
Aurora anuncia 20 dias 
de férias coletivas 
Unidade vai dar férias para 1.500 funcionários a 
partir de terça-feira (4) e afirma que a medida é um 
reflexo da greve dos caminhoneiros

O vice-prefeito de Maravilha, Sandro Donati, e o secretário de Agricultura, Pedro Gilberto Ioris, estiveram em Florianópolis, onde 
trataram sobre a entrega do kit de transposição para Linha Barra do Segredo, Fecimar e obras de infraestrutura PáginA 10
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SOLUÇÃO 
eMeRgenCiAL 

Cinco municípios da região têm 
mais eleitores do que habitantes 

PáginA 13

Faltando pouco mais de 30 dias para o 1º turno, 
nossa reportagem apresenta os principais 
números relacionados ao pleito eleitoral 

PáginA 9

Sem previsão para entrega do kit de 
transposição, prefeitura faz ponte provisória

Carine Arenhardt/O Líder

Ederson Abi/O Líder
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ABUnDânCiA OU APOCALiPSe?

Parei no semáforo e vi uma menina no ponto de ônibus 
lendo um livro. E fiquei surpreso com a minha própria reação 
de surpresa: alguém lendo um livro no meio de um mar de 
gente passando o dedo no celular. Chama a atenção!

Antes de mais nada, gostaria de ressaltar que não sei se 
um livro é sempre melhor ou mais nobre que o celular. Acho 
que depende do conteúdo, da intenção. Quem sabe alguém 
esteja lendo um romance besta enquanto o outro usa o ce-
lular para aprender algo importante, ou para ajudar alguém.

Mas é inegável o fato de que estamos dedicando todo o 
nosso tempo livre para o celular. Para banalidades. E o mais 
triste: para matar o tempo. Logo nós, com tão pouco tempo 
pela frente.

Uma menina sentada no ponto de ônibus lendo um livro 
chama a atenção? Pois é: quando está todo mundo fazendo a 
mesma coisa, fica mais fácil se diferenciar.

*
Isaac Newton lembrava que suas descobertas eram am-

paradas pelos grandes pesquisadores que vieram antes dele. 
Creio que ele foi o primeiro a falar sobre a importância de 
“subir nos ombros dos gigantes”. Aproveitar como base o co-
nhecimento que já existe, que eles arduamente descobriram. 

Temos essa vantagem histórica de poder usufruir de tudo 
que os gigantes construíram antes de nós. Mas pouco apro-
veitamos.

Preferimos andar por aí no escuro, tateando as paredes, 
batendo cabeça em busca de algum interruptor que nos dê 
alguma luz.

*
Há alguns dias conversei com um colega que sente cer-

ta ansiedade diante de um futuro que, segundo ele, é assus-
tador: sem empregos, inteligência artificial, guerras, fome. 
Eu entendo. Às vezes, também penso nisso. Mas argumentei 
que, enquanto tem gente vislumbrando o caos, outros apon-
tam para um futuro de abundância, cada vez melhor. A tec-
nologia resolvendo problemas. Como saber qual vai ser?

Não sabemos. Mas é uma opção escolher em qual verten-
te “acreditar”. Não me parece construtivo imaginar e temer 
um futuro distópico, como o dos filmes. 

Só vamos construir alguma coisa se acreditarmos 
que o futuro será melhor. E não é apenas uma questão de 
otimismo, de pensamento positivo. Muitos dados apon-
tam para um futuro promissor. Você pode contribuir para 
que esse futuro aconteça? Ficar parado com medo é espe-
rar pelo apocalipse.

DifiCULDADe Município diz ter solicitado serviço à empresa de 
telefonia ainda em dezembro e equipe trabalha com celular 

Unidade de Saúde do Loteamento 
estrela não tem linha fixa de telefone
Diana Heinz

Desde dezembro de 2017, 
quando inaugurada, a estrutu-
ra da Unidade Básica de Saú-
de Maristela Genesini Siqueira, 
situada no Loteamento Estrela, 
não tem telefonia fixa. Com um 
aparelho celular cedido pela 
Secretaria de Saúde de Mara-
vilha, os funcionários do local 
recebem e fazem ligações ten-
do que muitas vezes se deslocar 
do local devido ao fraco sinal da 
operadora. “Para nós o telefone 
é essencial e não podemos fi-

car sem. Dificulta o trabalho e o 
atendimento dos pacientes”, de-
claram os profissionais. 

No local existe o aparelho 

e o que falta é a linha telefôni-
ca. A dificuldade relatada pela 
equipe dura mais de oito me-
ses, mesmo tempo que, con-

forme a secretária de saúde, 
Miriane Sartori, o serviço da 
colocação da linha foi solici-
tado à operadora responsável. 
“Por ser interior o sinal é fraco 
e o problema ainda não foi re-
solvido por motivo de distân-
cia. Nós pedimos em dezembro 
e na semana passada fizemos 
mais um pedido”, explica. 

A redação do Jornal O Lí-
der entrou em contato com a 
empresa responsável pela te-
lefonia da Unidade de Saúde, 
mas não obteve resposta até o 
fechamento desta edição.  

Edificação foi inaugurada em dezembro

Carine Arenahrdt/O Líder
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LIÇÕES DE VIDA
A felicidade é contagiosa. 
Cerque-se de rostos felizes.por WOLMIR HÜBNER

RAdAR
radar@jornalolider.com.br

Até a próxima!

HORáRiO eLeitORAL

Iniciamos no dia de ontem (31) a propaganda eleitoral gratuita. As empre-
sas de comunicação, rádio e televisão são obrigadas, em épocas de eleição, a dis-
ponibilizar à Justiça Eleitoral determinados horários para propaganda eleitoral 
gratuita. Já esclarecemos em outras oportunidades que não recebemos um cen-
tavo para suas veiculações, tanto nos horários das 7h às 7h30, como das 12h às 
12h30, para seus pronunciamentos e apresentação de propostas de governo. Tam-
bém as inserções diárias durante toda a programação são gratuitas, causando al-
terações nas nossas grades normais. É um dever cívico e cabe ao eleitor ouvi-los 
e assim votar certo. O voto é tua única arma para melhorarmos o nosso Brasil.

Memorial homenageia mortos na tragédia da BR-282
Marcos Lewe/WH Comunicações 

Uma justa homenagem está sendo feita às vítimas do duplo aci-
dente ocorrido em 9 de outubro de 2007 na BR-282, em Descanso. Ago-
ra, após quase 11 anos, nasce o “Monumento aos heróis tombados em com-
bate”, que homenageia os seis militares tombados em serviço e, como 
um todo, os 27 mortos e centenas de feridos naquele duplo acidente.

CRISE GERAL

A crise financeira assola todos os segmentos da sociedade, e 
ela tem sido a causa da inadimplência nos pagamentos das pres-
tações de mutuários que financiaram seus imóveis. Conversamos 
com agentes financeiros e as informações são muito preocupan-
tes. Para se ter uma ideia, foram alvo e perderam seus imóveis mais 
de 70 mil compradores. As agências financiadoras acreditam que 
esse número deve aumentar. Os sites das principais agências bancá-
rias estão com muitas ofertas de leilão de imóveis. É ver e conferir.

O POLítiCO

Nos dias atuais, uma boa dica que posso dar a um políti-
co é que não seja, nem se pareça, um político. O nome “político”, 
nos dias atuais, está vinculado a tudo de ruim que se possa imagi-
nar em um ser humano. Escutei de alguns políticos que falam so-
frer preconceito ao dizer que são políticos ou ao saberem disso. 
Devido a todos esses acontecimentos ao longo dos anos e a fal-
ta de esperança popular, ser político nos dias atuais é um desa-
fio que vai além das suas propostas e do interesse de se eleger. 

LIONS CLUBE

O Lions Clube Maravilha 
Oeste realiza hoje (1º) jantar-
dançante beneficente. O even-
to começa às 20h no salão pa-
roquial católico de Maravilha. 
O presidente do Lions Clube 
Maravilha Oeste, Gelson Rosse-
to, disse que os recursos serão 
usados para as ações desenvol-
vidas na sociedade. No jantar 
também será lançada a cam-
panha de doação de armações 
de óculos de grau. Quem tiver 
em casa armações pode levar 
no jantar para fazer a doação. 
Você é convidado. Participe!

ESTUDAR FORA DO PAÍS
O Exame Nacional do Ensino Médio 

(Enem) possibilita o acesso de jovens a di-
versas instituições de ensino da rede pú-
blica e privada do Brasil, podendo ser con-
siderado o principal meio de entrada para 
o ensino superior. O que muitos não sa-
bem é que há pouco tempo o exame tam-
bém se tornou uma forma de conseguir 
vagas em universidades no exterior. Di-
versas instituições de ensino em Portu-
gal e Reino Unido estão utilizando o Enem 
para selecionar novos alunos e até inse-
ri-los em programas de bolsa. Confira al-
gumas opções selecionadas pelo Estu-
dar Fora, pilar da Fundação Estudar que 
busca democratizar o estudo no exterior 
para que o jovem brasileiro tenha aces-
so a uma formação de excelência e pos-
sa, no futuro, colocar em prática, geran-
do mais resultado e impacto ao seu redor.

AS CONQUISTAS DE DONATI
O prezado Sandro Donati, vice-prefeito de nosso município, é um legítimo vencedor. Todas as suas viagens 

têm sido muito produtivas em termos de conquistas para Maravilha. Sua recente viagem a Florianópolis é o espe-
lho de nossa afirmação. Dentre tantas, Donati está a todo vapor para o sucesso da Fecimar que se aproxima. Para co-
nhecimento de sua viagem, sugerimos a leitura da matéria no nosso site wh3.com.br e na edição deste jornal.

A dIStRIBUIÇÃO dE VERBAS dO MdB

Dentre as muitas notícias, a distribuição de verbas dentro do 
MDB chamou atenção. A decisão da executiva nacional desti-
nou 54 milhões para governos estaduais, 1,5 milhão por deputa-
do federal e dois por senador. Total: cerca de 180 milhões. Nada 
para o candidato a presidente. Isso significa que o ministro Mei-
relles é candidato e bancará sua campanha do próprio bolso.

O CELULAr É UMA EXtENSÃO DO BrAÇO?

Preocupante a utilização dos ce-
lulares. A nossa colunista Simone pu-
blicou na edição do Líder da semana 
passada uma crônica sobre o comporta-
mento das pessoas com seus celulares. 
Quem leu, deve ter sido advertido pela de-
pendência exagerada de um meio de comu-
nicação que veio para contribuir e hoje se tor-
nou um vício. Quem não leu, leia. Realmente, 
as pessoas sentem saudades do tempo em que o ce-
lular não era uma extensão do braço. Importante reflexão! A Rádio 
Líder divulgou esta semana advertências do uso, sendo que as pes-
soas mais se comunicam com o aparelho do que com as pessoas...
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por CASSIANE WENdRAMIN

dIREITO E SAÚdE
cassi.wen@hotmail.com

CARÊnCiA e DOenÇAS PReeXiStenteS

Colaboração de Karlessa Mantovani 
e Bruno Zilles Magno Nunes

O artigo 12 da Lei n. 9.656/98 (lei dos planos e seguros priva-
dos de assistência à saúde) prevê, em seu inciso V, três prazos re-
lativos aos períodos de carência a serem cumpridos pelo contra-
tante: a) prazo máximo de 360 dias para partos a termo; b) prazo 
máximo de 180 dias para os demas casos e; c) prazo máximo de 
24 horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência. 

Mas como ficam estes prazos em casos de doenças pree-
xistentes?

Doenças descobertas na época da contratação não são con-
sideradas preexistentes. Contudo, se na declaração de saúde 
apresentada pelo beneficiário à operadora constar a informação 
de doença já conhecida pelo consumidor, a operadora poderá 
incluir no contrato Cobertura Parcial Temporária – consistente 
em carência de 24 meses para a realização de quaisquer proce-
dimentos relacionados à patologia ou lesão informada. 

Caso a operadora não requisite a apresentação de declara-
ção de saúde ou realização de exame médico do interessado na 
aquisição do plano, não poderá alegar a existência de doença 
preexistente para negar quaisquer procedimentos. 

Quanto a isso, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamen-
to realizado em abril do ano corrente (2018), editou a Súmula n. 
609, a qual expressa que “a recusa de cobertura securitária, sob a 
alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigên-
cia de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração 
de má-fé do segurado”. 

Em casos assim, é importante que o consumidor se atente à 
possível abusividade da operadora de saúde em caso de negati-
va de cobertura, recomendando-se a procura de profissional es-
pecializado para analisar a situação e buscar a solução do pro-
blema, seja pelo meio administrativo ou judicial. 

Os colaboradores da ma-
triz da Concreoeste em Mara-
vilha participaram de treina-
mento técnico sobre concreto, 
no último dia 24, com o en-
genheiro civil e gestor de ven-
das técnicas da Supremo Se-
cil Cimentos, Rômulo Parizotto 
Machado. Na ocasião, ele res-
saltou os cuidados e responsa-
bilidades ao se trabalhar com 
concreto dosado em central. 

O laboratorista da Concreo-
este, Fábio Luiz Follmann, co-
mentou sobre procedimen-
tos da entrega e recebimento 
de concreto, tirando dúvidas 
dos participantes. Para fina-
lizar, o técnico em segurança 
do trabalho do Grupo Olivei-
ra, Raud Barbosa de Oliveira, 
conversou com os profissionais 
sobre o uso de equipamen-
tos de proteção individual.

CAPACitAÇÃO
Concreoeste promove 
treinamento técnico 

Profissionais participaram de curso sobre concreto

Divulgação

Marilene Unser – r$ 1 mil
Andrekine Yofsecz – Uma 
novilha
Luiz Carlos Hubner – tv 19 
polegadas
Maria Alice Majolo – Um fogão
Olivia Raffer – r$ 200
Vanderley Staudt – Nebulizador
Eliane Rohden – Edredon casal
Yunes Cesar Manica – Edredon 
casal
Yuri Sehn – Um anel de prata
Josiele Zambiasi – Um anel de 
prata
Caroline Couto – Um capacete

Neusa Zanella – Uma batedeira
Paula Felisiak – Um faqueiro 
24 peças
Inaiara Canci – Um jogo de 
toalhas
Ivo Badia – Prêmio surpresa
davi Luca Rocha da Silva – 
Chuveiro elétrico
Leomar Tomazi – Kit churrasco
Arthur da Rosa Sbrussi – Cooler 
de notebook
Maria Luiza da Silveira – Calça 
moletom
Andressa Zeiser – Caixa de 
isopor 28 litros

SUCeSSO Ganhadores devem retirar prêmios na secretaria da escola especial 

Apae promove almoço e divulga 
ganhadores da ação entre amigos
eDeRSOn aBi

A Apae Marisol divulgou os 
vencedores da ação entre amigos 
com os prêmios sorteados no fim 
de semana, durante o almoço da 
escola, sábado (25), no Salão Pa-
roquial, em Maravilha. Foram 
20 prêmios sorteados após do-
ação de empresas e moradores. 

De acordo com o presidente da 
Apae, Genuir Bassani, tanto o al-
moço, quando a ação entre ami-
gos, superaram as expectativas.

Conforme ele, mais de 900 fi-
chas foram comercializadas. Os 
seis mil números da ação entre 
amigos foram comercializados. 
Bassani agradece os doadores 
dos prêmios e a direção da es-

Ederson Abi/O Líder

Almoço foi realizado no Salão Paroquial e lotou estrutura no Centro de Maravilha

ALiStAMentO MiLitAR

SUCeSSO

Maravilha conta com mais de 70 aptos 
para a próxima etapa

Com 290 casais, pastor afirma que Jantar 
das Orquídeas é tradição no município

Na segunda (27) e terça-fei-
ra (28) foi realizada em Mara-
vilha a seleção geral dos candi-
datos ao exército brasileiro. De 
acordo com o primeiro-tenente 
Airton Ferreira de Andrade, 170 
foram designados para partici-

par da seleção, mas 11 faltaram. 
Ao todo, Maravilha contabiliza 
74 aptos para a próxima etapa.

Andrade destaca que os 
faltantes têm oportunidade 
de comparecer em Pinhalzi-
nho na quarta-feira (4), duran-

te todo o dia, e na quinta-fei-
ra (5) no período da manhã. 
Para quem não conseguir, 
pode participar da seleção 
que será feita em Saudades, 
na manhã do dia 11. “É pre-
ciso ficar atento. Evitem ficar 

em débito com o serviço mi-
litar, porque se faltar na sele-
ção vai passar o ano todo, até 
agosto do ano que vem, para 
conseguir regularizar a situa-
ção, é um transtorno. Solici-
to o empenho de todos”, diz.

O Grupo de Casais Reen-
contristas da Igreja Evangélica 
de Confissão Luterana no Bra-
sil (IECLB) promoveu mais um 
Jantar das Orquídeas no sába-
do (25), em Maravilha. O even-
to é realizado para arrecadar 
fundos, com cardápio de chur-
rasco e acompanhamentos, 
no salão da Igreja Evangélica.  

De acordo com o coorde-
nador do Grupo, Edilo Horst, 
o lucro será destinado às pro-
moções da entidade, como 
a Caminhada das Lanter-
nas e o Retiro de Casais. Par-
te do valor vai auxiliar no tér-
mino da Casa Martin Luther.

O jantar teve a participação 

Pastor Leandro ristow esteve no jantar e destaca decoração com flores e empenho 
dos participantes

de 290 casais. O coordenador do 
grupo agradeceu todos os par-
ticipantes. “Agora começam os 
preparativos da Caminha das 
Lanternas. Os agradecimen-

tos a todos que participaram 
e se empenharam para o êxito 
do nosso evento. O nosso mui-
to obrigado a todos, em nome 
do grupo Shalon”, afirma. 

O pastor Leandro Ristow 
lembra que o jantar já é uma 
tradição consolidada na comu-
nidade e no município. “Mes-
mo com as flores um tanto 
quanto escassas nesta edição, 
o jantar foi um sucesso, mais 
uma vez. Os Casais Reencon-
tristas da comunidade se em-
penharam ao máximo a fim 
de proporcionar um ambien-
te agradável e animado para to-
dos. Desde a decoração do sa-
lão, a preparação dos alimentos, 
ao servir às mesas. Parabéns aos 
Casais Reencontristas da comu-
nidade. Que este belo e impor-
tante trabalho continue e cresça 
cada vez mais”, afirma o pastor.

Divulgação

cola, pais, alunos e comunidade, 
que apoiaram as ações. 

De acordo com o presiden-
te, após contabilização exata, o 
lucro do almoço foi de R$ 16.758 
mil, com 944 fichas, superan-
do o evento de 2017. Na ação en-

tre amigos os prêmios foram do-
ados por empresas e pessoas e a 
impressão das cartelas foi patro-
cinada. A iniciativa também teve 
melhor resultado em 2018, com 
três mil números a mais vendi-
dos. O lucro foi de R$ 15 mil.

GANHADORES
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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

HORáRiO eLeitORAL eStá De VOLtA
Eu sempre fui um adepto do horário eleitoral. Diferentemen-

te do que muitos pensam, em achar um espaço chato, desagradável 
e que apenas toma tempo nas programações do rádio e da TV, ain-
da entendo ser o canal mais viável para que as pessoas saibam das 
propostas e projetos dos candidatos. Por isso, tal e qual sempre re-
comendei, continuo orientando as pessoas para que tentem ouvir. 
E hoje, com a tecnologia, o próprio som das transmissões é audí-
vel. Lembro-me dos tempos em que tínhamos que sintonizar ou-
tras emissoras para colocar no ar em “cadeia”, e por conseguinte, 
com um som que ninguém entendia nada. É bem verdade tam-
bém que as mídias digitais estão muito mais ativas hoje, sendo um 
meio de divulgação importante, e que têm também atraído a aten-
ção do eleitor. Aliás, as mídias digitais permitem que candidatos 
com menos tempo na propaganda do rádio ou da TV possam ter 
igualdade em condições para mostrarem suas propostas. Portan-
to, já estamos vivendo a fase da propaganda eleitoral pesada rumo 
ao pleito de outubro. E como não podemos ser alienados políti-
cos, e não apenas pela obrigatoriedade do voto, mas também para 
sermos participativos das decisões que devem guiar nosso país, é 
bom colocar atenção. E lógico. Votar certo, escolher bem, para que 
a ação do dia da eleição não se converta em dissabor por pelo me-
nos quatro anos (ou mais).

CUiDADO COM AS MíDiAS eLetRÔniCAS fALSAS
E um grande trabalho a ser feito pelo TSE, junto de outras ins-

tituições, é para que as chamadas “fake news” não venham a de-
turpar a propaganda política, induzindo a erro os eleitores. É im-
portante também esclarecer para os eleitores que esta situação é 
potencialmente criminosa. Além de ser fato criminal, não apenas 
aquele que cria, mas também aquele que divulga, publica, propaga 
enfim, incorre em semelhante crime. A recomendação é básica. Não 
compartilhar e nem divulgar nada que não se tenha plena certeza. 
E aí vem também a confiança em mídias de credibilidade. É destes 
grupos que deverão sair as publicações corretas, verdadeiras. É um 
compromisso que temos, e que nós, no grupo WH, estamos prepa-
rados para manter o eleitor informado. Verdadeiramente informado.

e AS PeSQUiSAS?
Bem, aí o problema é maior. Nos últimos anos tivemos vários 

institutos publicando pesquisas que, na hora do voto, não foram 
condizentes com a realidade. Pra mim isso passa longe da mera in-
competência. Torna-se, sim, uma maneira de induzir ao erro o elei-
tor, e fazer propaganda de candidatos, tidos como líderes em pesqui-
sas. Infelizmente, a legislação brasileira não tem previsão para este 
tipo de conduta. Mesmo assim, esperamos que ao menos este ano 
as pesquisas não sejam “fakes”, como em tantas outras situações fo-
ram. E que sirvam, sim, como instrumento esclarecedor de tendên-
cias, em pleito eleitoral. Algo que não foram nos últimos tempos. 

SAfRA 2018/2019 Confira os números de Maravilha, com estimativa 
de área plantada e produção de fumo, milho, feijão e soja

Divulgada estimativa de plantio 
e produção para a próxima safra

Divulgação

Apicultores de Maravilha e tigrinhos participaram da capacitação

Um grupo de 14 apicul-
tores de Maravilha e Tigri-
nhos concluiu na quarta-fei-
ra (29) a segunda etapa do 
curso voltado para a pro-
dução de mel e cuidados 
com os apiários. A capaci-
tação começou na terça-fei-
ra (28) e focou no manejo 
das colmeias para a prima-
vera, época mais produti-
va do ano. Os participantes 
também receberam infor-
mações sobre a multipli-
cação dos enxames, téc-

PRODUÇÃO De MeL
Apicultores concluem segunda etapa de capacitação 

nicas ministradas em uma 
propriedade rural na Linha 
51, interior de Maravilha. 

O curso é oferecido 
numa parceria entre Epa-
gri, Senar e Cidasc. A pri-

meira etapa foi realizada 
em março, focada na pre-
paração dos apiários para 
o inverno, e a terceira eta-
pa está marcada para os 
dias 2 e 3 de outubro, com 
foco na colheita do mel, 
multiplicação de enxames 
e produção de rainhas. 

Conforme o Censo Agro-
pecuário do IBGE, Maravi-
lha tem 79 propriedades ru-
rais com produção de mel, 
sendo que aproximadamen-
te 25 vendem o produto. 

CaRine aRenHaRDT 

O Instituto Brasileiro de Ge-
ografia e Estatísticas (IBGE) e 
Epagri se reuniram na última se-
mana para analisar os núme-
ros e fazer a estimativa da safra 
2017/2018. Os dados divulgados 
tratam sobre a área plantada e 
produtividade. A safra já come-
çou, com lavouras de trigo plan-
tadas e os produtores iniciando a 
semeadura do milho. 

Os números apresentados 
no prognóstico apontam que em 
hectares a maior área plantada 
em Maravilha deve ser de soja. A 
estimativa é que o plantio chegue 
a 3.800 hectares, a mesma da sa-
fra passada. Já a produção deve 
somar 13.680 toneladas. 

O milho fica com a segun-
da colocação, em área plantada, 
chegando a 3.650 hectares. Des-
te total, 1.950 hectares devem 
ser para milho silagem, man-

tendo o mesmo número da sa-
fra passada, e 1.700 hectares 
para milho grão. Em produção, 
a colheita de silagem deve ser 
de 78 mil toneladas. O grão tem 
uma estimativa de produção de 

14.280 toneladas. 
As lavouras de trigo já es-

tão plantadas e a área estimada 
soma 600 hectares e produção 
de 1.800 toneladas. Já a área de 
fumo plantada deve ser de 200 

hectares, número semelhante à 
safra passada. Em peso, a produ-
ção estimada é de 390 toneladas. 
O feijão preto deve somar área 
plantada de 50 hectares e produ-
ção de 90 toneladas. 

Maior área plantada deve ser de soja

Arquivo/O Líder
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por dR. dENy dONAtO ALFANO 

PSIqUE & AMOR
Psicoterapeuta e antropólogo (49) 98895 5231

Da ReDaÇÃO

O dia 9 de outubro de 2007 
ficou marcado na história de 
muitas famílias. Um duplo aci-
dente de trânsito, na BR-282 
em Descanso, tirou a vida de 27 
pessoas, entre elas bombeiros 
e um policial que trabalhavam 
no local após a primeira coli-
são entre ônibus e caminhão. 
Com o nome “Monumento aos 
heróis tombados em combate”, 
começou nesta semana a ins-
talação das esculturas, em ho-
menagem aos cinco bombeiros 
e um policial militar vítimas do 
segundo acidente. 

O memorial é instalado no 
terreno do 11º Batalhão da Po-
lícia Militar, ao lado da garagem 
dos Bombeiros de São Miguel 
do Oeste. As principais peças 

MeMORiAL Sete esculturas estão sendo instaladas em São Miguel do Oeste, 
lembrando as vítimas do grave acidente de trânsito em outubro de 2007 na BR-282 

Começa instalação do monumento 
em homenagem aos bombeiros 
e policial vítimas de acidente

começaram a chegar na terça-
feira (28) para montagem. Con-
forme Rogério Golin, represen-
tante da Associação de Praças 

do Estado de Santa Catarina 
(Aprasc), serão sete esculturas 
de concreto com quatro metros 
de altura que foram confeccio-
nadas pelo artista Neuri Reo-
lon, de Descanso.

Uma das esculturas é de 
um anjo de braços abertos. As 
outras seis representam o po-
licial militar que trabalhava 
em Maravilha, Ilvânio Mar-
cos Sehnem, o bombeiro de 
Maravilha, Evandro Daltoé, 
e os bombeiros de São Mi-
guel do Oeste, Carlos Rober-
to Françozi, Leonir Francisco 
Bagatini, Élio Moss e Roberto 

Inácio Borgheti. 
Os militares foram atrope-

lados pelo caminhão enquanto 
prestavam atendimento às víti-
mas do primeiro acidente, en-
tre um caminhão carregado de 
soja, de Frederico Westphalen, 
e um ônibus de São José do Ce-
dro, no qual haviam morrido 
11 pessoas. No segundo aci-
dente morreram 16 pessoas.

A inauguração do monu-
mento será no dia 9 de outu-
bro, durante solenidade em 
homenagem às vítimas. Os no-
mes de todas as vítimas serão 
colocados no memorial.

Fotos: Marcos Lewe/WH Comunicações 

nARCiSiSMO PAtOLógiCO: 
tRÊS MáSCARAS 

As máscaras do narcisismo patológico são mecanis-
mos de manipulação utilizados pelos narcisistas para 
ocultar, tanto suas intenções, quanto a sua verdadeira 
condição. Estas pessoas não querem parecer ser petu-
lantes ou arrogantes. Por isso, ocultam estas caracterís-
ticas por trás de tais mecanismos. Às vezes isso é eficaz 
e acaba confundindo quem está por perto.

O narcisismo é a estima e a valorização exagerada 
que alguém tem por si mesmo. Assim, fala-se de nar-
cisismo patológico quando uma pessoa superestima 
quem ela é e, por sua vez, tem uma excessiva neces-
sidade de que os outros a admirem. Isto acontece por-
que, no fundo, há um desprezo inconsistente por elas 
mesmas.

Aqueles que têm um narcisismo distorcido podem 
ser muito destrutivos com os demais. Em sua vontade 
de afirmação, estas pessoas podem ser manipuladoras, 
cruéis ou abusivas com o próximo.

Elas não fazem isso de forma consciente; elas se en-
ganam em relação ao seu comportamento. Constroem 
as máscaras do narcisismo patológico para se conven-
cer e convencer os demais de que seu orgulho não é ex-
cessivo. Estes são os três casos mais típicos.

automelhoria fictícia: é uma das máscaras do nar-
cisismo patológico. Consiste basicamente em fazer 
avanços, evoluir ou crescer, não com o objetivo de ser 
melhor, mas com o propósito encoberto de despertar a 
admiração, inveja ou submissão dos demais. 

Uma das características do narcisismo patológico 
é que ele ostenta um tipo autoestima conhecida como 
“autoestima contingente”. Isso quer dizer que o senti-
mento de valor pessoal não nasce de um amor próprio 
genuíno, mas depende da valorização que os demais te-
nham sobre isso. Portanto, esse tipo de pessoa se empe-
nha em ser melhor não como um objetivo, e sim como 
um meio.

Sacrificar a si mesmo, uma das máscaras do narci-
sismo patológico: essa é uma das mais enganosas más-
caras do narcisismo patológico. Tem a ver com o com-
portamento que uma pessoa tem de colocar sobre seus 
ombros responsabilidades que não são suas, suposta-
mente para ajudar os outros a resolverem seus proble-
mas. Inclusive, chegam a se privar de bens e privilé-
gios ou a sofrer situações muito difíceis pelos demais. 
O problema é que sua verdadeira intenção não é fazer 
algo positivo pelos outros. O que elas querem é gerar 
autoridade e dependência dos demais para com elas. 

Fantasias de grandiosidade:  as pessoas com um 
narcisismo patológico têm fantasias de grandiosidade 
relacionadas consigo mesmas. A princípio, realmente 
se sentem melhores do que os demais. Pelo menos de 
forma consciente. Constantemente se comparam com 
os demais e sempre saem ganhando, aos seus olhos. 
Elas são as melhores, as mais tolerantes, as mais capa-
zes, etc., mesmo que não seja verdade.

Um dos traços mais característicos deste tipo de 
pessoas é que elas sentem um “direito de raiva”. 

Concluindo, o que é importante entender, é que o 
narcisista é uma pessoa que não quer ser vista e que, 
portanto, se esconde atrás desses mecanismos de defe-
sa. E por isto sofre. 

inDePenDÊnCiA DO BRASiL 
Abertura da Semana da Pátria é hoje 

Começa às 8h15 de hoje (1º) 
a programação da Semana da Pá-
tria 2018 em Maravilha. A solenida-
de será no Espaço Criança Sorriso 
e deve ter a participação de autori-
dades, Banda Marcial e CEI Bran-
ca de Neve, com hasteamento das 
bandeiras, execução do Hino Nacio-
nal e chegada do fogo simbólico. 

A programação segue por sete 
dias. Às 8h15 escolas e entidades 
participam do hasteamento das 
bandeiras no Espaço Criança Sor-
riso e às 16h45 do arriamento. O 
fogo simbólico permanece em fren-
te à prefeitura até o fim da tarde do 
dia 7 de setembro, data que é come-
morada a independência do Brasil. 

Na sexta-feira (7) será realiza-

do o tradicional desfile cívico, en-
volvendo todas as escolas muni-
cipais, estaduais e particulares 
de Maravilha, Apae Marisol, Cor-
po de Bombeiros e Polícia Mili-
tar. A expectativa é que 2.500 pes-
soas participem do desfile. 

A concentração inicial será nas 
proximidades do Espaço Crian-
ça Sorriso, onde estará localizado o 
palco 1, com lideranças. A progra-
mação começa com pronunciamen-
tos, hasteamento das bandeiras e 
execução do Hino Nacional. A saí-
da do desfile será na Avenida Arau-
cária, nas proximidades do Espaço 
Criança Sorriso, seguindo pela Ave-
nida Sul Brasil, até a Praça Central, 
onde estarão os pontos de dispersão. Chegada do fogo simbólico será hoje  

Arquivo/O Líder

Sete esculturas são instaladas no local

Instalação é acompanhada pela corporação
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LUIZ CARLOS
PRATES

A Sulcredi lançou campa-
nha de prêmios e promoveu en-
contro com associados no sá-
bado (25), na comunidade de 
Tope da Serra, em Iraceminha. 
Foi o encontro anual, que reu-
niu associados das unidades 
de atendimento de Maravilha, 
Flor do Sertão e Iraceminha.

O presidente da Coope-
rativa, Dirlei Bertocchi, fa-
lou da importante participa-
ção dos associados junto à 
cooperativa. No local, a Sulcre-
di lançou campanha de prê-
mios que vai levar os associados 
para diversos pontos turísti-
cos do Brasil e América Latina. 

Ao fim da campanha, serão 
sorteados quatro pacotes turísti-

PRÊMiOS
Sulcredi lança campanha de prêmios e reúne associados

cos com acompanhante e mais de 
10 mil brindes. Dois pacotes inter-
nacionais: Buenos Aires, na Argen-
tina; Santiago, no Chile; ou Pun-
ta Del Este, no Uruguai. Também 
serão dois pacotes nacionais, com 

viagem para o Nordeste; Grama-
do, no Rio Grande do Sul; ou Bo-
nito, no Mato Grosso. O primei-
ro sorteio será realizado no dia 
21 de dezembro. O segundo sor-
teio será dia 20 de julho de 2019.

O associado participa ao 
adquirir os produtos da Sul-
credi. Ele receberá cupons 
para concorrer aos sorteios, 
além de brindes relaciona-
dos aos produtos adquiridos.

Estiveram presentes no evento diretores da cooperativa, Conselho de Administração e Fiscal e grupo de gerência

EG Produtora/Divulgação

MeDOS e DeSeJOS
Por que nos é tão difícil ter saúde e viver feliz? Duas razões bá-

sicas: temos medos e temos desejos. Os medos nos travam, assus-
tam, inquietam, fazem bater mais forte o coração, saturam os ór-
gãos de hormônios indevidos e... disso resultam as doenças, as 
quedas da imunidade, nossas defesas naturais. Do mesmo modo, 
os desejos nos tiram o sono, aumentam as ansiedades e produzem 
também grandes medos, dúvidas. E o pior dos medos é o da felici-
dade, ainda que pareça estranho.

Estou nesta conversa em razão de um velho “amigo”, um livro 
“seboso” de que faço uso constantemente, de onde tiro fundas re-
flexões para mim e para os amigos. O livro é aquele, o – “Quem 
Ama não Adoece”, uma “bíblia” das origens emocionais das nos-
sas moléstias físicas. Uma essência dos processos psicossomáti-
cos, nossa realidade humana.

Nesse livro, à página 21, lê-se: - “Os psicóticos, os loucos de 
hospícios e até mesmo os neuróticos graves dificilmente contra-
em alguma doença orgânica. Os loucos parecem ter saúde de fer-
ro: em nossos hospícios, muitas vezes perambulam nus, dormem 
no chão frio, compartilham ambientes confinados e promíscuos, 
sofrem maus-tratos, mas dificilmente adoecem. A razão é uma só: 
ao perder o vínculo com a realidade, parecem ter perdido também 
a necessidade de adoecer”.

Veja bem, adoecer é, não raro, uma necessidade do ser hu-
mano, ou para disfarçar sentimentos de culpa ou para dar remor-
sos e dor a alguém próximo. A doença nunca é de graça, sem uma 
vontade emocional e inconsciente. Por isso é difícil ser feliz. Para 
sermos felizes precisaríamos estar com a cabeça em paz. E quem 
está? Ninguém.

Nosso inconsciente comanda nossa vida, somos uns robôs 
do nosso inconsciente. Vem daí a infelicidade. Se tudo nos fosse 
consciente a vida seria outra, mais real, menos sofrida. Tem ra-
zão o médico Marco Aurélio Silva autor do livro Quem Ama não 
Adoece, os loucos são felizes, vivem o inconsciente na sua totali-
dade sem os limites das proibições da censura consciente. Resu-
mindo: é impossível ser feliz vivendo no consciente. Mas o incons-
ciente, nosso piloto automático do comportamento, está cheio de 
pecados e de desejos escandalosos, melhor é deixa-lo no porão da 
mente e abafá-lo tanto quanto possível. Muito difícil... Só há uma 
chance de termos saúde e sermos felizes: termos a cabeça em paz. 
Sim, você tem razão, então é impossível...

feLiCiDADe
É inegável que o ser humano tem um medo funesto da felici-

dade. E em função desse medo faz tudo o que pode para não ser 
feliz, vive criando casos e produzindo danos à imagem pessoal 
tudo para ter encrencas e deixar a felicidade longe... Sem falar nos 
sentimentos de culpas inconscientes que nos colocam no banco 
dos réus da vida; e réus, sabe-se, não podem gozar da felicidade 
dos livres. A felicidade não é deste mundo... Ainda assim, é bom 
lutar por ela.

COnSeLHO
Numa entrevista de rádio, ouvi um sujeito dizer uma frase tão 

velha quanto o primeiro pé de mamão: - “Mude seus valores e mu-
dará sua vida”. Fácil. Fácil uma ova. É impossível mudar nossos valo-
res fundamentais, os que vieram da primeira infância, implantados 
por pai, mãe, avós, os velhos, enfim, que nos educaram. Só muda-
mos no que não nos tem valor. É por isso que é difícil ser feliz.

fALtA DiZeR
Num programa de auditório de tevê, o apresentador pergun-

tou a uma velha que concorria a prêmios: Em que país fica Tó-
quio? A velha está revirando os olhos até agora. Depois a pergunta 
foi a uma garota: - Qual o antônimo de “público”? Ela sorriu e não 
sabia. E essa gente casa e tem filhos. Socorro, capeta!

etAPA VenCiDA Família recebeu apoio de parentes e amigos e uma 
determinação do juiz Mirko Vincenzo Giannotte

Cirurgia de Vicenzo Scapini 
Comparin é realizada com sucesso
Diana Heinz

O bebê de quase dois meses 
Vicenzo Scapini Comparin, se-
gundo filho de Daniel e Rogiany 
Comparin, passou por delicado 
processo cirúrgico na quinta-feira 
(30). Ele nasceu com cranioeste-
nose, uma condição que promove 
o fechamento prematuro das sutu-
ras do crânio, e para reverter esta 
situação a cirurgia foi necessária.

O procedimento foi concluído 
com sucesso e os pais agradecem 
todas as pessoas que de alguma 
forma se envolveram. “Nosso mui-
to obrigado a todos que integra-
ram alguma ação de apoio. A pri-
meira etapa foi vencida”, explicam. 

AÇÕeS De BOnDADe 
A cirurgia custou R$ 101 mil 

e os exames feitos R$ 8,5 mil, sem 
contar os gastos de locomoção. 
Os pais de Vicenzo são maravi-
lhenses, mas atualmente a fa-
mília mora em Sinop, no Mato 
Grosso, e contou com a ajuda 
de ações realizadas no muni-
cípio para que o procedimen-
to seja realizado. 

Uma das ações foi feijoada 
organizada pelos parentes, ami-
gos e entidades. A retirada das 
bandejas foi realizada no Salão 
Paroquial Católico na quarta-fei-
ra (29) e vendeu mil unidades. 
Outra ideia para arrecadação de 

fundos são ações entre amigos 
que sorteiam camisetas de clu-
bes de futebol autografadas por 
jogadores. Os itens foram doa-
dos por amigos e familiares e são 
do Internacional, Chapecoen-
se e Grêmio. Para concorrer ao 
sorteio basta entrar em conta-
to com Comparin pelo WhatsA-
pp (66) 99648 6138 e adquirir um 
número no custo de R$ 10. O sor-
teio será transmitido ao vivo pela 
internet no dia 11 de dezembro. 

A cirurgia de Vicenzo foi feita 
graças, em grande parte, à deter-
minação do juiz Mirko Vincen-
zo Giannotte, da 6ª Vara Cível de 

Sinop, em bloquear R$ 99,8 mil 
das contas do governo para cus-
tear o procedimento. A ação foi 
determinada devido à urgência 
do caso e o juiz ainda determi-
nou que um hospital em Ribei-

rão Preto, em São Paulo, fizesse 
a cirurgia e informasse o número 
de conta para a transferência da 
quantia bloqueada. 

toda ajuda é 
bem-vinda 

A cirurgia foi um grande pas-
so para a família, mas não signi-
fica que os acompanhamentos 
médicos, exames e outros pro-
cedimentos encerrem por aí. Por 
isso, quem desejar realizar o au-
xílio financeiro pode depositar 
qualquer valor na Caixa Econô-
mica Federal, agência 3263, con-
ta poupança 4965-5, em nome 
de Vicenzo Scapini Compa-
rin, CPF 094.267.781-10. “Preci-
samos de ajuda e agradecemos 
quem nos apoia, de coração. 
Não temos condições financei-
ras de arcar com todos esses cus-
tos. Toda ajuda será bem-vinda e 
quem puder nos ajudar com ora-
ções e financeiramente seremos 
gratos”, declaram. 

Procedimento foi realizado na quinta-feira (30)

Divulgação

Feijoada rendeu a venda de mil bandejas

Ederson Abi/Jornal O Líder
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QUAnDO nOS eMPenHAMOS AO MáXiMO, 
MAnifeStA-Se A fORÇA De DeUS

“Estando a mente em conformidade com 
o caminho da verdadeira dedicação, Deus há 
de nos proteger, mesmo que não oremos” 
— com estas palavras, o poeta e aristocra-
ta Michizane Sugawara quis dizer que, quan-
do exteriorizamos toda a força que possuí-
mos, estabelece-se a sintonia perfeita entre a 
mente de Deus e a nossa mente, e então ma-
nifesta-se o misterioso poder de Deus. Deus 
Se revela de modo que possamos percebê-lo, 
quando a nossa mente se sintoniza com Ele.

tRADiÇÃO 
festa da integração 
será na próxima semana 

No domingo (9) a Dança Sênior do Grupo de Idosos 16 de 
Junho vai promover a tradicional Festa da Integração. Anu-
al, o encontro tem como objetivo a confraternização da equi-
pe com outras pessoas através da dança. Neste ano o even-
to será realizado no Salão Paroquial Católico, a partir das 10h, 
com a recepção dos grupos. Às 11h iniciam as apresentações 
artísticas e ao meio-dia será servido churrasco e acompanha-
mentos. Conforme a presidente da entidade, Zélia Longhi, o 
custo de participação dá direito ao almoço, R$ 20, e interessa-
dos podem adquirir as fichas com o grupo ou no dia 9 de se-
tembro até às 10h30. Durante a tarde haverá matinê. “Convido 
a todos a participar da nossa ação. É uma alegria promo-
ver este encontro artístico que integra as pessoas”, explica. 

Comemorado na terça-
feira (28), o Dia do Volunta-
riado teve homenagens na 
Apae Marisol de Maravilha. A 
diretoria promoveu atividade 
especial para as voluntárias 
do Grupo de Apoio à Apae 
Marisol, com chá da tarde. 
Formado por mulheres que se 
dedicam ao artesanato, pro-
dução de bolachas e agnoli-
ni para venda, o grupo arreca-
da recursos para a instituição. 

As voluntárias também 
participaram de atividades 
que lembraram o dia a dia dos 
alunos da escola especial. No 
jardim sensorial, o grupo de 
mulheres vivenciou situações 
semelhantes à rotina de alu-
nos com deficiência visual e 

dificuldades de locomoção. 
Conforme a diretora da 

Apae Marisol, Adriane Polaz-
zo, o objetivo é reconhecer a 
importância do trabalho de-
senvolvido pelas voluntárias. 
“Nós, da Apae, temos mui-
to a agradecer por todo traba-
lho voluntário que é realizado 
em prol de nossa instituição. 
Pessoas que se doam diaria-
mente, 365 dias do ano, para 
manutenção de nossa esco-
la. Somos gratos por todos os 
voluntários, anônimos, clu-
bes de serviço, diretoria da 
Apae, Grupo de Apoio, profis-
sionais, famílias e sociedade 
em geral que sempre dá um 
pouco de si e do seu tempo 
em prol do próximo”, reforça.

DiA DO VOLUntARiADO 
grupo de Apoio à Apae 
Marisol é homenageado 

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder

homenagem lembrou o Dia do voluntariado  

Chá da tarde foi servido para as voluntárias

HUMAnAS e eXAtAS Segunda edição do evento realizado pela 
EEB João XXIII teve a apresentação de 30 projetos

em diversas áreas, feira do 
Conhecimento desenvolve estudantes 
Diana Heinz

Um evento iniciado para 
desenvolver estudantes que de-
sejam iniciar projetos a sua es-
colha. Essa é a ideia da Feira do 
Conhecimento, realizada na Es-
cola de Educação Básica João 
XXIII. A primeira edição foi em 
2016 e nesta semana novos tra-
balhos foram expostos nas salas 
e corredores da instituição, mas 
o trabalho começou há mais 
tempo.

Conforme o professor que 
organiza a comissão da feira, 
Sandro Bagnara, o primeiro pas-
so foi o incentivo à inscrição. Os 
alunos que desejassem desen-
volver um projeto em qualquer 
disciplina poderiam inscrever 
sua ideia e depois procurar um 
professor que orientasse. 

Passado o estudo básico so-

bre o tema, era hora de pôr em 
prática. Em dupla, grupo ou até 
sozinhos, diversos estudantes 
se envolveram na produção em 
horário extraclasse por meio de 
projetos na área das ciências hu-
manas e exatas. Ao todo, 30 tra-
balhos foram expostos na quin-
ta-feira (30) na escola, para 
estudantes, pais e professores. 

Cada projeto foi apresen-
tado por seus executores. “Foi 

uma dedicação dos alunos, pro-
fessores orientadores, pois o de-
safio foi aceito e houve respon-
sabilidade e pesquisa. A equipe 
administrativa da escola tam-
bém colaborou muito para que 
cada aspecto da feira fosse orga-
nizado”, explica. 

Tipagem sanguínea, motor 
a hidrogênio, fases da gestação, 
compostagem orgânica, decom-
posição, história das camisetas 

da Seleção Brasileira, genética, 
Prisão de Alcatraz, Tubo de Ru-
bens, energia e outros temas en-
cheram os olhos de quem pas-
sou por lá. “Além do trabalho 
com o conhecimento científi-
co específico das disciplinas, 
há um trabalho com o conhe-
cimento interpessoal, há o tra-
balho com valores e atitudes, 
que também são categorias do 
conhecimento”, afirma. 

Para a diretora, Asta Diva 
Nerling, a segunda edição da 
feira confirmou a importân-
cia do evento. “É uma oportu-
nidade para o aluno expressar-
se oralmente, interagir com os 
seus colegas e demais pessoas 
da comunidade escolar, ressi-
nificando todo o processo aca-
dêmico do ano”, disse durante 
a abertura, na presença de li-
deranças. 

Fotos: Diana Heinz/O Líder

Cada projeto foi apresentado por seus executores Alunos, pais e profissionais da comunidade escolar participaram

trabalhos foram expostos na quinta-feira (30) Diversas disciplinas integraram os temas
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inCentiVO
Sicoob Credial é referência de crédito e 
sucessão familiar

O casal Alves Francis-
co Hippler e Lucia Krein 
Hippler reside na Linha 
Aliança, interior de Cunha-
taí, desde 1990. Decidiram 
se casar jovens, mas per-
manecer no campo, sem-
pre com muita dedicação 
e trabalho para sustentar 
os filhos, Jolmir e Josieli.

A família desenvol-
ve atividades com vacas 
leiteiras, plantio de mi-
lho para silagem e recen-
temente, por meio do Pro-
naf, atividades com a 
suinocultura. “Morar, tra-
balhar e ter o sonho de 
criar os filhos no inte-
rior, para nós, é uma es-
colha de vida”, destacam.

O Sicoob Credial foi 
procurado pela família 
para auxiliar no desen-
volvimento e crescimen-
to da propriedade. Alves 

Família reside no interior de Cunhataí

Divulgação

é associado da cooperati-
va há 16 anos. “O sistema 
Sicoob se encaixa perfei-
tamente na agricultura fa-
miliar. No nosso caso, per-
mitiu a concretização de 
um projeto que gera renda 
e constante melhoria, valo-
rização e sucessão na pro-
priedade”, explica a família.

Para o gerente Emir 
Elias Franken, a cooperati-
va disponibiliza todas as li-
nhas de crédito existentes 
no mercado, contribuin-
do para o crescimento local 
e melhorando a renda de 
seus associados. “Nós, do 
Sicoob Credial, queremos 
continuar disponibilizando 

os produtos e serviços, ge-
rando oportunidades para 
a melhoria dos nossos as-
sociados”, diz. Para o pre-
sidente, Hermes Barbieri, 
acompanhar o crescimen-
to das propriedades e ver 
que a cooperativa contri-
buiu para o desenvolvi-
mento delas é satisfatório. 

POR 20 DiAS Atividades serão paralisadas a partir de terça-feira (4), 
por falta de pintainhos disponíveis no mercado 

Aurora anuncia férias coletivas 
para 1.500 trabalhadores 

Ações desenvolvidas na sociedade

O Lions Clube Maravi-
lha Oeste realiza hoje (1º) jan-
tar-dançante beneficente. O 
evento começa às 20h, no sa-
lão paroquial católico de Ma-
ravilha. As fichas podem ser 
adquiridas no valor de R$ 30 
com os integrantes do Clu-
be. O presidente do Lions Clu-

be Maravilha Oeste, Gelson 
Rosseto, disse que os recursos 
serão usados para as ações de-
senvolvidas na sociedade. 

No jantar também será lan-
çada a campanha de doação 
de armações de óculos de grau. 
Quem as tiver em casa pode le-
var no jantar para fazer a doação. 

eVentO

CAOMA

Lions Clube Maravilha 
Oeste realiza jantar 
beneficente hoje (1º)

Orquidófilos de 
Maravilha fazem 
viagem de estudos 

Os integrantes do Cír-
culo de Amadores de Or-
quídeas de Maravilha (Ca-
oma) realizaram viagem 
de estudos para duas cida-
des paranaenses com o ob-
jetivo de buscar mais conhe-
cimentos e adquirir plantas. 

O grupo visitou o Orqui-
dário Elisa, em Maripá, e o 
Orquidário Esplendor, em 
Marechal Cândido Rondon. 
De acordo com os partici-

pantes, os dois são excelen-
tes orquidários comerciais, 
o que proporcionou a com-
pra de plantas diferencia-
das e com valores acessíveis.

Já no último fim de sema-
na os integrantes do Caoma 
participaram da 10ª Exposi-
ção de Orquídeas de Chape-
có, conquistando três meda-
lhas de ouro com plantas dos 
associados Ademir Menegas-
si, Diles Giusti e Irene Sonda.

Divulgação

Integrantes do Círculo de Amadores de Orquídeas de Maravilha

A Aurora Alimentos con-
firmou que 1.500 trabalhado-
res iniciam férias coletivas a 
partir de terça-feira (4) na uni-
dade de abate de frangos de 
Maravilha. Os funcionários 
retornam ao trabalho no dia 
25 de setembro, após 20 dias. 
Com a paralisação, não serão 
abatidos cerca de 1,9 milhão 
de frangos. A iniciativa não 

deve alterar preços dos produ-
tos para o consumidor final, já 
que o foco da unidade de Ma-
ravilha está mais voltado para 
a exportação.

De acordo com André Ri-
cardo Miotto, o motivo da ini-
ciativa é a redução de pintai-
nhos disponíveis no mercado 
atual. A indústria explica que 
se o abate não for paralisado, 

o frango chegará fora do peso 
ideal, acarretando em proble-
mas para o produtor e dificul-
tando a otimização da fábrica.

A Aurora reforça que o 
único motivo é a condição de 
campo do frango, que é a ma-
téria-prima principal. Miotto 
explica que a condição desfa-
vorável foi uma sequência de 
ações após a greve dos cami-

nhoneiros, que causou a redu-
ção de pintainhos e a falta de 
frango para a indústria. 

Sobre as férias dos tra-
balhadores, houve diálogo 
e acordo com o sindicato da 
categoria. Todos ainda terão 
10 dias de férias, o que deve 
acontecer no período já pro-
gramado na folha de cada tra-
balhador. 

De acordo com gerência, apenas unidades de Maravilha deve fazer a paralisação neste momento

Ederson Abi/O Líder
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PRiMAVeRA ALtA 

eMPODeRAMentO

governo municipal 
licita obra de asfalto 

Oficina de culinária 
para mulheres encerra 
com confraternização 

Com o recurso já garan-
tido e o trabalho de preparo 
da base em andamento, o go-
verno municipal de Maravi-
lha está licitando a obra de as-
falto para a Linha Primavera 
Alta. As empresas interessadas 
em executar o serviço devem 
apresentar proposta até se-
gunda-feira (3). O investimen-
to para asfaltar o trecho de 800 
metros será de aproximada-
mente R$ 500 mil, recurso re-

passado pelo governo federal. 
Esta é a segunda etapa da 

obra, já que o primeiro trecho 
foi concluído no início de 2017. 
O projeto prevê a conclusão do 
asfalto no trecho que liga a BR-
282 até a comunidade da Linha 
Primavera Alta. A equipe da se-
cretaria de Agricultura e Obras 
ainda trabalha no preparo da 
base. Conforme o secretário, 
Pedro Gilberto Ioris, o serviço 
segue dentro do cronograma.

Primeira etapa do asfalto foi concluída em 2017 

Carine Anrehardt/O Líder

Durante três meses, en-
contros semanais debateram 
empoderamento, vida saudá-
vel, autoestima e autonomia. 
Todos esses assuntos estive-
ram nas conversas do curso de 
culinária oferecido a mulhe-
res do Centro de Múltiplo Aten-
dimento (Camu) pertencente 
ao Centro de Referência de As-
sistência Social (Cras), em par-
ceria com o Núcleo de Apoio 
à Saúde da Família (Nasf). 

Nesta edição 10 mulhe-
res participaram da oficina, 
ministrada por equipe com-
posta por nutricionista, psicó-
loga e assistente social. Sema-
nais, os encontros orientaram 
as participantes sobre a cozi-

nha, focando na alimentação 
saudável, ervas medicinais e 
reaproveitamento de alimen-
tos. Após a produção nas pa-
nelas, era hora da roda de con-
versa sobre a vida cotidiana. 
“Para nós é importante debater 
esse assunto com as mulheres 
da nossa comunidade. As pro-
fissionais deram todo o apoio 
necessário durante os encon-
tros”, explica a coordenado-
ra do Cras, Karina Vendrame. 

O encerramento da tur-
ma foi realizado na quin-
ta-feira (30) na Oficina Sabor 
e Saber, no Centro Socio-
cultural. No dia 6 de setem-
bro outro grupo de mulhe-
res vai iniciar na qualificação. 

Curso discutiu diversos temas além da cozinha

ViAgeM À CAPitAL Após resposta da Defesa Civil sobre impasse na 
entrega da nova ponte, prefeitura instalou nesta semana uma passagem 
temporária na Linha Barra do Segredo

em florianópolis, Donati 
trata sobre a fecimar, obras 
e kit de transposição 

O vice-prefeito de Mara-
vilha, Sandro Donati, e o se-
cretário de Agricultura, Pedro 
Gilberto Ioris, estiveram em 
Florianópolis, onde participa-
ram de diversas reuniões. So-
bre a Fecimar 2018, o assun-
to foi voltado principalmente 
ao Seminário sobre Sanidade 
Animal, para o qual foi confir-
mada a presença do secretá-
rio de Estado da Agricultura, 
Airton Spies, como palestran-
te. Durante o encontro com 
Spies também foram garanti-
das sementes de hortaliças que 
estão sendo distribuídas gra-
tuitamente na Secretaria de 
Agricultura de Maravilha.

Na Funasa a reunião foi 
com o superintendente Adenor 
Piovesan sobre as obras de sa-
neamento básico. “Fomos tra-
tar da liberação da parcela de 
recursos para a construção da 
estação de tratamento, que é a 
próxima fase da obra. Enfren-
tamos até o momento uma bu-
rocracia que atrapalhou muito 
referente à análise de projeto, 
mas vencemos esta etapa e em 
breve deve ser liberada uma 
parcela de R$ 1,7 milhão para 
esta etapa”, disse Donati.

A agenda teve também au-

reunião com secretário de Estado da Agricultura, Airton Spies

Fotos: Divulgação

Carine Arenhardt/O Líder

 Diana Heinz/O Líder

diência no Badesc para tratar 
do financiamento que o mu-
nicípio está autorizado a fazer 
para adquirir uma nova área in-
dustrial e uma reunião no gabi-
nete do governador, com o se-
cretário Miguel Ximenes, para 
tratar da inclusão da abertura 
do traçado do contorno de Ma-
ravilha no próximo financia-
mento de obras de infraestru-
tura que o governo do Estado 
está encaminhando.

POnte nA LinHA BAR-
RA DO SegReDO

Na Defesa Civil o vice-pre-
feito buscou uma solução para 
a ponte da Linha Barra do Se-
gredo, divisa entre os muni- Passagem temporária foi instalada na Linha Barra do Segredo 

cípios de Maravilha e Cunha 
Porã. “Estamos aguardando a 
liberação do kit de transposi-
ção e nos alegaram que o pe-
ríodo eleitoral não permite a 
obra”, disse. Enquanto o órgão 
estadual não encontra uma so-

lução jurídica para o impasse, 
uma passagem temporária fi-
cará instalada no local.  

A equipe de Secretaria de 
Obras e Agricultura trabalhou 
no local na tarde de quinta-feira 
(30). Uma ponte provisória, fei-
ta com tubulações e cascalho, 
foi instalada para possibilitar a 
passagem de veículos. A antiga 
estrutura de madeira foi levada 
pelas águas do rio há aproxima-
damente cinco meses, e desde 
então as administrações mu-
nicipais de Cunha Porã e Ma-
ravilha trabalham para instalar 
um kit de transposição no local. 
Os municípios já finalizaram as 
obras na cabeceira e aguardam 
a entrega da nova ponte de con-
creto por parte da Defesa Civil 
Estadual. 

SAúDe
Meta de vacinação contra a pólio e sarampo 
é cumprida em Maravilha 

O município de Ma-
ravilha cumpriu a meta 
de vacinação contra a po-
liomielite e sarampo, que 
eram 1.168 crianças. Con-
forme a técnica em Enfer-
magem e responsável pela 
Sala de Vacinas, Solan-
ge Hofstatter, até esta sex-
ta-feira (31) 1.188 crian-
ças de um ano e menores 
de cinco foram imuniza-
das. “Como Maravilha é 
um município que rece-
be novos moradores todos 

os anos, então sempre tem 
mais crianças que a nos-

sa meta”, explica Solange. 
Com esse resultado, o 

município ultrapassou a 
meta, chegando a 101,37% 
do público-alvo vacinado. 
Caso alguma criança não 
for vacinada dentro do pra-
zo da campanha, os pais 
ou responsáveis podem le-
vá-la em um posto de saú-
de para ser imunizada. 

Além disso, adultos que 
têm vacinas atrasadas po-
dem levar a carteira de va-
cinação no posto para con-
ferir a situação e, caso haja 
necessidade, regularizar. 

Crianças de um ano e menores de cinco foram imunizadas na campanha de vacinação

Arquivo/O Líder
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por dR. GEOVANI dELEVAtI

MEdICINA E SAÚdE

Mito: diabetes não é uma doen-
ça tão séria

Qual é a verdade? Se você 
controlar o diabetes adequada-
mente, você pode prevenir ou 
adiar as complicações. De acordo 
com uma pesquisa realizada nos 
Estados Unidos, as condições as-
sociadas ao diabetes causam mais 
mortes do que o câncer de mama 
e a Aids, juntas. Duas em cada três 
pessoas com diabetes morrem 
em função de problemas cardio-
vasculares ou derrame.
 
Mito: se você está acima do 
peso ou obeso, um dia vai de-
senvolver diabetes tipo 2

Qual é a verdade? Estar aci-
ma do peso é, sim, um fator de 
risco para diabetes tipo 2, mas há 
outros, como a história familiar 
e a idade. Muitas pessoas acham 
que o sobrepeso é o único fa-
tor. Mas atenção: muitas pessoas 
magras ou com peso normal têm 
diabetes e muitas pessoas com 
sobrepeso nunca desenvolvem a 
doença.

 
Mito: é muito fácil saber se você 
tem diabetes, os sinais são claros

Qual é a verdade? O diabetes 
não tem sintomas claros. Algu-
mas pessoas com pré-diabetes, 
por exemplo, podem apresen-
tar sinais mais aparentes do que 
uma pessoa com diabetes. As 
complicações também não são 
iguais para todas as pessoas. É 
importante realizar exames de 
rotina, saber quais são os fatores 
de risco e buscar o diagnóstico.

Mito: comer muito açúcar causa 
diabetes

Qual é a verdade? A resposta 
não é tão simples. Diabete tipo 1 
é causada por fatores genéticos e 
outras causas ainda desconheci-
das. Diabetes tipo 2 é causada por 

fatores genéticos e estilo de vida.
Estar acima do peso con-

tribui para o risco de desenvolvi-
mento do tipo 2, e uma dieta hiper-
calórica, não importando a fonte 
das calorias, favorece o ganho dos 
‘quilos a mais’. Algumas pesquisas 
mostraram que o consumo de be-
bidas açucaradas, como sucos in-
dustrializados e refrigerantes, pode 
ter vínculo com o desenvolvimen-
to de diabetes tipo 2.

Uma das medidas para pre-
venir diabetes tipo 2 é reduzir o 
consumo de bebidas açucaradas, 
como refrigerantes, bebidas com 
suco de frutas, sucos e chás in-
dustrializados e bebidas energé-
ticas, por exemplo.

Em uma garrafinha de 600 
ml de refrigerante há entre 60 e 
70g de açúcar. Isso equivale a 13 
pacotinhos de açúcar desses que 
a gente vê nas mesas de restau-
rante, ou a um terço de um corpo 
de 200 ml. É muito açúcar. 

 
Mito: pessoas com diabetes de-
vem comer alimentos especiais 
para diabéticos

Qual é a verdade? Uma refei-
ção saudável significa, geralmen-
te, a mesma coisa para uma pes-
soa com diabetes e uma pessoa 
sem diabetes. Com pouca gor-
dura, principalmente saturada e 
trans; moderada em sal e açúcar; 
privilegiando cereais integrais, ve-
getais e frutas. Comida ‘dietética’ 
quase sempre não oferece bene-
fícios extras. Alguns desses pro-
dutos ainda contribuem para 
aumentar os níveis de glicose, ge-
ralmente são mais caros e podem 
até ter efeito laxante. A alimenta-
ção saudável é aquela indicada 
pela equipe multidisciplinar, for-
mada por médicos, nutricionis-
tas, educadores físicos, psicólogos, 
cardiologistas, podólogos e enfer-
meiros.

Mito: se você tem diabetes, só 
deve comer pequenas quantida-
des de alimentos ricos em amido, 
como pão, batata e massas

Qual é a verdade? Depende. 
Alimentos ricos em amido podem 
fazer parte do planejamento de 
uma alimentação saudável, mas 
o tamanho da porção é a chave. 
Pães integrais, cereais, massa, ar-
roz e vegetais, como batatas, inha-
me, ervilha e milho, podem ser in-
cluídos nas refeições e petiscos. 
Você está se perguntando quanto 
de carboidrato pode comer? Isso 
vai depender do controle que você 
faz – dependendo de como estão 
seus níveis de glicose no sangue, 
você precisará comer mais ou me-
nos carboidratos.  

Mito: pessoas com diabetes não 
podem comer doces ou chocolate

Qual é a verdade? Doces e 
chocolates podem ser consumi-
dos por pessoas com diabetes, 
Se estiverem dentro de um pla-
nejamento alimentar combina-
do com exercícios físicos. Há al-
gum tempo, eles deixaram de ser 
proibidos. O ‘pulo do gato’ em 
relação aos doces e chocolates é 
que eles devem ser consumidos 
em pequenas porções e em oca-
siões especiais, ou seja, nesses 
dias você poderá focar as refei-
ções em opções mais saudáveis, 
permitindo a ingestão de doces. 
Outra dica importante é evitar 
pular refeições.

 
Mito: diabetes pode ser transmi-
tido de uma pessoa para outra

Qual é a verdade? Não. Diabe-
tes não é contagiosa. As causas são 
genéticas e, no caso do tipo 2, asso-
ciadas ao estilo de vida. Saiba mais 
em “Tenho risco de ter diabetes?”

Mito: pessoas com diabetes es-
tão mais propensa a ter gripes e 

outras doenças
Qual é a verdade? Não. Não 

há comprovação de que você es-
tará mais sujeito a gripes e res-
friados, mas é importante se pre-
venir. Pessoas com diabetes são 
aconselhadas a tomar vacinas 
contra a gripe porque a virose 
pode tornar o diabetes mais di-
fícil de controlar e também por-
que, nesse grupo, a gripe pode 
evoluir mais frequentemente 
para complicações sérias.

Mito: se você tem diabetes tipo 
2 e é comunicado pelo médico 
que deverá começar a tomar in-
sulina, isso significa que você 
falhou no controle

Qual é a verdade? Para a 
maioria das pessoas, o diabetes 
tipo 2 é uma doença progressiva. 
Assim que diagnosticadas, mui-
tas pessoas conseguem manter 
seu nível de glicose normal ape-
nas com o uso de medicamentos 
orais, planejamento alimentar e 
atividade física. Ao longo do tem-
po, no entanto, o organismo pro-
duz cada vez menos insulina. A 
medicação pode não ser suficien-
te para controlar a taxa de glice-
mia. Usar insulina para controlar a 
glicose é uma coisa boa, não ruim. 

 
Mito: frutas são “comida saudá-
vel”, então posso comer o quan-
to quiser

Qual é a verdade? Frutas são 
alimentos saudáveis. Elas con-
têm fibras, vitaminas e minerais. 
A segunda parte da frase, no en-
tanto, tem como resposta: de-
pende. Depende do tipo de fru-
ta, das suas taxas de glicemia, das 
suas refeições e outros fatores. 
Por conter carboidratos, as frutas 
devem ser incluídas no planeja-
mento alimentar e na contagem. 

Fonte: www.diabetes.org.br

MitOS e VeRDADeS SOBRe DiABeteS
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Terça-feira (28) foi o Dia Na-
cional do Leoísmo e os integran-
tes do LEO Clube Maravilha de-
senvolveram depoimentos sobre 
a experiência dentro da entida-
de através de campanhas e ou-
tras ações. “Somos LEO den-
tro e fora do Clube e que nossas 
atitudes sejam exemplos para 
os amigos, familiares e para to-
das as pessoas, que veem um fu-
turo grandioso e cheio de ener-
gia”, disseram os companheiros.

Um dos depoimentos abor-
dou a campanha Agosto Laranja, 
que teve como objetivo demos-
trar as dificuldades de uma pes-
soa portadora de deficiência, seja 
ela na acessibilidade, no olhar da 
sociedade com as pessoas porta-
doras de necessidades especiais 
e principalmente a dificuldade 
de conseguir ajuda do próximo 
no dia a dia. “Com todos os rela-
tos ouvidos, podemos perceber 
o quanto ainda é difícil a ques-
tão da acessibilidade, o quanto 
este fator limita os portadores a 
possuir uma vida mais indepen-
dente. Embora ainda falte em-
patia com o outro por parte de 
muitas pessoas, por outro lado, 
existem as boas, que sempre es-
tão dispostas a ajudar ao próxi-
mo sem pensar em ganhar nada 
em troca”, disse na quinta-feira 
(28) Pâmela Sangalli, coordena-
dora da comissão da campanha. 

Na data os integrantes visi-
taram a Rede Feminina de Com-
bate ao Câncer e realizaram a 
doação de peças de roupas e cal-
çados para auxiliar no brechó 
da instituição. Conforme a pre-
sidente da entidade, Schayane 
Golzer, o Clube reconhece o tra-
balho das voluntárias e irá pro-
mover outras ações em parceria. 

CAMPAnHAS 
Dia nacional do 
Leoísmo é marcado por 
lembranças e orgulho 

ACúMULO De 
ReSíDUOS 
A JCI de Maravilha 
convidou o Clube para 
participar de reunião sobre 
o Dia Mundial da Limpeza, 
evento que é realizado 
no mundo todo e o Brasil 
possui mais de 258 cidades 
participantes, sendo a 
Cidade das Crianças uma 
delas. A conversa resultou 
no desenvolvimento 
de uma ação que será 
promovida no dia 15 de 
setembro em Maravilha, 
com a finalidade de chamar 
a atenção sobre impactos 
do lixo descartado de forma 
incorreta. A campanha será 
realizada durante a tarde 
do sábado (15), por meio 
do mapeamento de locais 
onde existe o acúmulo 
de lixo e da colocação de 
placas de conscientização. 

registro da doação de peças à rede Feminina de Maravilha

Divulgação

Divulgação

O Fórum da Comarca 
de Maravilha sediou, entre 
a segunda-feira (27) e quin-
ta-feira (30), treinamento de 
mesários que vão trabalhar 
nas eleições de outubro. A 
semana foi focada nos pre-
sidentes e primeiros-mesá-
rios que atuarão nas sessões 
de Maravilha, mas rece-
beu também participantes 

de outros municípios que 
compõem a 58ª Zona Elei-
toral e que não consegui-
ram participar do treina-
mento em suas cidades. 

Conforme a chefe de 
cartório da 58ª Zona Elei-
toral de Maravilha, Maria-
na Machado Piccolo Flem-
ming, os presidentes ou 
primeiros-mesários que 

perderam o treinamento de-
verão agendar um horário 
para receber a capacitação. 

Ela explica que a capaci-
tação começou com a parte 
teórica, que abordou princi-
palmente as novidades para 
as eleições 2018, e em se-
guida os mesários tiveram 
treinamento prático com os 
técnicos de apoio ao voto 

informatizado. Nesta segun-
da etapa os participantes re-
ceberam informações sobre 
o funcionamento das urnas, 
desde a retirada das caixas 
até o fechamento e emba-
lagem do equipamento. Os 
técnicos também simularam 
as principais ocorrências 
que podem acontecer com 
a urna no dia da eleição. 

58ª ZOnA eLeitORAL 

Cartório eleitoral encerra 
treinamento de mesários

ORientAÇÃO Para secretária de saúde, objetivo foi levar 
informações e quebrar mitos sobre a amamentação

Com teatro, município 
trabalha informações do 
aleitamento materno
eDeRSOn aBi

A Secretaria de Saúde de 
Maravilha trabalha ações di-
ferenciadas no mês de agosto, 
em razão do mês da amamen-
tação, em Maravilha. Por con-
ta disso, uma equipe de pro-
fissionais desenvolveu teatro 
informativo nas salas de es-
pera, nas unidades de saúde, 
com apoio de enfermeiros e 
profissionais do Caps. O obje-
tivo foi falar da importância da 
amamentação. 

De acordo com a secretá-
ria Miriane Sartori, a ativida-
de foi desenvolvida em vários 
postos de saúde. Ela afirma 
que o teatro repassou orienta-
ção, derrubando mitos sobre 

Equipe esteve na unidade de saúde do Bairro Floresta

o leite materno. O leite da mãe 
é forte e extremamente impor-
tante para a criança. A secretá-

ria diz que existe dor no início 
da amamentação, mas usando 
as técnicas certas pode mini-

mizar os problemas. Desta for-
ma, a criança é favorecida com 
as ações da mãe. 

Carine Arenhadt/O Líder

treinamento de mesários foi no Fórum da Comarca
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Faltando pouco mais de 30 dias para o 1º turno, nossa reportagem apresenta 
os principais números relacionados ao pleito eleitoral 

Levantamento aponta mais eleitores do que 
habitantes em cinco municípios da região 

eLeitOReS X HABitAnteS

CaRine aRenHaRDT

A Justiça Eleitoral já está 
com o cadastro dos eleitores fe-
chado para as eleições 2018 e 
os números apontam que 72% 

da população catarinense está 
apta para votar. Quando se tra-
ta de porcentagem em nível de 
Estado não há surpresas, no en-
tanto, uma análise por municí-
pio mostra que alguns têm mais 

eleitores do que habitantes. Dos 
municípios que compõem três 
zonas eleitorais da região, cinco 
se encaixam nesta lista. 

Na 58ª Zona Eleitoral de 
Maravilha, Flor do Sertão e 

Tigrinhos contabilizam mais 
eleitores do que habitantes. 
A diferença maior é em Tigri-
nhos, que tem 234 eleitores a 
mais do que habitantes. Em 
Flor do Sertão são 87 eleitores 

a mais do que habitantes. 
Na 45ª Zona Eleitoral de São 

Miguel do Oeste, Bandeiran-
tes tem 59 eleitores a mais do 
que habitantes e o município 
de Santa Helena tem três elei-

tores a mais do que habitan-
tes. Na 82ª Zona Eleitoral, que 
também tem sede em São Mi-
guel do Oeste, o município de 
Barra Bonita tem 20 eleitores a 
mais do que habitantes. 

NÚMEROS DOS DEMAIS MUNICÍPISOS DA REGIÃO
Nos demais municípios que compõem a 58ª Zona Eleitoral de 
Maravilha, 45ª e 82ª Zona Eleitoral de São Miguel do Oeste o 
número de habitantes supera a contagem dos eleitores. Confira:

Maravilha: 25.076 habitantes e 19.374 eleitores 
Iraceminha: 4.067 habitantes e 3.633 eleitores 
São Miguel da Boa Vista: 1.848 habitantes e 1.655 eleitores 
Santa Terezinha do Progresso: 2.557 habitantes e 2.381 eleitores 
São Miguel do Oeste: 39.793 habitantes e 30.841 eleitores 
Descanso: 8.399 habitantes e 7.338 eleitores 
Belmonte: 2.709 habitantes e 2.484 eleitores
Guaraciaba: 10.498 habitantes e 8.865 eleitores
Anchieta: 6.380 habitantes e 4.697 eleitores
Romelândia: 5.551 habitantes e 3.650 eleitores
Paraíso: 4.080 habitantes e 3.723 eleitores

Além de Flor do Sertão, Tigrinhos, 
Santa Helena, Bandeirantes e Barra Bo-
nita, outros 17 municípios de Santa Ca-
tarina contabilizam um número maior 
de eleitores em comparação com habi-
tantes. Os dados são da Justiça Eleito-
ral e IBGE. 

Para coibir possíveis fraudes nas 
declarações de domicílio dos eleitores, 
o Tribunal Regional Eleitoral de Santa 
Catarina (TRE-SC) está focando na revi-
são do eleitorado. Para as eleições 2018 
a revisão já foi obrigatória em muitos 
municípios catarinenses, o que deve ser 

fortalecido para o pleito 2020. A justiça 
eleitoral vai focar nestes pequenos mu-
nicípios para revisar o eleitorado com a 
biometria. 

No entanto, o próprio TRE reconhe-
ce que nem sempre um número maior 
de eleitores, em comparação com ha-
bitantes, é sinônimo de irregularida-
des. Juridicamente, o conceito contido 
no Código Eleitoral diz ser o domicílio 
eleitoral o local da residência ou mora-
dia do eleitor. Esse conceito legal, que se 
distingue do conceito do Direito Civil, 
recebe uma interpretação mais ampla 

pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). 
Para o TSE, o conceito de domicí-

lio eleitoral envolve também o víncu-
lo político, familiar, afetivo, profissio-
nal, patrimonial ou comunitário do 
eleitor com a localidade onde preten-
de exercer o direito de voto. Na prática, 
isso quer dizer que quem está moran-
do em outra cidade a estudo ou a traba-
lho não está obrigado a transferir para 
aquele município seu domicílio eleito-
ral se o seu vínculo afetivo, familiar, po-
lítico ou outro é maior com o da sua ci-
dade de origem.

Domicílio eleitoral e revisão do eleitorado
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CaRine aRenHaRDT

O governo municipal de 
Maravilha já tem uma lista de 
29 empresas interessadas em 
se instalar em um dos quatro 
terrenos vagos nas áreas indus-
triais do município. De acordo 
com o edital de concorrência 
pública, disponível no site ofi-
cial do município, as empresas 
interessadas têm até o dia 3 de 
outubro para apresentar docu-
mentação e propostas. 

Os imóveis serão entregues 
com termo de concessão de 
uso. Conforme o secretário de 
Indústria e Comércio de Mara-
vilha, Doraci Felisiak, dois ter-

renos estão localizados na Rua 
Paulino Francisco de Olivei-
ra, no Bairro Kasper, e dois na 
Avenida Industrial, na sessão 
Barro Preto, nas proximidades 
da Polícia Rodoviária Federal. 
As áreas de cada imóvel variam 
entre 1.960m² e 2.964m². 

Podem participar desta 
concorrência pública empre-
sas novas ou já instaladas no 
município, desde que ainda 
não tenham sido beneficia-
das com termo de concessão 
de uso de imóveis do poder 
público de Maravilha. Con-
forme Felisiak, atualmente o 
município contabiliza 51 em-
presas já beneficiadas com 

esse termo. A escolha das ven-
cedoras da concorrência públi-
ca vai levar em conta diversos 
critérios, sendo um dos princi-
pais a geração de empregos no 
município. 

As empresas que forem se 
instalar nos terrenos terão o 
prazo de seis meses para ini-
ciar o projeto de construção, 
12 meses para começar a tra-
balhar no local, 18 meses para 
gerar a quantidade de empre-
gos proposta e dois anos para 
finalizar a estrutura dos bar-
racões. Os proprietários que 
não cumprirem com as exi-
gências perderão o direito de 
usar o terreno. 

COnCORRÊnCiA PúBLiCA Imóveis serão entregues com termo de concessão de uso 

Quatro terrenos públicos estão disponíveis 
para instalação de empresas

terreno de 2.964m² na Avenida Industrial

Carine Arenhardt/O Líder

A empresa que iria re-
colher os pneus usados em 
Maravilha, hoje (1º), can-
celou a coleta. Conforme a 
agente de endemias, Cleide 
Vivian, a empresa de São Mi-
guel do Oeste informou que 
não tem espaço para guardar 
os materiais. “Eles estão com 

o local lotado e no momen-
to foi cancelada a recolha, 
sem data para nova coleta de 
pneus em Maravilha”, diz. 

Com o cancelamento 
da recolha de pneus a op-
ção é reutilizar o produ-
to ou guardar em local seco, 
onde não acumule água.

SeM COLetA feiRA
empresa cancela recolha de 
pneus usados em Maravilha

Presidente da Auriverde visita expointer

Com o cancelamento da coleta, a opção é reutilizar o material

A Expointer, uma das 
maiores feiras do Sul do Bra-
sil, iniciou no último dia 25 
no município de Esteio e 
irá contar com nove dias de 
atrações. O presidente da 
Cooperativa Regional Au-
riverde, Claudio Post, visi-
tou o local e conheceu as no-
vidades, com o objetivo de 
compartilhar os aprendiza-
dos com os cooperados.

Segundo Post, é impor-
tante repassar as novidades 
e assim obter melhores re-
sultados. “É respeitando nos-
sos empresários rurais e a 
nossa comunidade e reali-
zando um trabalho com res-
peito e transparência que va-
mos juntos poder oferecer 
as melhores soluções e al-
ternativas aos nossos produ-

tores, dando a melhor assis-
tência e suporte aos nossos 
cooperados através da efi-

ciente equipe técnica que a 
Auriverde possui”, destaca. A 
Expointer conta com diver-

sas atrações, como exposi-
ção de animais, palestras téc-
nicas, concursos e shows.

Claudio Post, presidente da Auriverde, esteve no evento

Divulgação
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por SIMONE HÜBNER

TOqUE dE REqUINTE

Vitrine

1) LeiA e ReSPeite AS 
RegRAS DO fóRUM AnteS 
De COMeÇAR AS AtiViDADeS

Isso é muito importante 
para os novos membros que 
ingressam na comunidade. 
Cada fórum possui suas pró-
prias regras, geralmente rela-
cionadas ao comportamento 
dos usuários e aos conteúdos 
publicados. Seguir essas re-
gras evita que você seja aler-
tado ou “banido” da comuni-
dade.

2) nÃO POSte tóPiCOS 
COM tODAS AS LetRAS eM 
MAiúSCULO

Seja natural e escreva os 
tópicos de forma correta, co-
locando em maiúscula so-
mente a primeira letra da 
frase. Escrever tudo em mai-
úsculo afeta a estética do fó-
rum e alguns membros po-
dem até ignorar o tópico. E 
mais: quando você escreve 
tudo em maiúsculo, suben-
tende-se que você está “gri-

tando”. Essa dica também vale 
para as respostas.

3) fAÇA BOM USO DA 
LíngUA PORtUgUeSA

Procure escrever formal-
mente, respeitando a ortogra-
fia e a gramática sem fugir da 
coerência do assunto. Come-
ter erros na digitação das pa-
lavras, bem como não utilizar 
acentos, vírgulas ou parágra-
fos, podem comprometer o 
seu profissionalismo diante 
dos outros membros.

4) nÃO UtiLiZe PALA-
VRÕeS OU gíRiAS infOR-
MAiS

Como disse no come-
ço do artigo, você está lidan-
do com outros profissionais, 
portanto, comporte-se como 
um. Atuar com formalismo 
lhe ajudará a ser bem visto 
pelos outros membros, sem 
contar que é possível conse-
guir novas oportunidades ou 
a participação de algum pro- excelente fim de semana!

eM SUMA, SegUiR AS DiCAS ACiMA PeRMite UM MeLHOR APROVeitAMentO DOS ReCURSOS e gARAnte 
UM BOM ReLACiOnAMentO nOS fóRUnS De DiSCUSSÃO. eSPeRO QUe tenHAM SiDO úteiS PARA VOCÊS!

Fóruns na internet são uma grande fonte de 
informações sobre diversos assuntos. Por 
meio dos fóruns é possível compartilhar 
conhecimento, ideias e opiniões e aumentar o 

networking pessoal e profissional.
Interesses e dúvidas em comum são encontrados 
e geralmente solucionados com a colaboração de 
outros membros participantes da comunidade. 
Entretanto, participar de fóruns exige uma boa dose 
de ética e bom senso, já que você lida com outros 
profissionais com diferentes graus de experiência.
tornar-se membro de um fórum, acima de tudo, 
requer um comportamento ético e profissional. Em 
uma comparação, podemos dizer que o fórum é 
semelhante a uma dinâmica em grupo, na qual todos 
devem colaborar para alcançar uma solução, e para 
isso, a educação, o bom senso e a cooperação são 
fundamentais. 
Confira as dicas principais para ter uma boa 
conduta na participação de fóruns, que condizem 
ao relacionamento com os outros membros e 
objetividade nos conteúdos postados.

jeto lucrativo. Nada de pala-
vrões, gírias, informalidade 
ou piadinhas sem sentido.

5) Vá DiRetO AO POntO
Seja objetivo e evite es-

crever textos longos ou deta-
lhes que não são relevantes 
sobre o tema. Alguns mem-
bros não têm tempo ou dispo-
nibilidade para ler, interpre-
tar e responder tópicos com 
uma descrição muito extensa. 
Observe que há vários outros 
tópicos publicados no mes-
mo fórum e cabe a você redi-
gir o texto de forma que atraia 
o maior número de pessoas.

6) UtiLiZe iMAgenS 
PARA iLUStRAR MeLHOR O 
PROBLeMA

Uma imagem vale mais 
do que mil palavras, certo? 
Portanto, postar uma imagem 

do erro ou dúvida na des-
crição do tópico ajudará os 
membros a compreender me-
lhor a sua necessidade. Mui-
tas vezes, quando o usuário 
tenta detalhar demais o as-
sunto, acaba por confundir a 
interpretação dos membros 
que acessam o tópico.

7) nÃO POSte tóPiCOS 
SOBRe O MeSMO ASSUntO 
VáRiAS VeZeS

Ao invés de criar vários tó-
picos consecutivos para ten-
tar atrair a atenção dos mem-
bros, procure utilizar apenas 
um tópico e postar quantas 
mensagens forem necessárias 
para alcançar uma solução. 
Assim você evita redundân-
cia de informações dentro do 
fórum, ou seja, vários tópicos 
tratando do mesmo assunto.

8) PUBLiQUe O tóPiCO 
nO LOCAL CORRetO

Atente-se às seções exis-
tentes no fórum para evitar a 
criação de tópicos em seções 
incorretas. Por exemplo, criar 
um tópico sobre c# na seção 
sobre banco de dados, além 
de errado, provavelmente 
não será bem acessado pelos 
membros.

9) PeSQUiSe DúViDAS 
SeMeLHAnteS PARA nÃO 
DUPLiCAR tóPiCOS

Este é um dos erros mais 
frequentes nos fóruns. Mui-
tos membros criam tópicos 
sem ao menos pesquisar se já 
houve uma dúvida semelhan-
te. Se você pesquisar e encon-
trar um tópico que solucio-
ne o seu problema, você evita 
criar mais um tópico e espe-
rar que as pessoas respon-

dam. E mais, normalmente os 
fóruns possuem um sistema 
robusto de pesquisa de men-
sagens, facilitando a busca do 
usuário.

10) APRenDA tAMBéM 
A AJUDAR, e nÃO SOMente 
SeR AJUDADO

Existem alguns usuários 
que costumam registrar-se no 
fórum, criar um tópico sobre 
uma dúvida e, quando este é 
resolvido, nunca mais voltam. 
Lembre-se de que geralmente 
os membros de um fórum não 
são remunerados por respon-
der os tópicos, apenas partici-
pam para ajudar a comunida-
de de usuários. Sendo assim, 
você também deve colaborar 
e ajudar outras pessoas com 
dúvidas. Essa é a ideia em 
manter o grupo de discussões 
ativo e sempre atualizado.

DeZ DiCAS De COMPORtAMentO 
eM UM fóRUM De DiSCUSSÃO
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por SUSANE ZANIN
MOdA & ESTILO

Vitrine

AgenDA De eVentOS

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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RCT
DESBRAVADOR
EVITAAUTO
SOMLADOT
CLMALISE

LOTEAMENTOS
NORTECHABU
TSEORARN
OTAXIARI

DEPORMAAVE

MÃRATAPAR
FOMENTARSI

MOLDOCOBERTA

HERDARMAIR

ALORASO
OBRASPRIMAS

(?)
medida: 

personali-
zado

Dar (?): 
não funcio-

nar bem
(bras.)

O "algoz"
dos

camelôs
(pop.)

(?) Aguiar,
jornalista
esportivo

Capital e
centro

comercial
da Turquia

Pato,
pinguim 

ou galinha
(Zool.)

Altar-(?), 
o principal
em uma
igreja

A parte da
piscina

indicada a
crianças

Modelo os
contornos
de (figura)

Receber
(legado)

de alguém

Arranham-se

Forma de cobrança 
de pênaltis, típica de 

Loco Abreu (fut.)

Em caso de
Peso de

um veículo,
sem carga

Carro de
praça

Bolo de 
massa leve

Automóvel 
(red.)

Arbusto
aromático

Pôr de (?):
ignorar
Erva do
tereré

Manta
Fonte de
prazer do 

masoquista

"Mona Lisa", "Pietà" 
e "O Pensador", em

relação a seus
criadores

Promover
o progres-

so de

Prestar de-
clarações

em investi-
gação
oficial

Rituais para integra-
ção entre veteranos e
calouros estudantis
Par de vozes (Mús.)

Desejo de
quem vai 
à missa

Irra!

Conjunção 
alternativa 

Tipo
sanguíneo

Comum;
ordinária
A 3a nota
musical

Vedar
Grandes 

pedaços de
madeira

País
africano
Em riste 
(o dedo)

Cloro
(símbolo)

Fenômeno
cuja inten-

Terrenos
divididos

para venda

A maior
região

brasileira

Instância
máxima da

Justiça
Eleitoral
(sigla)

Resposta pouco espe-
rada pelo pessimista

Condição dos mares
durante tempestades 

Opção de pagamento
de empréstimos ad-
quiridos pelo empre-
gado, mediante auto-
rização

Vasco da
Gama, por
seus feitos

(Hist.)

Impede;
obsta

Blusa de
hippies

Paraná
(sigla)

O francês,
para o
índio

brasileiro

sidade é
medida em

decibéis
(Fís.)

4/mair — mali. 6/ancara. 9/cavadinha. 15/desconto em folha.

eSPAÇO gOURMet

INGREDIENTES
2 pacotes de mistura para bolo do sabor de sua 
preferência 
1 pote de sorvete do sabor de sua preferência
250g de chocolate ao leite
leite e açúcar (para a calda)

MODO DE PREPARO
Prepare os bolos como ensina a embalagem, para assar 
use uma travessa rasa. Após assá-los e já frios, corte um 
em tiras na vertical e o outro descasque a parte de cima. 
Em um refratário fundo, de preferência da mesma forma 

dos bolos 
(quadrados 
ou redondos), 
coloque o bolo 
“descascado” 
no fundo e as tiras nas laterais, formando 
uma “caixa”. Molhe com a calda feita de açúcar e leite. 
Nessa “caixa”, coloque o sorvete até tampar todo o 
espaço. reserve na geladeira por mais ou menos 20 
minutos. Por fim, derreta a barra de chocolate e use para 
formar uma camada sobre o sorvete. Leve à geladeira por 
mais 20 minutos, até o chocolate ficar firme.

tORtA De 
SORVete

Com o friozinho qua-
se indo embora, já deve-
mos começar a nos preparar 
para armazenar nossas pe-
ças de inverno de forma que 
elas mantenham a qualida-
de para o próximo ano. Será 
que você sabe a melhor for-
ma de guardar as suas peças?

Cada tecido carece um 
cuidado específico, mas exis-
te algo que é universal para 
todos: tecidos são feitos de fi-
bras e precisam de ar! Procu-
re deixar as portas do guar-
da roupa abertas de vez em 
quando, principalmente em 
dias quentes e arejados. Além 
disso, se você optar por guar-
dá-los em capas, prefira as ca-
pas de TNT pretas, pois esse 
material permite a transpi-
rabilidade e protege da luz. 
Também não se esqueça de 
lavar todas as roupas e cober-
tas antes de guardá-las, pois 
peças guardadas sujas são 
mais propensas à aparição de 
mofo, fungos, traças e ácaros.

As peças feitas de lã ba-
tida e de camurça devem ser 
limpas em uma lavanderia es-
pecializada e depois guarda-
das nas capas da forma que 
você preferir. O couro tam-
bém precisa ser enviado a 
uma empresa especializa-
da, para limpá-lo e hidratá
-lo. O veludo pode ser lavado 
em máquina normalmen-
te, mas deve ser secado na-

COMO gUARDAR 
ROUPAS De inVeRnO

turalmente, sem secadoras.  
As roupas de malha 

com trama aberta e tricot 
não devem, de forma algu-
ma, serem guardadas em ca-
bides, pois o tecido com cer-
teza irá ceder e deformar a 
peça. Você pode limpá-las 
em casa, mas se não pos-
suir uma máquina com fun-
ção específica para esses teci-
dos, prefira lavar a mão. Não 
se esqueça de usar apenas sa-
bão neutro ou de coco e dei-

xá-las secando na horizontal. 
Para conservar seus cal-

çados de inverno, depois de 
limpá-los, coloque jornal na 
parte interna para manter o 
formato. Uma boa dica para 
guardar as cobertas é colo-
ca-las em sacos a vácuo, pois 
nesse caso não existe o ris-
co de pegar bolor e nem a ne-
cessidade de arejar. Não es-
queça também de deixar seus 
saquinhos com cheirinhos e 
potes antimofo no armário.

1º/9 - Jantar Beneficente Lions Clube 
Maravilha Oeste - 20h – Salão Paroquial 
Católico

2/9 - Festa dos Idosos – 10h – Salão 
Comunitário Linha tope da Serra
- Almoço Clube de Mães – 10h – Salão 
Comunitário Linha Primavera Baixa

7/9 - desfile Cívico – 8h – Avenida 
Araucária
- Galinhada com matinê do Clube de Mães 
Vitória – 11h – Salão Paroquial Católico

- Festa da Comunidade Linha Três 
Coqueiros – 10h – Linha três Coqueiros

8/9 - 2º Carreteiro de Costela – 20h – CtG 
Juca ruivo

9/9 - Festa da Sagrada Família – 10h – 
Salão Bairro Floresta
- 8ª Festa da Integração dança Sênior – 
10h30 – Salão Paroquial Católico

15/9 - MC Jerry Smith – 23h30 – Play 
Club

MARAViLHA
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Vitrine

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

Parabéns à linda Carine, que 
comemorou mais um aniversário na 
ultima sexta (31). Que seus sonhos 
possam cada vez mais se realizar!!

Daia, que Deus, em sua infinita bondade, 
lhe dê tudo de bom que você merece. 
Que você tenha muita alegria, paz, 
saúde e felicidade. Parabéns pelo 
aniversário neste dia 2. homenagem de 
sua família e amigos. 

Débora, feliz aniversário! Que sua vida 
esteja repleta de momentos
únicos e inesquecíveis e que a felicidade 
sempre encontre o caminho do seu 
coração. Parabéns pelo aniversário 
comemorado dia 30.

Os parabéns vão para nossa 
querida colega do Grupo Wh 
Comunicações Camila, que 
estará completando mais 
um ano de vida neste dia 5. 
Felicidades sempre!

A festa de 3 anos do João foi marcada com muita alegria 
e muito sorriso no rosto. Parabéns pelo aniversário e 
parabéns à linda família. 
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por LAIS ORO e ANdREA COStA PELISSARI
dESIGN EM PAUTA

Vitrine

por LUCIANE MOZER

VIdA E
ESPIRITUALIdAdE

nA SUA eStAnte

A PORtA MAiS LARgA DO MUnDO 

Conta-se que um dia um homem parou na frente de um peque-
no bar, tirou do bolso uma fita métrica, mediu a porta e falou em voz 
alta: Dois metros de altura por oitenta centímetros de largu-
ra. Admirado, mediu-a de novo. Como se duvidasse das medidas 
que obteve, mediu-a pela terceira vez. E assim tornou a medi-la vá-
rias vezes. Curiosas, as pessoas que por ali passavam começaram a 
parar. Voltando-se para os curiosos, o homem exclamou, visivelmen-
te impressionado:

Parece mentira! Esta porta mede apenas dois metros de altura e 
oitenta centímetros de largura, no entanto, por ela passou todo o meu 
dinheiro, meu carro, o pão dos meus filhos; passaram os meus móveis, 
a minha casa. E não foram só os bens materiais. Por ela também pas-
sou a minha saúde, passaram as esperanças da minha esposa, passou 
toda a felicidade do meu lar... Passou também a minha dignidade, a 
minha honra, os meus sonhos, meus planos... Sim, senhores, todos os 
meus planos de construir uma família feliz passaram por esta porta, 
dia após dia... Gole por gole. Hoje eu não tenho mais nada... Nem fa-
mília, nem saúde, nem esperança. Mas quando passo pela frente des-
ta porta, ainda ouço o chamado daquela que é a responsável pela mi-
nha desgraça... 

Ela ainda me chama insistentemente: “Só mais um trago! Só hoje! 
Uma dose, apenas!” Ainda escuto suas sugestões em tom de zomba-
ria: “Você bebe socialmente, lembra?” Sim, essa era a senha. Essa era a 
isca. Esse era o engodo. E mais uma vez eu caía na armadilha dizendo 
comigo mesmo: “Quando eu quiser, eu paro.” Isso é o que muita gente 
pensa, mas só pensa... 

Eu comecei com um cálice. Hoje, a bebida me dominou por com-
pleto. Sou um trapo humano. Por isso é que eu lhes digo, senhores: esta 
porta é a porta mais larga do mundo! Ela tem enganado muita gen-
te... Por esta porta, que pode ser chamada de porta do vício, de apa-
rência tão estreita, pode passar tudo o que se tem de mais caro na vida. 

Hoje eu sei dos malefícios do álcool, mas muita gente ainda não 
sabe. Ou finge não saber, para não admitir que está sob o jugo da bebi-
da. E o que é pior, têm esse veneno, destruidor de vidas, dentro do pró-
prio lar, à disposição dos filhos. 

Se os senhores soubessem o inferno que é ter a vida destruída pelo 
vício, certamente passariam longe dele e protegeriam sua família con-
tra suas ameaças.

Visivelmente amargurado, aquele homem se afastou, a passos 
lentos, deixando a cada uma das pessoas que o ouviram, motivos de 
profundas reflexões.

E quando eu ouvi esta mensagem no rádio fiquei emocionada. 
Refleti no quanto o álcool pode ser destrutivo. E resolvi compartilhar 
com vocês, meus queridos leitores. Espero que esta história possa 
conscientizar a cada um de vocês de que podemos viver muito bem 
sem esta substância prejudicial. Pensemos nisso. 

 Fonte: Redação do Momento Espírita. OUtLAnDeR: UM SOPRO De neVe e CinZAS
Uma história sobre escolhas difíceis. América, 

1772. Poucos anos antes da guerra de independên-
cia, o caos reina na colônia. Cadáveres espalham-se 
pelas ruas, vizinhos lutam entre si e grupos de saltea-
dores aterrorizam a população por toda parte. Na Ca-
rolina do Norte, o incêndio de uma cabana e o assas-
sinato de uma família inteira anunciam mudanças 
perturbadoras no cotidiano dos habitantes da Cor-

dilheira dos Frasers. Nesse cenário, Jamie Fraser recebe uma mensagem 
do governador Josiah Martin. Ele pede sua ajuda para conter os rebeldes e 
manter o domínio da Coroa britânica sobre as terras americanas. Mas Ja-
mie já sabe o que está por vir. Sua esposa Claire, uma viajante no tempo 
nascida no século XX, conhece perfeitamente o destino reservado aos sú-
ditos leais do rei da Inglaterra: exílio ou morte. Além disso, Claire surge 
com uma nota de jornal de 1776 que relata a morte dos dois num incên-
dio. Pela primeira vez, Jamie espera que ela esteja errada sobre o futuro. 

UMA nOiVA PARA WinteRBORne
Rhys Winterborne conquistou 

uma fortuna incalculável graças a 
sua ambição ferrenha. Filho de co-
merciante, ele se acostumou a conse-
guir exatamente o que quer – nos ne-
gócios e em tudo mais. No momento 
em que conhece a tímida aristocra-
ta lady Helen Ravenel, decide que ela 

será sua. Se for preciso macular a honra dela para garan-
tir que se case com ele, melhor ainda. Apesar de sua ino-
cência, a sedução perseverante de Rhys desperta em He-
len uma intensa e mútua paixão. Só que Rhys tem muitos 
inimigos que conspiram contra os dois. Além disso, He-
len guarda um segredo sombrio que poderá separá-los 
para sempre. Os riscos ao amor deles são inimaginá-
veis, mas a recompensa é uma vida inteira de felicidade. 
Com uma trama recheada de diálogos bem-humorados 
e cenas sensuais e românticas, Uma noiva para Winter-
borne é o segundo volume da coleção Os Ravenels.

A HIGH DESIGN – Home 
& Office Expo é uma feira de 
mobiliário de alto padrão e so-
luções para projetos de arqui-
tetura e design de interiores, 
com palestras e exposições. É 
o evento âncora do DW! São 
Paulo Design Weekend!

Uma plataforma multi-
mídia de negócios e conteú-

do que tem como caracterís-
tica a entrega de experiências 
presenciais únicas, inéditas e 
exclusivas aos visitantes. É re-
alizada por entidade, empre-
sas e profissionais com gran-
de experiência em eventos de 
arquitetura, construção, de-
sign e decoração no Brasil e 
no mundo. 

HigH DeSign – Home & Office expo 
está acontecendo!

Acompanhe o evento mais conectado às mudanças do mercado de arquitetura e decoração! https://www.highdesignexpo.com/pt/home.html

Oferece uma oportunidade singular para que todos possam 
ter contato com as principais tendências, inovações e 
lançamentos em:
• Mobiliário de alto padrão: móveis soltos, área interna e externa.
• Planejados e complementos: móveis planejados, portas, 
painéis, puxadores, fechaduras, esquadrias e acabamentos.
• Móveis e objetos autorais: peças assinadas.
• Cozinhas e banheiros: eletrodomésticos, eletroportáteis, 
metais, cubas, pias, bancadas, trituradores, entre outros.
• Escritórios: divisórias, pisos, carpetes, iluminação, mobiliário e 
planejados.
• Superfícies: têxteis, mármores, tintas, papéis de parede, 
persianas, carpetes, revestimentos murais, aço e alumínio para 
fachadas.
• Light design e automação: luminárias decorativas, projetos de 
iluminação e automação.
• High Gallery - Arts & Objects: objetos decorativos, esculturas e 
obras de arte.

Começou com a Casa 
Brasil, iniciativa do Sindi-
cato das Indústrias do Mo-
biliário de Bento Gonçalves 
(Sindmóveis), surgiu da ne-
cessidade de criar algo novo 
e com diferencial. Como al-
gumas feiras eram voltadas 
para decoração, outras para 
móveis ou interiores, a Casa 
Brasil nasceu com a propos-
ta de unir esses conceitos em 
um único lugar. O evento, re-
alizado em 2007, 2009, 2011 

e 2013 no Parque de Eventos 
de Bento Gonçalves, reuniu 
grandes nomes dos segmen-
tos de móveis, iluminação, 
decoração e complementos 
de alto padrão. A partir deste 
ano, a Casa Brasil será a High 
Design – Home & Office Expo, 
feira de tendências, inova-
ções e lançamentos em mobi-
liário de alto padrão, que es-
tréia em agosto como âncora 
do DW! – São Paulo Design 
Weekend.
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CaMiLLa COnSTanTin 

Dirigir é algo que faz 
parte da vida de Ari 
Agostini há mais de 

40 anos. O morador de Ma-
ravilha, de 69 anos, fez a pri-
meira habilitação em 1974 e 
não pretende parar tão cedo. 
Para ele, ser um bom con-
dutor não depende da idade. 
“Desde que com saúde e luci-
dez, o que importa é o cuida-
do e principalmente o respei-
to com as leis de trânsito. Em 
todos esses anos, não me lem-
bro de ter perdido um ponto 
sequer na carteira”, afirma. 

Agostini reconhece que 
dirigir proporciona mais in-
dependência no dia a dia e 
também é uma necessida-
de, já que o carro continua 
sendo uma ferramenta de 
trabalho. Ele conta que em 
dezembro irá renovar a habi-
litação e enquanto tiver con-
dições pretende continuar 
ao volante, já que é algo que 
gosta muito e acredita ser 
importante. 

O avanço da idade não 
significa necessariamente 
ter que parar de dirigir, mas 
é fundamental prestar aten-

Janeiro: 176
Fevereiro: 271 
Março: 302
Abril: 281
Maio: 133
Junho: 256
Julho: 233
Agosto: 176

MARAViLHA 
(2018)

De acordo com o 
Ministério das Cidades, o 
projeto de lei que propõe 
a renovação da carteira 
de habilitação com mais 
frequência apenas a 
partir dos 70 anos, e 

não mais 65, tem como 
objetivo simplificar a vida 
dos usuários do trânsito 
brasileiro e diminuir a 
burocracia. 
De acordo com dados do 
Departamento Estadual 

de trânsito (Detran/SC), 
o município de Maravilha 
contabilizou 2.405 
renovações de exames em 
2017. Neste ano, o número 
já ultrapassou 1.800 
renovações. 

Dirigir garante maior autonomia e 
independência na melhor idade

Projeto de lei 
aprovado neste 
mês propõe 
que a idade 
para começar 
a renovar 
a Carteira 
Nacional de 
Habilitação com 
maior frequência 
seja alterada de 
65 para 70 anos

eXPeRiÊnCiA AO VOLAnte

ção a alguns sintomas que 
podem comprometer a se-
gurança. “Acho que para pa-
rar de dirigir não tem ida-
de, é algo que precisa ir da 
consciência de cada um. No 
trânsito vemos diariamen-
te muitas coisas erradas, 
como ultrapassagens peri-
gosas, por exemplo. Mesmo 
com a experiência, é impor-
tante não ter orgulho e ser 
humilde ao reconhecer seus 
limites”, diz. 

A legislação brasileira 
não estabelece idade para 
parar de dirigir, mas deter-
mina que os idosos renovem 
a Carteira Nacional de Habi-
litação com maior frequên-
cia. Hoje, os motoristas com 

até 65 anos precisam reno-
var o teste a cada cinco anos. 
Após, o exame deve ser refei-
to a cada três anos. Entretan-
to, o projeto de lei 8216/2017, 
aprovado neste mês, propõe 
elevar de 65 para 70 anos a 
idade limite para a renova-
ção da CNH com maior fre-
quência.  

O projeto foi apresenta-
do pelo deputado federal Si-
mão Sessim (PP/RJ). Segun-
do o parlamentar, a idade 
pode ser estendida para 70 
anos sem prejuízos à segu-
rança do trânsito. Para entrar 
em vigor, a lei ainda precisa 
ser analisada pela Comissão 
de Constituição e Justiça e de 
Cidadania (CCJC).

Fotos: Camilla Constantin/O Líder

RenOVAÇÃO De eXAMeS

Ari Agostini dirige há mais de 40 anos 

Morador de Maravilha acredita que respeitar as leis de trânsito é fundamental
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MeiO AMBiente
turma do Raymundo 
Veit desenvolve projeto

A turma do pré 2 do Cen-
tro Educacional Raymun-
do Veit, em Maravilha, está 
participando do projeto Um 
Planeta Chamado Terra, com 
a professora Marisleide Wer-
lang. O objetivo é mostrar 
aos alunos a necessidade de 
preservar o meio ambien-
te, principalmente em rela-
ção ao equilíbrio natural ne-
cessário para a manutenção 
dos fenômenos climáticos.

A turma está estudan-

do o sistema solar, com ex-
periências e pesquisas. De 
acordo com a professora, 
os alunos mostraram gran-
de interesse em estudar a te-
mática. “Precisamos tocar 
na alma dos alunos quanto à 
preocupação com o meio em 
que vivemos, para manter 
vivo o que ainda resta dele. 
Quem sabe, através dos pe-
quenos, estaremos entran-
do dentro das famílias e sen-
sibilizando a todos”, diz. 

Professora Marisleide Werlang é a responsável pela iniciativa

Divulgação

Começa na segunda-fei-
ra (3) o período de inscrições 
para a 3ª edição do Prêmio 
Destaque Social do Ano nas 
categorias Empresário Social e 
Entidade Social. A premiação 
é organizada por um conjun-
to de entidades e órgãos que 
fazem parte da Rede de Aten-
dimento Maravilha em Ação.

Conforme a representan-
te do Conselho Municipal de 
Direitos da Criança e Ado-
lescente, Solange Balestre-
ri, podem se inscrever empre-

sas ou entidades que tenham 
em andamento projetos so-
ciais em benefício de crian-
ças e adolescentes. Ela desta-
ca que o objetivo é reconhecer 
este trabalho, e convida a to-
das as empresas e entidades 
com ações em andamento 
para participar da premiação. 

O período de inscrições 
segue até o dia 28 de setem-
bro e devem ser realizadas no 
Fórum da Comarca de Mara-
vilha. A entrega das menções 
honrosas será em novembro.

eDiÇÃO 2018

Abertas as inscrições 
para o Prêmio 
Destaque Social do Ano

Integrantes do Coral Ale-
mão Immer Fröhlich de Ma-
ravilha participaram sábado 
(25) do Encontro Internacio-
nal de Corais em Monte Car-
lo, na Argentina. O evento, 
promovido em comemora-
ção aos 94 anos do Sociedad 

de Canto Monte Carlo, con-
tou com a participação de 13 
corais, tendo como único re-
presentante do Brasil o Co-
ral Alemão Immer Fröhlich. 

De acordo com os parti-
cipantes, foi possível notar 
o elevado nível artístico dos 

corais. Eles destacam que os 
ensaios em Maravilha, sob a 
regência de Raquel Cristina 
Roth, ocorrem aos domingos, 
no Novo Bairro. “Convidamos 
as pessoas amigas do can-
to coral e da cultura alemã 
para participar”, destacam. 

iMMeR fRÖHLiCH

Coral Alemão representa o 
Brasil em evento internacional

O município de Mara-
vilha, por meio da Secreta-
ria de Educação, promoveu 
show de talentos na tar-
de de sábado (25), no Espa-
ço Criança Sorriso. O evento 
contou com pais, alunos da 

rede infantil, secretários e a 
prefeita, Rosimar Maldaner. 
De acordo com a Secretaria 
de Educação, foram 12 apre-
sentações envolvendo as fa-
mílias.

Para a secretária, Rose-

meri Rodrigues da Silva, foi 
o primeiro evento realizado 
com os moldes de interagir 
os familiares em um show 
de talento, com ampla par-
ticipação dos centros infan-
tis, equipe de educação e os 

pais. “Quanto mais a gen-
te puder trabalhar a família 
nas nossas escolas, melhor. 
Tivemos muitos talentos 
que se apresentaram de for-
ma brilhante. Foi um suces-
so”, diz a secretária. 

tUDO eM fAMíLiA Para secretária de Educação, primeiro evento foi 
sucesso e cria expectativa para o próximo ano

Município promove show de 
talentos locais

Fotos: Ederson Abi/O Líder

Apresentações foram realizadas no Espaço Criança Sorriso entre pais e alunos

PReVenÇÃO 
Campanha de vacinação antirrábica será no dia 15

A vacina antirrábica em 
cães e gatos é anual, ou seja, 
entre uma dose e outra deve 
haver um intervalo de 12 me-
ses. Em Maravilha a data está 
marcada para o dia 15 de se-
tembro no Espaço Criança Sor-

riso, entre 8h e 16h30. Cerca de 
40 acadêmicos do curso de me-
dicina veterinária da Unoesc, 
campus São Miguel do Oeste, 
farão a aplicação de 300 doses 
com custo de R$ 20 cada. A pro-
moção faz parte do projeto de 

controle de zoonoses realiza-
do pela entidade na região, além 
de promover conhecimento aos 
alunos do 8º período. Filhotes de 
ambas as espécies podem rece-
ber a vacina a partir dos 42 dias 
de vida. Normalmente, a raiva é 

transmitida por meio da mordi-
da de um animal. No Brasil, ga-
tos e cães são os principais trans-
missores. Os sintomas incluem 
febre, dor de cabeça, salivação 
excessiva, espasmos muscula-
res, paralisia e confusão mental. 
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CaRine aRenHaRDT

Braz Dutra, popularmen-
te conhecido como Black, re-
side em Maravilha há pelo 
menos 40 anos, muitos de-
les dedicados a trabalhos vo-
luntários na área do esporte, 
inclusive no departamen-
to técnico do Clube Recrea-
tivo Maravilha (CRM). Todas 
as ações já protagonizadas 
por Dutra em prol da comu-
nidade foram reconhecidas 
no fim de 2017, quando foi 
ele quem precisou da solida-
riedade dos maravilhenses. 

Em novembro de 2017 
ele perdeu todos os perten-
ces após incêndio em sua re-
sidência, na Rua A, no Novo 
Bairro. Dutra conta que nin-
guém estava na casa no mo-
mento do incêndio e até a 
chegada dos Bombeiros, as 
chamas já haviam consumi-
do toda a estrutura. Ele che-
gou à residência no início do 
incêndio, entrou, mas con-
seguiu salvar apenas uma 

Bras Dutra, em frente à casa construída com o auxílio da comunidade

Carine Arenhardt/O Líder

pasta com documentos. 
Ficando apenas com a 

roupa que vestia no dia, Du-
tra se surpreendeu com o 
apoio que recebeu da comu-
nidade local. Um grupo de 
amigos logo iniciou um gru-
po no WhatsApp, que che-
gou a reunir 600 participan-
tes, para arrecadar doações. 
Em aproximadamente dois 
dias o grupo já havia garan-

tido os materiais necessá-
rios para a construção de 
uma nova casa, com apoio 
também do comércio local. 

No decorrer dos meses 
seguintes, ele recebeu di-
versas doações e há pouco 
mais de um mês mudou-se 
para a nova residência, mo-
biliada também com auxílio 
da comunidade. Dutra tam-
bém teve apoio de empresas 

e pessoas que disponibiliza-
ram máquinas e mão de obra 
voluntária para a construção 
da casa. Orgulhoso, ele cita 
que foi ajudado por pesso-
as de todas as classes sociais, 
entidades, empresas e famí-
lia. “Foi um reconhecimento 
em vida, pelo que eu já fiz vo-
luntariamente pela comuni-
dade maravilhense. Foi uma 
surpresa muito boa”, finaliza. 

Os alunos do 3º ano do 
Centro Educacional Mundo In-
fantil (Caic) participaram de di-
versas atividades para apro-
fundar os conhecimentos 
adquiridos em sala de aula a 
respeito do município de Mara-
vilha. Os estudantes visitaram a 
Câmara de Vereadores e a pre-
feitura, tirando dúvidas com os 
profissionais. De acordo com 
as professoras que organiza-
ram a atividade, os alunos tam-
bém aprenderam sobre as atri-
buições do Poder Judiciário.

A iniciativa contou ainda 

com palestra ministrada pelo 
engenheiro agrônomo da Epa-
gri, Neimar Gutbier, a respei-
to dos produtos cultivados no 
município. Na ocasião, o pro-
fissional destacou a produção 
agrícola de grãos, como soja 
e milho, a pecuária, e enfati-
zou a produção de morangos 
e mel da região. As professo-
ras afirmam que as ativida-
des foram muito importan-
tes e instrutivas. “Agradecemos 
imensamente a receptivida-
de nos dois locais e as informa-
ções repassadas”, destacam. 

COnHeCiMentO 
Alunos do Caic visitam 
Câmara de Vereadores 
e prefeitura

Estudantes tiraram dúvidas sobre o Poder Legislativo 

Divulgaçãoa

Uma placa indicando o lo-
cal para deixar entulhos chamou 
a atenção dos moradores da Rua 
Eloi Luiz Dadan, no Bairro Bela 
Vista, em Maravilha, nesta sema-
na. Ela está em um terreno bal-
dio e indica para deixar os entu-
lhos na esquina de cima. Porém, 
no local indicado há um matagal.  

A placa fixada contém a se-
guinte informação: “Atenção, 
proibido colocar entulhos. Co-
loque na esquina de cima”. Em-
baixo dela tem uma seta que indi-
ca o local para deixar o material. 

A reportagem do Grupo WH3 

entrou em contato com o proprietá-
rio do terreno, já que a placa está re-
percutindo entre os moradores. Ele 
afirmou que não fixou a placa no lo-
cal e também está tentando desco-
brir o autor. Ao saber do fato, o setor 
de Epidemiologia da prefeitura reti-
rou a placa, pois estavam sendo acu-
mulados entulhos no terreno ao lado.

Em Maravilha, nesse lugar é 
corriqueiro haver denúncias de 
materiais sendo depositados ir-
regularmente no matagal. A pre-
feitura chegou a fazer um muti-
rão de limpeza neste ano, mas o 
problema voltou a acontecer.

MARAViLHA

PeDeM

Placa indicando local 
para depositar entulhos 
chama atenção

Consultor do Sebrae aponta que empresas 
precisam acompanhar tendências

Cleiton Ferrasso/O Líder

A placa está fixada em um terreno baldio no Bairro Bela vista 

SOLiDARieDADe Ficando apenas com a roupa que vestia no dia, Dutra 
se surpreendeu com o apoio que recebeu da comunidade local

Após incêndio, maravilhense 
reconstrói casa com 
auxílio da comunidade 

Os setores Têxtil, Agrope-
cuário e Eletrometalmecâni-
co de Maravilha realizam o 
Plano Estratégico de Desen-
volvimento Econômico Mu-
nicipal (Pedem) para os pró-
ximos 10 anos. Ainda restam 
algumas reuniões para fina-
lizar o projeto. O consultor 
do Sebrae, Claudir Graf, fez 
uma avaliação dos trabalhos 
realizados até o momento. 

Segundo o consultor, 
percebe-se uma necessida-
de de desenvolvimento na 
área de educação e treina-
mento da mão de obra, tan-
to na área de gestão, quanto 
na técnica. “Há uma discus-
são em todos os eixos para 
a profissionalização de mão 

de obra. Outro ponto são as 
discussões com as mudan-
ças do mercado e a velocida-
de do avanço tecnológico e 
isso é imprescindível pensar 
nas ações em cada um dos ei-
xos para acompanhar essas 
novas tendências e não ficar 
para trás do desenvolvimen-
to econômico”, avalia Graf. 

eiXO 
eLetROMetALMeCâniCO 

Para o consultor do Se-
brae, o setor eletrometalme-
cânico está bem encaminha-
do em Maravilha. “O núcleo 
do setor ligado à CDL e Asso-
ciação Comercial se engajou 
e vai coordenar o projeto no 
momento que for encerrada a 

etapa de planejamento e en-
trar a fase de ação”, diz Graf. 

Conforme Graf, fal-
ta uma reunião do acompa-
nhamento do eixo em se-
guida a compilação do 
resultado final do eixo. 

eiXO inDúStRiA tÊXtiL 
O setor têxtil de Mara-

vilha está na fase das reuni-
ões de acompanhamento, 
após passar pelas etapas de 
planejamento do eixo. “A par-
tir de agora serão desdobradas 
as ações definidas no planeja-
mento trabalhando as estraté-
gias e o início do plano de ação 
para pôr em prática no municí-
pio e atendendo as necessida-
des do setor”, comenta o con-

sultor. O núcleo relacionado à 
área ligado à CDL e Associação 
Empresarial também está en-
gajado no projeto e vai dar con-
tinuidade às ações definidas. 

eiXO AgROPeCUáRiO 
O setor agropecuário 

de Maravilha tem duas reu-
niões de acompanhamen-
to para fazer os desdobra-
mentos das ações definidas 
a fim de alavancar o setor. 

O Plano Estratégico de De-
senvolvimento Municipal é re-
alizado numa parceria entre 
Sebrae e governo munici-
pal. Em Maravilha, a expec-
tativa é entregar o documen-
to à prefeitura em outubro.
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Na noite de segunda-fei-
ra (27) o Centro de Eventos 
Cultural e de Lazer 21 de Se-
tembro recebeu o espetá-
culo “Thiltapes, a caçada fi-
nal”, da Companhia Curto 
Arte, que resgata o folclore e 
a história da imigração ale-
mã. O evento foi organizado 
pela administração, por meio 
do Departamento de Cultura 
e Câmara de Dirigentes Lo-

jistas (CDL) do município.
De acordo com a direto-

ra de Cultura, Leisi Rauber 
Wandscheer, o espetáculo foi 
oferecido de forma simples 
e compreensível, superan-
do as expectativas da organi-
zação. “Agradecemos a todos 
que nos ajudaram durante a 
organização e a todos aque-
les que prestigiaram a peça e 
garantiram seu sucesso”, diz.

eSPetáCULO

BOM JeSUS DO OeSte 

CHiMARRóDROMO

teatro anima público 
em Bom Jesus do Oeste 

Abertura da Semana 
da Pátria será na 
segunda-feira 

Construção segue 
em andamento em 
Bom Jesus do Oeste

Fotos: Charlaine Kreuz/Divulgação

Participantes se divertiram com a peça 

Lideranças prestigiaram o evento 

Na manhã de terça-feira 
(28) foi promovida em Flor do 
Sertão a 11ª Conferência Mu-
nicipal dos Direitos da Crian-
ça e do Adolescente, com o 
tema Proteção Integral, Di-
versidade e Enfrentamento 
das Violências. O evento con-
tou com a participação de au-
toridades e lideranças.

A secretária de Assistên-
cia Social, Sirlane Palinski, fa-
lou sobre o trabalho que é re-
alizado no município no que 
diz respeito à proteção e ga-
rantia dos direitos da crian-
ça e do adolescente, com a 
contribuição do Conselho 

PROteÇÃO Evento contou com definição de ações estratégicas para 
cada eixo temático

flor do Sertão realiza Conferência dos 
Direitos da Criança e do Adolescente

trabalhos foram conduzidos pela doutora em Serviço Social Iraci de Andrade

Divulgação

Tutelar, dos órgãos de segu-
rança pública, do poder pú-
blico municipal e da socieda-
de civil.

Os trabalhos foram con-
duzidos por Iraci de Andrade, 
especialista em Políticas So-
ciais e Família e doutora em 

Serviço Social. Segundo ela, 
a proteção e o cuidado básico 
para garantir que sejam pre-
servados os direitos de crian-
ças e adolescentes começam 
no seio familiar, que infeliz-
mente nem sempre é espaço 
propício ao desenvolvimen-
to saudável. “A família é refle-
xo da sociedade onde ela está 
inserida”, destaca. 

Na oportunidade, foram 
definidas ações estratégicas 
para cada um dos eixos te-
máticos e escolhidos os de-
legados que irão representar 
o município na Conferência 
Estadual em Florianópolis. 

O Centro Educacional 
Padre Luis Muhl, em Flor 
do Sertão, realizou na ma-
nhã de quinta-feira (30) 
a formatura de 37 alunos 
no Programa Educacio-
nal de Resistência às Dro-
gas, com a participação de 
autoridades e lideranças. 
Da instituição de ensino 
municipal, já são 583 alu-
nos formados no Proerd. 

Para a diretora, Geni 
Rissi Bortolini, isso só con-
tribui com o município. 
“Parcerias como essa, com 
a Polícia Militar, são fun-
damentais para o Centro 
Educacional, pois agregam 
substancialmente na forma-

eVentO
Proerd forma mais de 30 alunos em 
flor do Sertão 

ção humana de nossos alu-
nos”, comenta. O vice-pre-
feito, Renato Perin, destaca 
que mais de um terço da 
população já fez o Proerd. 

Formatura dos 37 alunos foi realizada na quinta-feira (30)

Evento contou com 
a participação de 

autoridades e lideranças 

Fotos: Divulgação

Em Bom Jesus do Oeste, a 
abertura oficial da Semana da Pá-
tria será promovida segunda-feira 
(3), a partir das 7h45, com hastea-
mento das bandeiras e hora cívi-
ca, no palanque da praça. A pro-
gramação segue todos os dias da 
semana, até a sexta-feira (7), data 
em que será realizado o desfile. 

Conforme a diretora de Edu-
cação, Solange Andréia Debas-
tiane, o desfile irá contar com a 
participação da Banda Munici-
pal, alunos e entidades do mu-
nicípio, com saída na Rua Irmão 
Ambrósio, ao lado da Escola Mu-
nicipal Professor Albano Borre, 
seguindo até a praça municipal. 

Desfile cívico realizado em 2017

Divulgação

Ao longo da semana, a 
equipe de Urbanismo de 
Bom Jesus do Oeste esteve 
trabalhando na construção 
do pergolado na praça mu-
nicipal, onde será instalado 
o chimarródromo do Proje-
to Juntos para Fortalecer. 

A instalação do telha-
do e a pintura foram fei-
tas ainda no início do mês. 
Segundo o subsecretá-
rio, Jean Carlos Persch, fal-
tam apenas alguns ajustes 
e a colocação das cerâmi-
cas para finalizar a obra. Obra deve ser finalizada na próxima semana

 Divulgação
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eM fAMíLiA Pais vivenciaram o treinamento das filhas, participando 
do alongamento e técnicas

equipe da ginástica rítmica 
promove homenagens aos pais

O grupo de atletas da gi-
nástica rítmica da Secreta-
ria de Esportes promoveu 
encontro diferenciado no do-
mingo (26), em Maravilha. Foi 

uma homenagem aos pais das 
alunas. O encontro foi na As-
sociação dos Servidores Públi-
cos Municipais de Maravilha. 
Os pais vivenciaram o treina-

mento das filhas, participan-
do do alongamento e técnicas. 

De acordo com as profes-
soras Sílvia de Oliveira e Ale-
xandra Ferraz, o grupo pos-

sui 120 alunas de três anos 
e seis meses até 17 anos. Ao 
fim das atividades, as alu-
nas realizaram apresentação 
para os pais.

Fotos: Ederson Abi/O Líder

Pais se alongaram e fizeram posições da ginástica com as alunas, mas nem todos conseguiram

O Sicredi está mais uma vez 
entre os maiores do país, de acor-
do com o Valor 1000. Neste ano, a 
instituição se destacou em 12 ca-
tegorias do anuário. Na classifi-
cação dos 100 Maiores Bancos 
o Sicredi ficou em 10º lugar, su-
bindo uma posição em relação 
ao ano passado. Entre as institui-
ções financeiras que mais cresce-
ram em Operações de Crédito e 
em Depósitos Totais, figurou em 
4º e 11º lugar, respectivamente. 

Nos rankings voltados para 
os 20 Maiores Bancos o Sicre-
di se destacou em Operações 
de Crédito, ocupando a 9ª posi-
ção, em Depósitos Totais, como 
7º colocado, em Patrimônio Lí-
quido e Lucro Líquido, 8º lugar 
em ambos, em Receita de Inter-
mediação, em 9º, e em Resulta-
do Operacional Sem Equivalên-
cia Patrimonial, como 7º colocado. 

A instituição financeira co-
operativa ainda ficou na 9ª colo-
cação no ranking de Rentabilida-
de Operacional sem Equivalência 
Patrimonial, em 3ª entre os Mais 
Rentáveis sobre o Patrimônio e em 
11º na categoria Bancos que Mais 
Cresceram em Depósitos Totais.

Elaborado pelo jornal Valor 
Econômico e pelo Serasa Expe-
rian, com base em dados do ano 

contábil de 2017, o Valor 1000 traz 
informações completas sobre as 
mil maiores empresas do Brasil, 
com rankings comparáveis, de-
monstrações financeiras conso-
lidadas, faturamento bruto e ou-
tros itens estratégicos retirados 
dos balanços ou informados pe-
las companhias ou instituições.

Melhores & Maiores 2018
O Sicredi também foi incluído 

em 14 categorias no anuário Exa-
me – Melhores & Maiores 2018, 
mantendo sua colocação no 3ª lu-
gar em Crédito Rural. A coopera-
tiva ocupa o 40º lugar entre os 50 
Maiores Bancos por Patrimônio 
e despontou nas categorias Cré-
dito Pessoal (14º para 10º), Crédi-
to Imobiliário (12ª), Crédito Pessoa 
Jurídica Total (12º para 7º) e Cré-
dito para Médias Empresas (5º). 

A instituição ainda apare-
ce em outras sete categorias: De-
pósito em Poupança (de 7º para 
6º), Riqueza Criada por Emprega-
do (16º), Empréstimos e Financia-
mentos (17º) e em Receita de In-
termediação Financeira e Serviços 
(15º). Em Total do Ativo Ajustado, 
figura na 13ª posição, em Núme-
ro de Correntistas está em 11º e fi-
naliza no 8º lugar entre os maiores 
Emissores de Cartão de Crédito.

RAnKing
Sicredi se consolida entre 
os 10 maiores do país

ALteRAÇÕeS

CDL e Associação empresarial realizam 
assembleia geral ordinária

A CDL e Associação Em-
presarial realizou assembleia 
geral ordinária na terça-feira 
(28), na sede das entidades, em 
Maravilha. O encontro come-
çou às 19h, com a presença de 
alguns associados. O auditório 

ficou lotado e contou com de-
bate dos empresários presen-
tes, com opiniões e sugestões.

Na pauta, prestação de 
contas do primeiro semestre, 
com aprovação de todos. A al-
teração no estatuto foi uma so-

licitação das federações das 
entidades. Houve a aprova-
ção de financiamento de até 
R$ 300 mil, recurso que po-
derá ser utilizado para finali-
zar a nova sede das entidades. 
A presidente, Poliana de Oli-

veira, disse que é um dinheiro 
que poderá faltar para a cons-
trução, mas é uma ação de pre-
caução, em últimos casos. As-
sim, não haverá necessidade 
de convocar uma nova assem-
bleia para debater o assunto. 

Para a presidente, Poliana de Oliveira, encontro gera debates e fortalece empresários com ações da entidade

Fotos: Ederson Abi/O Líder

OnDe ReCiCLO? 
estudantes que criaram 
aplicativo recebem 
menção honrosa 

Os estudantes maravilhen-
ses que criaram o aplicativo 
Onde Reciclo? e foram premia-
dos na feira de Ciências e Tec-
nologias da Escola de Educação 
Básica Nossa Senhora da Sale-
te receberam menção honrosa 
do município de Maravilha pela 
contribuição com a coleta se-
letiva. Os estudantes Lucas Po-
lazzo, Jennifer Machado, Nadia 
Richvicki, Jaine Schwertner, Fer-
nanda Staub Zembruski e Vitó-
ria Shimuneck de Paula foram 
recebidos pela prefeita, Rosi-

mar Maldaner, que fez a entrega 
das menções e o agradecimento 
pelo trabalho voluntário em be-
nefício da reciclagem de resíduos.

O aplicativo está disponí-
vel para baixar no celular com 
sistema Android na Play Sto-
re gratuitamente. Com o apli-
cativo é possível saber os lo-
cais onde estão os contêineres 
para reciclar, os horários e dias 
da coleta, adicionar pontos de 
coleta, saber o que é reciclá-
vel ou orgânico e também jo-
gar um quiz para interagir. 

Divulgação 
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HENRIQUE 
MARTINS
O ator 

e diretor 
henrique Martins 

morreu no dia 26 de agosto, 
aos 84 anos, por falência 
múltipla dos órgãos. Ele 
estava internado há três 
semanas no hospital 
Samaritano, em São Paulo, 
depois de sofrer uma queda. 
O último trabalho de Martins 
como ator foi em 2012, 
no remake de Carrossel. 
Nascido em Berlim, na 
Alemanha, tinha três anos 
quando se mudou com a 
família para o Brasil. Ao 
longo da carreira de mais de 
seis décadas, passou pelo 
SBt, tupi, Globo, Excelsior, 
Band, record e Manchete. 
A partir da década de 1990, 
henrique Martins passou a 
atuar menos e se dedicou 
principalmente à direção de 
novelas do SBt. Ele era viúvo 
e deixa três filhos.

PAIXÃO 
CÔRTES
O compositor, 

folclorista, 
radialista e 

pesquisador da cultura 
gaúcha João Carlos D’ávila 
Paixão Côrtes morreu no 
dia 27 de agosto, aos 91 
anos, em decorrência de 
complicações após uma 
cirurgia no fêmur. Natural 
de Santana do Livramento, 
o engenheiro agrônomo por 
formação foi pesquisador 
da cultura, hábitos e 
costumes populares do 
rio Grande do Sul. Serviu 
de modelo para a Estátua 
do Laçador, escolhida em 
1992 como símbolo de 
Porto Alegre. O folclorista 
recebeu a Medalha 
Negrinho do Pastoreio 
como reconhecimento por 

serviços prestados à cultura 
e a Medalha Assis Brasil em 
destaque por seu trabalho 
em prol da agropecuária. 
Como radialista, utilizou 
seus programas, ao longo de 
quatro décadas, para propagar 
estudos e oportunizar espaço 
para manifestações da cultura 
popular do homem do campo. 
Seu trabalho deu origem aos 
centros de tradições gaúchas 
e consequentemente ao 
Movimento tradicionalista 
Gaúcho.

JOSÉ PARISI 
JÚNIOR
O dublador 
José Parisi 

Júnior morreu 
no dia 27 de agosto, aos 65 
anos. Ele estava internado 
desde julho na UtI do 
hospital das Clínicas, em 
São Paulo, após sofrer um 
infarto e descobrir câncer 
no pulmão em estágio 
avançado. Entre seus 
trabalhos mais marcantes 
na dublagem está o 
personagem Godinez, do 
seriado mexicano Chaves. 
Era casado com Adriana de 
Barros, com quem tinha um 
filho de oito meses.

ZÉ BETTIO
O radialista 
Zé Bettio 
morreu no dia 

27 de agosto, 
em São Paulo, aos 92 anos. 
Um dos mais famosos 
comunicadores do rádio 
brasileiro, Bettio iniciou sua 
carreira como sanfoneiro e 
se tornou locutor por acaso, 
ao assumir o microfone da 
rádio Difusora de Guarulhos 
para ler um anúncio. tornou-
se muito conhecido em São 
Paulo na rádio Cometa. Na 
rádio record, teve uma das 
maiores audiências das 

décadas de 1970 e 1980. O 
radialista também lançou 
nomes importantes da 
música sertaneja, como 
Milionário & José Rico.

FREDD WAYNE
O ator 
americano 
Fredd Wayne 

morreu no dia 
27 de agosto, em uma casa 
de repouso na Califórnia, 
aos 93 anos. Conhecido 
por interpretar Benjamin 
Franklin no palco e na 
televisão, atuou em diversas 
séries nos anos 1950 e 
1960. O último trabalho de 
Wayne foi uma participação 
no filme O Mundo de Andy 
(1999), estrelado por Jim 
Carrey e Danny Devito.

ALBANO JOSÉ KLASQUE
Faleceu no dia 23 de agosto, 
no hospital regional de São 
Miguel do Oeste, aos 94 
anos. Seu corpo foi velado na 
capela mortuária do Bairro 
Santa rita, em São Miguel 
do Oeste, e sepultado no 
cemitério da comunidade.

DANIEL BÜTTNER
Faleceu no dia 24 de agosto, 
vítima de acidente de trânsito, 
aos 45 anos. Seu corpo foi 
velado na Casa Mortuária 
de Guaraciaba e sepultado 
no cemitério da Linha Daltro 
Filho, em Guaraciaba. A 
celebração de sétimo dia 
será realizada amanhã (2), às 
9h, na Capela São thiago da 
Linha Daltro Filho.

SEVERINA MENEGHINI 
VIEIRA
Faleceu no dia 25 de agosto, 
no hospital Anchietense, aos 
73 anos. Seu corpo foi velado 
na capela mortuária da Igreja 
Matriz de Anchieta e sepultado 
no cemitério municipal.

ANGELINA BARP 
DURANTE
Faleceu no dia 26 de agosto, 
no Pronto Atendimento de 
Anchieta, aos 78 anos. Seu 
corpo foi velado na Igreja 
Assembleia de Deus de 
Anchieta e sepultado no 
cemitério municipal.

JOSÉ ALENCAR DE 
MOURA
Faleceu no dia 28 de agosto, 
no hospital regional de 
São Miguel do Oeste, aos 
67 anos. Seu corpo foi 
velado na Casa Mortuária 
de Guaraciaba e sepultado 
no cemitério municipal. A 
missa de sétimo dia será 
celebrada hoje (1º), às 
19h30, na Igreja Matriz de 
Guaraciaba.

ANIRDA CASTRO DE 
OLIVEIRA
Faleceu no dia 28 de agosto, 
em sua residência na Linha 
Pinheirinho, em romelândia, 
aos 86 anos. Seu corpo foi 
velado no Salão Comunitário 
de Linha Esperança de 
romelândia e sepultado no 
cemitério da comunidade. 

CLAUDIO FICHER DE MATOS
Faleceu no dia 29 de agosto, 
no hospital Santa Isabel de 
Blumenau, aos 54 anos. Seu 
corpo foi velado na Igreja 
Quadrangular de romelândia 
e sepultado no cemitério 
municipal.

FIORENTINA GRILLI 
BORGES
Faleceu no dia 29 de agosto, 
no hospital São José de 
Maravilha, aos 80 anos. Seu 
corpo foi velado na Capela 
Mortuária da Igreja Católica 
de Santa terezinha do 
Progresso e sepultado no 
cemitério de Santa terezinha 
do Progresso. 

ObITUÁRIO
PiZZA AniMAL
Ong Ame Bicho promove 
venda de pizzas

Com o objetivo de arreca-
dar recursos, a ONG Ame Bi-
cho de Maravilha promove, nes-
te mês de setembro, mais uma 
edição da campanha solidá-
ria Pizza Animal. Os valores ar-
recadados serão usados na ma-
nutenção dos trabalhos da ONG, 
que se dedica a resgatar ani-
mais em situação de abando-
no e maus-tratos. Quem tiver 
interesse em adquirir pode en-

trar em contato com voluntá-
rias ou pela página no Face-
book da ONG Ame Bicho. 

Vendidas pelo valor de R$ 
15, as pizzas têm sabor de qua-
tro queijos, brócolis, calabresa, 
bacon, frango, coração, estrogo-
nofe de carne, chocolate preto, 
chocolate branco e bombom. A 
entrega será no dia 15 de setem-
bro, entre 11h e 13h, na Praça Pa-
dre José Bunse, centro da cidade. 

Ilustração

Estão em fase de con-
clusão as obras de melho-
rias na sede comunitária 
do Novo Bairro em Mara-
vilha. O investimento é de 
aproximadamente R$ 20 
mil, com recursos próprios 
da Associação dos Morado-
res do Novo Bairro e Cape-

la Nossa Senhora de Fáti-
ma. O salão comunitário terá 
um novo piso, com concre-
to. Também foi construída 
rampa de acesso, de acordo 
com as normas de acessi-
bilidade, para a igreja e sa-
lão. Os moradores auxiliam 
com mão de obra voluntária. 

SeDe COMUnitáRiA 
Moradores investem em 
melhorias no novo Bairro 

Sede comunitária Novo Bairro

Carine Arenhardt/O Líder 

CAMPAnHA nACiOnAL
escoteiros realizam atividades para 
comemorar o Dia do Amigo

O Grupo Escoteiro Raí-
zes de Maravilha promoveu, 
no sábado (25), diversas ati-
vidades em comemoração 
ao Dia do Amigo. A campa-
nha nacional foi lançada no 
dia 20 de julho e cada gru-
po teve a oportunidade de es-
colher uma data para realizar 
as ações. O objetivo é promo-

ver o movimento escoteiro e 
atrair possíveis interessados.

De acordo com os organi-
zadores, a atividade contou com 
grande participação de crianças, 
jovens e adultos. Na ocasião, 
os participantes conheceram a 
proposta educativa e as oportu-
nidades de voluntariado que o 
movimento escoteiro oferece. Participantes se divertiram e conheceram o movimento escoteiro

Divulgação
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O Corpo de Bombeiros re-
gistrou um novo acidente en-
volvendo carreta na SC-161, 
em Romelândia. Foi uma sa-
ída de pista seguida de tom-
bamento de uma carreta com 
placas do Paraguai, por vol-
ta das 6h25 de quinta-feira 
(30). A rodovia liga Romelân-

dia a Anchieta. O condutor, 
de 19 anos, reside na cidade 
de Minga Porã, no Paraguai, e 
teve ferimentos leves.

Quando os bombeiros 
chegaram ao local, o con-
dutor estava fora do veícu-
lo. Após atendimento, ele foi 
conduzido pelo Corpo de 

Bombeiros ao hospital de Ro-
melândia para atendimento 
médico.

A carreta estava carrega-
da de milho e, de acordo com 
o condutor, ele desceu a serra 
na velocidade permitida, mas 
a carreta ficou sem freio. 

Vários acidentes já foram 

registrados no mesmo local e 
os moradores pedem lomba-
da física ou um redutor ele-
trônico de velocidade. Já a Po-
lícia Militar Rodoviária afirma 
que não há nada de irregular 
na pista, mas sim na alta velo-
cidade que os motoristas apli-
cam naquele trecho. 

MAiS UM Acidente foi registrado na mesma curva onde diversos 
tombamentos aconteceram

Carreta do Paraguai fica destruída 
em acidente na SC-161

Fotos: Zilmar Perondi/Divulgação

Carreta do Paraguai estava carregada de milho e ficou destruída após sair da pista e descer o barranco

Um homem foi flagra-
do fazendo a manobra co-
nhecida como “Superman”, 
na BR-282, entre Maravi-
lha e São Miguel do Oes-
te. O vídeo teria sido grava-
do no domingo (26), por um 
motorista que passava pelo 
mesmo trajeto. Nas ima-
gens, que ganharam reper-
cussão durante a semana, 
o homem coloca as pernas 
em cima da motocicleta, fi-

cando deitado por um lon-
go trajeto. O vídeo tem mais 
de 30 mil acessos na pá-
gina do Facebook no Gru-
po WH Comunicações. 

A motocicleta flagrada 
é uma Honda CG, placa de 
Maravilha. No vídeo, é pos-
sível perceber que o homem, 
além de arriscar a própria 
vida, transita próximo a ou-
tros veículos, gerando perigo 
aos demais usuários da BR. 

iMPRUDÊnCiA
Homem é flagrado dirigindo deitado na 
motocicleta na BR-282

vídeo está na página do Grupo Wh Comunicações e também é de conhecimento da 
Polícia Civil

Reprodução

O Corpo de Bombeiros re-
gistrou acidente de trânsito en-
volvendo uma motocicleta na 
segunda-feira (27), na SC-492 
em Tigrinhos. Duas pessoas fi-
caram feridas e foram encami-
nhadas ao Hospital São José 
de Maravilha. Foi uma queda 
com moto, próximo à área in-
dustrial daquele município.

O condutor, considera-

do a vítima mais grave, foi con-
duzido ao hospital pelo Samu 
com diversos ferimentos. De 
acordo com o Corpo de Bom-
beiros de Maravilha, a caro-
neira apresentava escoriações 
nos braços. Após avaliação ini-
cial e contenção das hemorra-
gias, também foi encaminhada 
ao hospital para atendimen-
to médico especializado.

tRânSitO PRiSÃO

RegReSSÃO De RegiMe

ALeRtA

ORientAÇÃO

Duas pessoas ficam 
feridas em acidente 
com motocicleta 

Polícia Militar prende 
foragido da Penitenciária 
de Chapecó

Condenado por roubo, 
homem é preso 
pela Polícia Civil

Polícia Militar registra 
ocorrência de furto 

Bombeiros recebem 
três ligações de 
trote em minutos

A Polícia Militar de 
Maravilha foi acionada 
para atender uma ocor-
rência de violência do-
méstica, na quinta-feira 
(30), e acabou prenden-
do um homem por fal-
sidade ideológica. No 
local, ao pedir a identifi-
cação do suspeito, a guar-
nição percebeu que ele 

errou o nome algumas 
vezes, tentando se pas-
sar por outra pessoa.

Em consulta, foi cons-
tatado que o homem era 
foragido da Penitenci-
ária Agrícola de Cha-
pecó. Em seguida, ele 
foi encaminhado à Uni-
dade Prisional Avan-
çada de Maravilha.

A Polícia Civil de Maravi-
lha, por meio do Setor de In-
vestigação Criminal, prendeu 
na quinta-feira (30) um jovem 
de 21 anos, natural de Gover-
nador Valadares, Minas Ge-
rais. A expedição do mandado 
se deu por regressão de regime, 
do aberto para o semiaberto.

O jovem foi indicia-
do pela Polícia Civil no ano 
2016 por roubo com uso de 
arma de fogo. Ele foi loca-
lizado no Bairro Bela Vista, 
em Maravilha, e preso. Con-
forme a Polícia Civil, o pre-
so também possui passa-
gens por tráfico de drogas. 

Após os procedimentos poli-
ciais, o rapaz foi encaminha-
do à Unidade Prisional, estan-
do à disposição da Justiça.

homem estava no regime aberto e 
foi condenado ao regime semiaberto 
pela Justiça

Polícia Civil

A Polícia Militar atendeu 
na quinta-feira (30) ocorrên-
cia de furto em campo de fu-
tebol, em Maravilha. No lo-
cal, foi constatado furto de 
alimentos, tendo dois cadea-
dos quebrados. Os solicitan-
tes não souberam informar 
quem cometeu o delito. 

Após o caso, a PM orien-
ta para que ao ver pessoas em 
atitude suspeita, a população 
faça a denúncia para o 190. 
A Polícia Militar desenvolve 
ações de patrulhamento no 
centro, no interior e nos bair-
ros, mas precisa do apoio dos 
moradores. 

O Corpo de Bombei-
ros Militar recebeu três liga-
ções de trote no início da ma-
nhã de quinta-feira (30), em 
Maravilha. Todas foram re-
alizadas pelo mesmo nú-
mero de celular. A primeira 
foi realizada às 7h55, pou-
cos segundo depois, outra li-

gação, e a última às 7h58. 
A guarnição tentou conta-

to com a pessoa, mas sem su-
cesso. Acredita-se que a liga-
ção tenha sido feita por uma 
criança. Neste sentido, a guar-
nição orienta aos pais para fi-
carem atentos com as liga-
ções que os filhos realizam.

Para o Corpo de Bombeiros, qualquer ligação que não seja de emergência atrapalha 
o trabalho

 Divulgação
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 ONEIdE BEHLING

gOLS Competição continua na segunda-feira, com quatro confrontos 

Municipal de futsal movimenta 
12 jogos na primeira semana

CLASSifiCADO 
Foi muito difícil, foi sofrido, mas deu a lógica, o Grêmio classifi-

cou. Estudiantes se defendeu o tempo todo. Aproveitou uma falha de 
Geromel e fez um gol. Grêmio perdeu muitas oportunidades pela fal-
ta de qualidade na finalização. Por isso, na Libertadores quem deixa 
o adversário vivo no primeiro jogo, sofre e passa muitas dificuldades 
no segundo. Pessoal da Fla-Maravilha, torcida do Flamengo na cida-
de que me desculpe, mas o Grêmio é quem tem o cheiro da Liberta-
dores. Sei que é muito raro um clube ganhar a Libertadores duas ve-
zes consecutivamente, mas sonhar não custa nada.

“ZOnA DO AgRiÃO”
Pela primeira vez desde 2014, quando começamos a cobrir os 

jogos do Verdão do Oeste, eu vejo uma Chapecoense apática, distan-
te da torcida, da imprensa... Perdendo carisma e empatia. Essa Cha-
pe não tem qualidade! Se não jogarem com garra e dando o sangue a 
cada partida, não conseguirão sair da “zona do agrião”. Ou reage, ou 
precisamos nos preparar para o pior. Rebaixamento é um pesadelo.

tUDO PARADO
A rodada da Copa Oeste deste fim de semana está cancelada! O 

motivo, segundo a Liga Oeste Catarinense, não tem nada a ver com 
o Guarani Maravilha. A punição ao Leão do Vale está mantida. Gua-
rani foi excluído da competição. Agora, é um pedido de verificação 
de atletas da equipe de São Lourenço do Oeste. Pedido este entregue 
pela equipe de Águas Frias. Caso ocorra uma punição haverá altera-
ção na classificação de terceiro colocado da Chave D. Com isso, mu-
daria a ordem de jogos do mata-mata.

CRUZeiRO X inteRnACiOnAL 
Quanto mais o Internacional vai ficando na parte de cima da tabe-

la, mais os outros times se preparam para pegar o colorado. As equipes 
vão vir diferentes contra o Inter neste segundo turno. Esse Cruzeiro é 
uma das melhores equipes do Brasil. Não só pelos jogadores, mas pelo 
treinador também. Mano Menezes é muito inteligente, um cara que 
taticamente é indiscutível. Entende de futebol como poucos.

Colorado é o vice-líder, 42 pontos, e defende uma invencibilida-
de de seis jogos, mesmo número de partidas sem sofrer gols. Atenção 
para a sequência do Inter: Cruzeiro (fora), Flamengo (casa), Gre-Nal 
no Beira-Rio, Chapecoense (fora) e Corinthians em casa. 

fUtSAL 
Para quem gosta de futsal, a dica é o Campeonato Municipal de 

Futsal. As noites de segunda, quarta e sexta-feira estão movimenta-
das no Ginásio Gelson Tadeu Mello Lara, em Maravilha. A bola co-
meça a rolar na quadra às 19h. Podemos conferir grandes jogos no 
feminino e masculino.

VALORiZADO 
Everton renovou com o Grêmio até dezembro de 2022. Ele ago-

ra tem multa na casa dos R$ 290 milhões. Vale destacar que o Grêmio 
tem 60% dos direitos de Everton. O empresário Gilmar Veloz tem 
30% e o Fortaleza tem outros 10%.

COPA SÃO CARLOS 
Com bons resultados, Maravilha busca vaga nas semifinais

As categorias de base de Ma-
ravilha estão disputando a Copa 
São Carlos de Futebol de Base 
e entraram em campo com três 
equipes na terça-feira (28). Os jo-
gos foram em Pinhalzinho e Ma-

ravilha jogou no sub-10, sub-12 e 
sub-14, contra as equipes da casa. 
O sub-10 venceu Pinhalzinho por 
1 a 0 e o sub-12 goleou a equipe 
adversária, fechando o placar com 
5 a 0. Já o sub-14 voltou para casa 

com um empate em dois gols.
De acordo com a comissão 

técnica, com esses resultados os 
maravilhenses estão vivos na bus-
ca da classificação para as semifi-
nais. Os atletas estiveram acom-

panhados pelos professores 
Fernando Kruger, Matheus Gon-
çalves e Ricardo Jacobsen. “Agra-
decemos o apoio da Secretaria de 
Esportes e prefeitura. Parabéns a 
todos os envolvidos”, finalizam.

 Equipe sub-12 goleou adversário Equipe do sub-14 empatou

fUteBOL MASCULinO 
equipe é eliminada na 2ª fase do microrregional do Moleque 

A etapa microrregio-
nal do Moleque Bom de Bola 
teve início na segunda-fei-
ra (27), em Modelo, e segue 
até hoje (1º). Maravilha este-
ve representada com a equi-
pe do futebol masculino da 
Escola de Educação Bási-
ca Nossa Senhora da Sale-
te. Na primeira fase a equi-
pe ficou em segundo lugar 

na chave A, disputada junto 
com Sul Brasil e Pinhalzinho. 

No primeiro jogo, na ter-
ça-feira (28), Maravilha em-
patou em dois gols com Sul 
Brasil. O segundo jogo, na 
quarta-feira (29), também 
terminou com empate, sem 
gols, com Pinhalzinho. Na 
quinta-feira (30), no primei-
ro jogo da segunda fase, Ma-

ravilha enfrentou a EEB Dom 
Helder Câmara, de Mode-

lo, e perdeu de 2 a 0, sendo 
eliminada da competição.

 Divulgação

Com média superior a 6 gols 
por jogo, começou na segunda-
feira (27) o Campeonato Munici-
pal de Futsal – Taça Fiat Gambat-
to, em Maravilha. Os jogos foram 
realizados no Ginásio de Esportes 
Gelson Tadeu Mello Lara. O des-
taque foram as equipes Maxi Pre-
sentes e Academia Corpo e Ex-
pressão/Aracnomania/HG Auto, 
que venceram com cinco gols na 
primeira rodada. Na segunda ro-
dada o destaque foi a goleada por 
10 a 0 aplicada pela equipe do Ca-
narinho da Primavera Alta.

Ontem (31) jogaram SER Au-
rora e Rafael Pinturas, Realce Fo-
gões e Odi Sports Crepe Mania, 
Autoelétrica Bordim e Los Her-
manos, além de Clube da Quin-
ta e Aqualimp.

ReSULtADOS
1ª rodada
Maxi Presentes 5 x 
3 Poly Modas
Real Madruga 1 x 3 Mó-
veis Queiroz/Água Parada
Novo Bairro 1 x 1 Copema
Acad. Corpo Exp./Aracnoma-

nia/Hg Auto 5 x 2 Invictus

2ª rodada
Globoeste 3 x 2 Edu-
arda Móveis
DG+Produções 0 x 3 Merca-
dão do Calçado/Eco Print
Canarinho Primavera Alta 
10 x 0 Fábio Informática
Melhores da Segunda 0 x 6 
Canarinho Água Parada

PRóXiMOS JOgOS
SeGUnDa-FeiRa (3)
Marm. Pedra Bonita x Casa 

Bebida/PS do Brasil
Espaço Mulher/In9ve Plane-
jados x Marmoraria Fun.Lang
Atlético Mh/Poloni Trans 
x Amigos da Quarta
SER Aurora x Atlético MH

QUaRTa-FeiRa (5)
Globoeste x Atléti-
co MH/Poloni Trans
Autoelétrica Bor-
din x Novo Bairro
Eduarda Móveis x 
Atlético MH
Slipper FC x 4S Amizade

Fotos: Ederson Abi/O Líder

Com presença de amigos e familiares na torcida, jogos são realizados no Ginásio de Esportes Gelson tadeu Mello Lara
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O Estádio Osvaldo Werner 
sediou no sábado (25) as dispu-
tas do 1º Campeonato Regional 
de Futebol de Campo Femini-
no – Taça Schoroeder Esqua-
drias. A rodada teve a partici-
pação das equipes de Chapecó, 
São Miguel do Oeste, Maravilha 
e São Carlos. Participam tam-
bém da competição equipes de 
Tunápolis e Águas Frias, que fol-
garam nesta última rodada. 

A primeira partida foi pela 
manhã, entre Gol de Meni-
na de Maravilha e Chapeco-
ense Adell, com vitória de 9 a 0 
para Chapecó. No início da tar-
de teve jogo entre Chapecoense 
Adell e Gol de Bico de São Mi-
guel do Oeste, também com vi-
tória para Chapecó por 5 a 0. 

Para encerrar as disputas, 
Gol de Menina de Maravilha e a 

equipe de São Carlos se enfren-
taram e a equipe da casa aca-
bou perdendo novamente, pelo 
placar de 6 a 0. Conforme o pro-
fessor-técnico Paulo Ferreira, a 
equipe de Maravilha estava des-
falcada, com oito jogadoras ti-
tulares disputando as Olesc, o 
que acabou contribuindo para 
os dois resultados negativos. 

 A competição é organiza-
da pelo Projeto Gol de Meni-
na, com apoio da Secretaria de 
Esportes, Juventude e Lazer de 
Maravilha.

fUteBOL feMininO 

COPA RiCtV ReCORD

Com equipe desfalcada, 
gol de Menina tem 
resultados negativos 

Atletas de Maravilha 
participam de competição 
de futebol Sete

Equipe Gol de Menina de Maravilha

CLASSifiCAÇÃO 
1º Chapecoense
2º São Carlos 
3º Águas Frias
4º tunápolis
5º Gol de Bico 
6º Gol de Menina

Divulgação

Representando o municí-
pio de São Miguel da Boa Vis-
ta, atletas de Maravilha estrea-
ram na tarde de ontem (31) na 
XI Copa RICTV Record de Fu-
tebol Sete. Eles fazem parte 
da equipe da Oficina do Celu-
lar, formada também por atle-
tas de São Miguel da Boa Vis-
ta. A competição é organizada 
pela Liga Oeste de Futebol 7. 

O jogo de ontem foi con-
tra a equipe Rondofrio e até o fe-
chamento desta edição ainda 
não havia a divulgação do resul-
tado da primeira rodada. O se-
gundo jogo está marcado para 
sexta-feira (7), em Guatambu, 
às 15h30, contra Europa F.C. Os 
atletas que disputam a Copa nes-
te ano, pelo município de São 

Miguel da Boa Vista, foram cam-
peões em 2017, quando repre-
sentavam Maravilha, com o pa-
trocínio máster da Oeste Tintas. 

ATLETAS 
Jonas da rosa, Michel 
Franke, thiago hermes, 
Dirceu heimburg, Djulian 
Martinni, Dieison Muller, 
vandoir viscovi, rafael 
Giongo, Maicsuel Netz, 
Edervan Borth, Maicon 
Stam, Cristiano Barcarol, 
João vitor Michels, Bruno 
tessaro, Ítalo Stieven, 
rogério Brumm, Guilherme 
dos Santos e Guilherme 
Pascoalotto. técnico Beni 
de Lima, auxiliar Braz Dutra, 
massagista Eduardo heydt  

Jogando em Maravilha e 
já classificado, o CRM per-
deu para o Cometa de vi-
rada na tarde de domingo 
(26), pela última rodada da 
fase de grupos do Estadu-
al de Amadores, fase Oeste. 
A equipe de Maravilha saiu 
na frente com gol de Buda, 
logo no início do jogo. Po-
rém, sofreu a virada e perdeu 
para a equipe de Itapiranga, 
que precisava vencer e tor-
cer por outro resultado. Deu 
tudo certo para o Cometa na 
rodada e conseguiu a classi-
ficação. 

Por garantir a lideran-
ça nos grupos, as melhores 
equipes da primeira fase, 
Guarani de São Miguel do 
Oeste, CRM de Maravilha, 
Ginástica e Princesa, estão 
classificadas para as quartas 
de final e não precisam dis-
putar a próxima fase. 

eStADUAL De AMADOReS Equipe de Maravilha não precisa jogar 
próxima fase por fazer boa campanha

Melhor do grupo, CRM aguarda 
adversário das quartas de final

OitAVAS De finAL

RODADA CAnCeLADA
A Liga Esportiva Oeste Catarinense (Leoc), organizadora da competição, informou, na 
quarta-feira (29), o cancelamento da rodada do Estadual de Amadores, Fase Oeste. 
Os jogos seriam realizados amanhã (2), sendo o início das oitavas de final. De acordo 
com a Leoc, houve o protesto da equipe do Ipiranga de Águas Frias, que questiona 
a escalação de um atleta do São Lourenço. O julgamento deve ocorrer na próxima 
semana e atrasará a realização dos jogos. 

A polêmica envolvendo o 
Guarani de Maravilha foi en-
cerrada na terça-feira (28), 
quando houve o julgamento 
do recurso após punição da 
equipe no Estadual de Ama-
dores. Por escalar atleta ir-

regular, o Guarani foi puni-
do pela Leoc com a perda de 
quatro pontos na fase de clas-
sificação. Mesmo vencendo o 
último jogo, não teve pontu-
ação suficiente para avençar. 

No julgamento, o Guarani 

questionava a punição e soli-
citava continuidade no cam-
peonato. Porém os julgadores 
não aceitaram os argumentos 
da equipe e o time está fora 
da competição de forma de-
finitiva.

Grêmio tunense x Cometa
Ajap x Ouro verde
Metropol x São Lourenço
Grêmio Guarujá x Aliança

Em Maravilha, CrM saiu na frente logo no início do jogo, mas cedeu empate ao Cometa

Ederson Abi/O Líder

OLeSC
futsal e vôlei conquistam vaga na próxima etapa 

A fase microrregional 
das Olimpíadas Escolares de 
Santa Catarina (Olesc) ter-
minou no domingo (26), em 
Maravilha. Os jogos de vô-
lei foram disputados no gi-
násio da Escola de Educação 
Básica João XXIII e os con-
frontos do futsal ocorreram 
no Ginásio de Esportes Gel-

son Tadeu de Mello Lara. 
Com as decisões no do-

mingo, o futsal feminino de 
Maravilha se classificou em 
segundo lugar. Já no vôlei, 
Maravilha garantiu o primeiro 
lugar. Agora, as equipes par-
ticipam da etapa seletiva em 
Coronel Freitas, em data a ser 
marcada. Maravilha terá, tam-

Futsal 
feminino
Sul Brasil
Maravilha
Iraceminha

Futsal 
masculino
Saudades
Maravilha
Iraceminha

Vôlei 
masculino
Maravilha
Iraceminha

CLASSIFICAÇÃO

Fotos: Fesporte/Divulgação

Equipe de vôlei de Maravilha garantiu primeira colocaçãoFutsal feminino garantiu a segunda colocação, atrás de Sul Brasil

bém, as equipe de handebol 
masculino e vôlei feminino na 

etapa regional, de 11 a 14 de 
outubro, em Coronel Freitas.

gUARAni De MARAViLHA



VítiMAS De ACiDente 

COnCeSSÃO De USO

BAiRRO eStReLA 

Começa instalação 
do monumento em 
homenagem aos 
bombeiros e policial 

governo municipal licita 
quatro terrenos industriais 

Município aguarda 
instalação de linha fixa 
em posto de saúde 

PáginA 6

PáginA 14

PáginA 2

PáginA 19

Sete esculturas estão sendo instaladas em São 
Miguel do Oeste, lembrando as vítimas do grave 
acidente de trânsito em outubro de 2007 na Br-282 

Imóveis serão entregues para as empresas com 
termo de concessão de uso, com área variando 
entre 1.960m² e 2.964m²

Equipe relata dificuldade de trabalhar apenas com 
telefonia móvel, enquanto empresa responsável 
pela linha fixa não faz a instalação 

DiReÇÃO nA teRCeiRA iDADe

Motorista há mais de 
40 anos, Ari Agostini 
afirma que ser um bom 
condutor não depende 
de idade, desde que 
tenha saúde e lucidez 

Projeto propõe alteração em legislação 
que trata sobre renovação da CnH 

Camilla Constantin/O Líder

Carine Arenhardt/O Líder
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