
no cemitério da comunidade.

aDeLaIDe MarIa tonDo 
teBaLDI
Faleceu no dia 14 de agosto, no 
hospital São José de Maravilha, 
aos 95 anos. Seu corpo foi velado 
na Casa Mortuária de Maravilha e 
sepultado no cemitério municipal 
de Maravilha. 

ObItuáRIO

EDERSON AbI

A Comissão Central Orga-
nizadora (CCO) trabalha inten-
samente nos preparativos da 
Fecimar deste ano em Maravi-
lha. O evento será realizado de 
15 a 18 de novembro, no Parque 
de Exposições Carlos Alberto 
Begrow, o Tomatão, com shows 
nacionais e apresentação da in-
dústria e comércio. Com me-
nos de 100 dias para a feira, o 
município organiza a estrutu-
ra externa e interna do parque. 

De acordo com o diretor 
de Indústria, Comércio e Turis-
mo, Mozer de Oliveira, a equi-
pe visitou o parque e fez um le-
vantamento das necessidades 
para abrigar o público espera-
do e a movimentação durante 
o dia e a noite. Haverá praça de 
alimentação e shows, além de 
máquinas agrícolas na parte de 
fora do pavilhão. Internamen-

fECiMaR 2018 Faltam três meses para o início da feira, que não é realizada há mais de nove anos

feira tem 70% dos estandes vendidos e começa 
organizar o Parque de Exposições em Maravilha

te serão instalados os estandes. 
De Oliveira lembra que são 

mais de 120 espaços para co-
mercialização de estandes e 
70% já foram vendidos. Ele ex-
plica que a feira é multisetorial 
e as empresas vão lançar pro-
dutos novos dentro da feira e 
movimentar a marca de cada 
empreendimento.

O secretário de Indústria, 
Comércio e Turismo, Doraci 

Felisiak, diz que a feira é da co-
munidade e muitas pessoas es-
tão empenhadas para fazer o 
melhor. “A feira vai mostrar o 
que Maravilha produz e desen-
volve ao longo do ano”. Ele des-
taca a importância dos shows, 
que são nacionais, que levarão 
grande público para a Fecimar, 
que volta a ser realizada no ano 
em que Maravilha completa 60 
anos de história. 

Parque de Exposições será adequado para receber grande público e telhado do 
pavilhão receberá limpeza

Fotos: Ederson Abi/O Líder

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

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

POLíCia

BOMBEiROS E SaMu

após desvio de carga, motorista é encaminhado 
para a delegacia

Motociclista fica ferido em acidente na 
avenida Maravilha

COnDuÇãO DE vEíCuLOS DE 
TRanSPORTE ESPECiaLiZaDO

No espaço de hoje abordaremos uma questão que está relacio-
nada à condução de veículos de transporte especializado, assim en-
tendidos aqueles que se prestam ao transporte coletivo de passa-
geiros, de escolares, de emergência, de produto perigoso e de carga 
indivisível.

A questão merece ser debatida porque muitos motoristas e ope-
radores do direito entendem que as pessoas habilitadas na categoria 
D e E estão, automaticamente, legalizadas para a condução dos ditos 
veículos de transporte especializado. 

Nosso Código de Trânsito estabelece que “para habilitar-se nas 
categorias D e E ou para conduzir veículo de transporte coletivo de 
passageiros, de escolares, de emergência ou de produto perigoso, o 
candidato deverá preencher os seguintes requisitos:

I - ser maior de vinte e um anos;
II - estar habilitado:
a) no mínimo há dois anos na categoria B, ou no mínimo há um 

ano na categoria C, quando pretender habilitar-se na categoria D; e
b) no mínimo há um ano na categoria C, quando pretender ha-

bilitar-se na categoria E;
III - não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima ou 

ser reincidente em infrações médias durante os últimos doze meses;
IV - ser aprovado em curso especializado e em curso de treina-

mento de prática veicular em situação de risco, nos termos da nor-
matização do Contran.”

Concordamos que o texto cria, por falta de uma técnica de reda-
ção mais apurada, a falsa impressão de que os possuidores da habili-
tação na categoria D e E estão franqueados a conduzir os veículos de 
transporte especializado. Contudo, o entendimento que deve preva-
lecer é o de que o dispositivo em lente tutela e estabelece requisitos 
para duas situações que não se confundem: a mudança de categoria 
de habilitação para a D e E; e a autorização para a condução de veícu-
los de transporte especializado.

Neste sentido, há de se concluir que os incisos I e III (idade míni-
ma e não cometimento de algumas infrações) aplicam-se às duas si-
tuações. Já o inciso II (tempo mínimo de habilitação em categoria in-
ferior) deve ser aplicado somente ao caso da mudança de categoria 
de habilitação. Por fim, o inciso IV (curso especializado) somente terá 
cabimento no caso em que o motorista queira habilitar-se a conduzir 
veículos de transporte especializado.

Entender que, por exemplo, a pessoa habilitada na categoria E 
esteja capacitada a transportar produtos perigosos é um equívoco, 
pois os requisitos e ensinamentos repassados durante a bateria de 
testes e exames para a obtenção da habilitação E não o prepararam 
acerca das inúmeras particularidades inerentes ao transporte de pro-
dutos perigosos. Por isso é que se exige que o motorista realize outro 
curso para esta finalidade.

TRÂnSiTO
Criança de oito anos 
é atropelada em 
frente à escola

Uma criança de oito anos foi atropelada por um car-
ro por volta das 17h42 de quinta-feira (16), em Mara-
vilha. O acidente aconteceu na Rua Iguaçu, em frente 
à Escola de Educação Básica Santa Terezinha. Con-
forme o Samu, ela sofreu um edema no punho, le-
ves escoriações nos braços e pernas. A criança foi en-
caminhada ao Hospital São José de Maravilha.

A Polícia Civil investiga 
a morte do advogado Joacir 
Montagna, de 54 anos, no mu-
nicípio de Guaraciaba. O caso 
ganhou repercussão estadu-
al, com manifestação da Or-
dem dos Advogados do Brasil 
(OAB/SC). O profissional foi 
morto na segunda-feira (13) 
dentro de seu escritório de ad-
vocacia, por volta das 9h. Um 
homem entrou no local e efe-
tuou um disparo que matou o 
advogado. 

Câmeras de segurança 
mostram a ação de dois ho-
mens que chegaram na fren-
te do escritório com uma mo-
tocicleta Honda Titan, de cor 
verde. O caroneiro desceu, 
permanecendo de capacete, 
e retornou logo depois, quan-
do os dois fugiram. O condu-
tor da motocicleta, que ficou 
aguardando do lado de fora, 
posicionou a moto para a fuga 
após ouvir o disparo no lado de 
dentro. 

O atirador permaneceu 
de capacete durante a ação 

aSSaSSinaTO Joacir Montagna foi morto com um tiro à 
queima-roupa dentro do escritório onde trabalhava

Polícia Civil investiga morte de 
advogado e procura suspeitos

Reprodução

homens chegam em uma motocicleta na frente do escritório e fogem após o assassinato

Folha do Oeste/reprodução

Joacir Montagna era conhecido na comunidade e também já foi presidente da 
Associação dos Criadores de Bovinos da região

e rendeu duas funcionárias 
dentro do escritório, anun-
ciando um assalto. Elas foram 
encaminhas até a sala de Joa-
cir Montagna, quando ele es-
taria abrindo o cofre, foi atin-
gido pelo disparo e morreu no 
local. 

A Polícia Civil pede apoio 
da comunidade para encon-
trar os suspeitos do homicí-
dio. De acordo com a polí-
cia, qualquer suspeita deve 
ser encaminhada para os ór-
gãos de segurança. As pesso-
as podem acionar a polícia 
pelo aplicativo WhatsApp. Em 

São Miguel do Oeste, o núme-
ro é (49) 99915 2018. Em Ma-
ravilha, o cidadão pode fazer 
denúncias pelo número: (49) 
98802 9599. A polícia afirma 
que garante o sigilo de todas 

as informações. 
fOi EXECuÇãO, DiZ OaB

O presidente da Ordem 
dos Advogados do Brasil em 
Santa Catarina, Paulo Marcon-
des Brincas, decretou luto ofi-
cial na instituição pela mor-
te do advogado. A instituição 
emitiu uma nota oficial por 
meio da qual lamentou o as-
sassinato do advogado, no que 
chamou de “circunstâncias 
que afrontam a toda a advoca-
cia”. No texto, a OAB destacou a 
“forma bárbara como ocorreu 
o crime”, o que indicaria que 
o advogado tenha sido “fria-
mente executado” por conta 
de “sua atuação profissional”.

A Polícia Militar flagrou 
um homem com carga ile-
gal de fruta, nesta semana, 
na BR-158, entre os municí-
pios de Maravilha e Cunha 
Porã. Após abordado, o ho-
mem disse que não tinha nota 

fiscal e não era dono da car-
ga. Ele vendeu algumas caixas 
em uma fruteira de Maravi-
lha e outras na rua. Ao con-
seguir contato com o supos-
to proprietário da mercadoria, 
a guarnição foi informada de 

que a carga, com aproxima-
damente 650 caixas de ma-
mões, saiu no dia 6 de agos-
to da cidade de Pinheiros (ES) 
com destino a Campinas (SP). 
Sem contato com o motorista, 
o proprietário registrou o fur-

to. O motorista, então, confir-
mou que desviou a carga para 
Santa Catarina, pois o cami-
nhão havia estragado. O con-
dutor foi encaminhado à de-
legacia de Cunha Porã para 
os procedimentos cabíveis.

O Corpo de Bombeiros 
e o Samu registraram mais 
um acidente de trânsito com 
motocicleta nesta semana, 
em Maravilha. O acidente 
foi na Avenida Maravilha, 
na tarde de quarta-feira 
(15). A ocorrência envol-
veu uma motocicleta e um 
veículo Fiat Palio. O con-

dutor da motocicleta fi-
cou ferido e foi socorrido 
pelo Corpo de Bombeiros 
e Samu e encaminha-
do para o Hospital São 
José. O motorista do Pa-
lio não sofreu ferimentos. 

A Polícia Militar tam-
bém esteve no local, fazen-
do o controle do trânsito. Colisão entre motocicleta e veículo foi nas proximidades dos silos da Cooperativa Auriverde

Celso Ledur/WH Comunicações
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8ª RODaDa O Guarani está na segunda posição da Chave C do 
Estadual, com 10 pontos

guarani de Sanga Silva empata 
no Estadual 

A equipe do Guarani de San-
ga Silva de Maravilha entrou em 
campo no domingo (12), em Tu-
nápolis, enfrentando o Grêmio 
Esportivo Tunense. A partida vá-
lida pela 8ª rodada da Fase Oeste do 
Estadual de Amadores terminou 
com empate em 1 gol. O Guarani 
está na segunda posição da Chave 
C do Estadual, com 10 pontos. 

O domingo acabou sendo 
marcado também por confusões 
dentro e fora de campo. Com três 
lesões no 1º tempo, o jogo parou 
várias vezes e foi até os 55 minu-
tos. A equipe de Maravilha tem 

Equipe do guarani de Sanga Silva que disputa o Estadual

Divulgação 

mais dois jogos. Amanhã (19) o 
Guarani de Sanga Silva entra em 

campo às 15h contra o Guarani 
de São Miguel do Oeste. A partida 

será no Estádio Municipal Gené-
sio Lowis, em Tigrinhos. 

XaDREZ

TêniS DE MESa

Maravilhenses conquistam medalhas em Circuito Catarinense 

Mesatenistas participam de Circuito da Liga Oestina 

Quase 30 enxadristas de 
Maravilha, com idades entre seis 
e 12 anos, participaram no sába-
do (11) do Circuito Catarinen-
se de Xadrez, em Concórdia. 
Estiveram presentes os municí-
pios de Lages, Curitibanos, Joa-
çaba, Lacerdópolis, Fraiburgo, 
Leblon Regis, Itá, Chapecó, Se-
ara, Campos Novos, Maravilha, 
São Lourenço do Oeste e Con-
córdia, com mais de 180 atletas.

Os maravilhenses volta-
ram para casa com cinco me-
dalhas, conquistadas por Lara 
Albrecht no sub-8, Mara Mul-
ler no sub-10, Tácio de Je-
sus no sub-12, Gabriel Var-
gas no sub-14 e Emerson Lima 
no sub-16. Na classificação ge-
ral Maravilha ficou na quar-

Divulgação 

Divulgação 

Divulgação 

Enxadristas de Maravilha que participaram do circuito

ta colocação, perdendo apenas 
para Lages, Chapecó e Concór-
dia. “Superamos várias cidades 
de maior porte e estrutura”, co-
memora o treinador Vacaria.

De acordo com Vacaria, o 
município foi bem representa-
do. “Agradeço a Secretaria Mu-
nicipal de Esportes, Juventu-
de e Lazer/Acema e ao Edinar 

Zardo e Mozart Hoffmann e 
também a administração mu-
nicipal, que sempre apoia a mo-
dalidade, e as mães que acom-
panharam a equipe”, ressalta.

A Associação Ami-
gos do Tênis de Mesa de 
Maravilha (AATMM) fir-
mou parcerias com três es-
colas privadas, que desti-
nam bolsas de estudo para 
os alunos mesatenistas de 
baixa renda. As institui-
ções são Jumper Cursos e 
Profissões, Microvip Cur-
sos Tecnológicos e Admi-
nistrativos e Fisk Idiomas.

 A parceria contem-
pla alunos dos mais diver-

sos núcleos de treinamento 
da escolinha, mantida pela 
Secretaria de Esportes, Ju-
ventude e Lazer de Maravi-
lha, sendo que os mesate-
nistas foram escolhidos por 
um grupo que avaliou bai-
xa renda, bom rendimen-
to escolar e regularidade 
nos treinamentos da esco-
linha. Interessados em par-
ticipar da escolinha podem 
iniciar os treinamentos em 
qualquer época do ano. 

O Campeonato Muni-
cipal de Futsal de Mara-
vilha, edição 2018, come-
ça no dia 27 de agosto, às 
19h, no Ginásio de Espor-
tes Gelson Tadeu Mello 
Lara. Serão seis equipes 
disputando pela categoria 
veteranos em chave úni-
ca, sete equipes no femi-

nino em duas chaves e 24 
na categoria livre que será 
disputada em cinco cha-
ves. As rodadas serão reali-
zadas nas segundas, quar-
tas e sextas-feiras, a partir 
das 19h. O campeonato é 
organizado pela Secreta-
ria de Esportes, Juventu-
de e Lazer de Maravilha. 

fuTSaL

inCEnTivO

BOCHa 48 

Marcada data para 
início do Municipal

alunos do tênis de mesa 
recebem bolsas de estudo

Maravilha é destaque em 
campeonato regional

A 3ª Etapa do Circuito Oes-
te Catarinense de Tênis de 
Mesa foi realizada em Chape-
có no sábado (11), organiza-
da pela Liga Oestina de Tênis 
de Mesa (Lotem), juntamen-
te com a associação local. Ma-
ravilha esteve representada por 
23 atletas, nas mais diversas ca-
tegorias de idade, no femini-
no e masculino, além de par-
ticipar do Open Paralímpico. 

“Nossa pontuação geral 
melhorou com relação à eta-
pa anterior. Estamos vendo nos-
sos alunos cada dia mais moti-

vados e a evolução técnica vem 
acompanhando esse sentimen-
to. Tanto é que no primeiro trei-

no após a competição, o giná-
sio estava tomado e a vontade 
de treinar já pensando na pró-

xima etapa era visível”, comen-
ta o professor responsável pela 
modalidade, Tiego Drumm. 

Maravilha esteve representada por 23 atletas

Maravilha participou no 
sábado (11) das disputas fi-
nais do Campeonato Regio-
nal de Bocha 48, em San-
ta Terezinha do Progresso. 
A competição foi organiza-
da pelo município de Tigri-
nhos e teve a participação 
de seis equipes. Dois grupos 
eram do município de Ser-
ra Alta e os demais de San-
ta Terezinha do Progresso, 
Iraceminha, Tigrinhos e Ma-

ravilha. A competição con-
tou com 90 competidores.

O time de Maravilha, 
SEJL/Bar do Alberi, con-
tou com o apoio da Secre-
taria de Esportes, Juventu-
de e Lazer e ficou com o 1º 
lugar na competição. Se-
guindo, o município de San-
ta Terezinha do Progresso 
ficou em 2º lugar, Tigri-
nhos com o 3º lugar e Ira-
ceminha com o 4º lugar. 

Competidores de Maravilha foram campeões
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 ONEIdE BEhLING

faSE MuniCiPaL
Moleque Bom de Bola define classificados 
para o microrregional 

O Estádio Doutor José 
Leal Filho de Maravilha se-
diou a fase municipal do Mo-
leque Bom de Bola 2018, na 
segunda-feira (13). Pelo nai-
pe feminino apenas a Esco-
la de Educação Básica San-
ta Terezinha formou equipe, 
sendo automaticamente clas-
sificada para a fase microrre-
gional. 

No naipe masculino com-
petiram a Escola de Educação 

Básica Nossa Senhora da Sa-
lete, Escola de Educação Bási-

Equipe masculina da EEB Nossa Senhora da Salete ficou com o 1º lugar

Divulgação 

Divulgação 

Divulgação 

ESTaDuaL DE aMaDORES O próximo jogo do CRM será amanhã (19), em 
São Lourenço, contra o time da casa

CRM vence na 4ª rodada do returno 
O Clube Recreativo Mara-

vilha (CRM) jogou em casa no 
domingo (12), no Estádio Dou-
tor José Leal Filho, pela 8ª roda-
da do Estadual de Amadores. A 
partida foi contra o Ipiranga de 
Águas Frias, com vitória aper-
tada para a equipe maravilhen-
se. O CRM garantiu o gol e três 
pontos na tabela numa cobran-
ça de falta nos últimos minutos 
do jogo. 

Agora o CRM soma 15 pon-
tos no campeonato e está bem 
encaminhado para a fase mata
-mata da competição. O próxi-

Arquivo/O Líder

Equipe do CrM que disputa o Estadual de Amadores

mo jogo do CRM será amanhã 
(19), em São Lourenço, contra o 

time da casa. No dia 26 o clube 
maravilhense recebe em casa o 

Cometa de Itapiranga. Todos os 
jogos começam às 15h.

vÔLEi Liga CaTaRinEnSE 
alunas da EEB nossa 
Senhora da Salete são 
destaque nos Jesc

futsal de Maravilha 
perde partida 
contra Palmitos

A cidade de São José se-
diou, entre o último dia 10 e o 
domingo (12), os Jogos Escola-
res de Santa Catarina (Jesc) de 12 
a 14 anos. As meninas do projeto 
Vida Vôlei participaram da com-
petição representando a Esco-
la de Educação Básica Nossa Se-
nhora da Salete de Maravilha. 

As atletas ficaram com a 
10ª colocação no Estado, acu-
mulando uma vitória e duas 

derrotas. Para o professor Tho-
mas Zardo, foi um bom resul-
tado. “Concluímos que essa co-
locação é um bom resultado 
para meninas criadas em nos-
so projeto, onde foram cam-
peãs municipais, microrre-
gionais e regionais invictas”, 
lembra Zardo. Agora a equipe 
se prepara para outras compe-
tições, como as Olesc, na bus-
ca por uma vaga no estadual. 

O Maravilha Futsal jogou em 
casa na noite do último dia 10, 
no Ginásio Municipal Gelson Ta-
deu de Mello Lara, pela Liga Ca-
tarinense de Futsal (LCF). A dis-
puta foi contra Palmitos, com 
vitória para a equipe visitante, 
pelo placar de 3 a 1. O gol de Ma-
ravilha foi marcado por Michel. 

Maravilha volta em qua-
dra no sábado (25), quando 
pega Saudades, fora de casa. Já 
Palmitos enfrenta no mesmo 

dia a equipe de Seara, em Pal-
mitos. No returno os maravi-
lhenses acumulam três pon-
tos, uma vitória e duas derrotas. 

O técnico Cadinho tinha à 
disposição os jogadores Jonas, 
Italo, Michel, Tonini e Biju, es-
tes saíram jogando, no decorrer 
do jogo ele também utilizou em 
quadra Japa, Natanael, Julio, Le-
onardo e João. Cadinho também 
tinha à disposição os dois golei-
ros suplentes, Xandi e Valgoi. 

Atletas de Maravilha que participaram da competição Equipe de futsal de Maravilha

ca Santa Terezinha, Escola de 
Educação Básica João XXIII e 
Centro Educacional Mundo 
Infantil (Caic). A EEB Nossa 
Senhora da Salete ficou com 
o primeiro lugar e garantiu a 
vaga para a próxima etapa. A 
fase microrregional será rea-
lizada em Modelo, a partir do 
dia 27 de agosto, seguindo até 
1º de setembro.

RESOLviDO 
Foi anunciada pela coordenação da Liga Esportiva Oes-

te Catarinense e também coordenadora da Copa Oeste uma 
nova competição. Ficou definido que o campeão da Copa 
Oeste participará da Taça Santa Catarina de Futebol Ama-
dor, que será disputado no mês de novembro, com o campeão 
da fase Estadual de Futebol Não Profissional. Tudo será inclu-
ído no calendário oficial da Federação Catarinense de Fute-
bol. O campeão será conhecido em dois jogos de ida e volta.

CaLEnDáRiO 
A Liga Esportiva Oeste Catarinense vai precisar ajeitar o ca-

lendário para 2019. Os campeonatos regionais deverão ocor-
rer nos três primeiros meses, essa disputa qualifica as equipes 
para a fase oeste do Estadual de Amadores. Já a Copa Oeste deve-
rá encerrar no máximo em agosto. Essa adequação é necessária 
para poder jogar contra as regiões Norte, Sul, Vale do Itajaí e Gran-
de Florianópolis a fase Estadual de Futebol Não Profissional.

TREinaDOR 
Com um vasto currículo no futebol de Maravilha e região. Trei-

nador tinhoso, experiente e motivador de elencos, levantou mais um 
troféu! Gentil Robert, este é o nome que o torcedor do Canarinho de 
Linha Água Parada nunca vai esquecer. Em quatro anos como trei-
nador: futebol de campo, futsal e futebol suíço, Gentil Robert já con-
quistou quatro títulos, sem falar nos vice-campeonatos. Dedicado, 
profissional e com o empenho de todos, cada um dentro do seu se-
tor, sempre com muita luta, esforço e companheirismo, vem cons-
truindo uma grande carreira no futebol amador. Mas sem dúvida 
foi fundamental nesse período o empenho dos atletas, que enten-
dem as orientações na linguagem simples do futebol. Gentil Ro-
bert se credencia para treinar qualquer equipe na nossa região.

inTERnaCiOnaL 
Está de parabéns o Inter. Nada acontece por acaso. Man-

ter o treinador e reforçar o grupo de atletas foram atitudes cor-
retas. O Internacional precisa manter a campanha no retur-
no. Segundo turno é constantemente outro campeonato.

ELiMinaDOS
Queria muito uma semifinal entre Grêmio e Chapecoen-

se, mas ambos estão eliminados na Copa do Brasil. No Mara-
canã após o gol do Flamengo o Grêmio ficou com a bola, ron-
dou a área do time carioca, mas não conseguiu penetrar para 
assustar o goleiro Diego Alves. Na Arena Condá, o jogo foi mui-
to ruim, muitos passes errados. Corinthians conseguiu um 
gol de bola parada, surpreendendo o goleiro Jandrei. Grê-
mio e Chapecoense com uma dificuldade em fazer gols.
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TaÇa LíDER faRMa Estádio Doutor José Leal Filho sediou no sábado (11) as finais do Campeonato Municipal de Futebol

Canarinho de água Parada e Esportivo 
Bela vista são os campeões 

O Campeonato Muni-
cipal de Futebol de Mara-
vilha – Taça Líder Farma 
entregou os troféus aos ven-
cedores nas categorias aspi-
rante e principal, no sábado 
(11). As disputas começaram 

às 13h45 no Estádio Doutor 
José Leal Filho, pela catego-
ria aspirante, acompanhados 
por expressiva torcida. O Ca-
narinho de Água Parada fi-
cou com o troféu de 1º lugar. 
A equipe 4S Amizade ficou 

em 2º lugar.
Em seguida teve a final 

do principal. O Esportivo 
Bela Vista venceu a partida e 
se consagrou bicampeão na 
categoria. O Vasco ficou com 
a segunda colocação. 

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder

Arbitragem que atuou na final do campeonato Defesa menos vazada categoria principal goleador categoria principal

1º lugar categoria aspirante 1º lugar categoria principal

Vencedores aspirante
1º lugar: Canarinho Água Parada
2º lugar: 4S Amizade 
3º lugar: SEr vasco 
Defesa menos vazada: 4S Amizade 
goleador: lucas Silva, Canarinho de Água 
Parada 

Vencedores principal
1º lugar: Esportivo Bela vista
2º lugar: SEr vasco
3º lugar: Canarinho Primavera Alta 
Defesa menos vazada: Canarinho linha 
Primavera 
goleador: Atleta do 4S Amizade

3º lugar categoria principal2º lugar categoria principalDefesa menos vazada categoria aspirante

2º lugar categoria aspirante 3º lugar categoria aspirante goleador categoria aspirante



voluntários da Aurora Alimentos e Cooperativa regional Auriverde realizaram várias ações na 
escola, por meio do projeto Cooperar para Transformar 

MuTiRãO
Com ações voluntárias, CEi 
Proinfância recebe melhorias 

Camilla Constantin/O Líder 

Arquivo/O Líder 
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inDEPEnDênCia DO BRaSiL 

JOvEnS EMPREEnDEDORES 

MaRaviLHa DE naTaL

Definida programação 
da Semana da Pátria 

1ª feira do Jepp é 
realizada hoje (18)

nelson Salmin e Rotary 
organizam campanha
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Desfile cívico deve reunir aproximadamente 2.500 pessoas 
em marcha pelas avenidas centrais de Maravilha 

Programação encerra as atividades do projeto Jovens 
Empreendedores - Primeiros Passos trabalhado em três 
escolas municipais 

Ação vai arrecadar presentes e doces para crianças 
carentes de Maravilha e municípios da região


