
Ordem Auxiliadora de 
Senhoras Evangélicas 
completa 60 anos 
de fundação 

Caixa reduz quotas 
para financiamento 
de imóveis e pede 
maior contrapartida 

Legislativo analisa 
lei que trata sobre 
regularização de 
construções antigas 

Programação 
de aniversário 
do município de 
Tigrinhos é divulgada
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Comemorando o sexagenário da entidade, 
tradicional Café Colonial foi servido no 
sábado (19), com a participação de 
aproximadamente 500 pessoas

Financiamentos do Minha Casa 
Minha Vida pela tabela SAC precisam 
de compensação mínima de 20% do 
valor total do imóvel 

Objetivo é facilitar a regularização 
de edificações que estão fora do 
padrão exigido pelo Plano Diretor 
Municipal

Baile de escolha das soberanas será 
realizado no dia 29 de setembro e irá 
contar com animação do grupo Tchê 
Kakareko

Caminhada orienta sobre 
prevenção de deficiências

AgOSTO LARAnJA 

SáBADO, 26 DE AgOSTO DE 2017 - ED 442 - R$ 3,00MARAViLHA

Para dar início à Semana Nacional da Pessoa com 
Deficiência Intelectual e Múltipla, foi realizado culto na Apae 
Marisol de Maravilha, na segunda-feira
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por Wolmir Hübner

radar
radar@jornalolider.com.br

EM COMPASSO DE ESPERA

Uma semana depois de o pleno do Tribunal de Justiça bater o mar-
telo pela suspensão da lista da OAB que resultou na escolha do advoga-
do Alex Santore para a vaga de desembargador, a Justiça ainda não conse-
guiu informar oficialmente Raimundo Colombo sobre a decisão. Motivo: 
a agenda lotada do governador. Nos bastidores, comenta-se que a estraté-
gia dos desencontros foi para ganhar tempo à espera da decisão do TRF4, 
em Porto Alegre, onde tramita um recurso favorável à posse do advogado.

Blog do Prisco

MAIS UM POSTE

Lula revelou o seu trauma em re-
lação a Dilma Rousseff. Em conver-
sa com a simpática Gleisi Hoffmann, de-
pois que ela assumiu o comando do PT, 
ele disse: “ouço que você não é o primei-
ro poste que escolho. Espero não me ar-
repender tanto quando do primeiro”.

AS ESQUERDAS DO BRASiL

A lógica da esquerda brasileira, cujo 
núcleo é o PT, tem sido de dobrar a apos-
ta nos erros, exceto no momento em que 
Dilma foi reeleita nomeando Joaquim Levy 
como ministro da Fazenda, mas que aca-
bou não funcionando. Em geral, em todas 
as áreas, e depois do impeachment, a ló-
gica é dobrar a aposta. Em tudo. Para a es-
querda, a corrupção é tudo conspiração 
da mídia, da burguesia, da oligarquia, do 
imperialismo. Não há nenhum reconhe-
cimento da realidade, nenhum reconhe-
cimento dos erros. É uma degradação ex-
traordinária da esquerda brasileira. Não 
era condenado historicamente a ser as-
sim. Cada vez mais é um sistema de cren-
ças fechado, não é aberto ao contras-
te com a realidade. É como se tornasse 
uma religião. É terrível para a democra-
cia brasileira, mesmo que tenha diminu-
ído muito o seu contingente, a sua base.

MARAVILHA INVESTE NA SAÚDE

O governo de Maravilha efetuou o pagamento da 8ª parcela de re-
passes para o Hospital São José de Maravilha. Neste mês o valor repassa-
do para a entidade é de R$ 212.411,95. O acumulado de repasses até este 
mês é de R$ 1.594.410,08. Os valores correspondem à prestação de ser-
viços no Hospital São José, como plantão, consultas especializadas, exa-
mes de eletrocardiograma, procedimentos diversos, contrastes para tomo-
grafias, serviços de bioquímico, anestesista, ortopedia e traumatologia.

SAQUES DO PIS/PASEP
O presidente da República, Michel Temer, assi-

nou, na quarta-feira (23), durante cerimônia no Palácio 
do Planalto, Medida Provisória que beneficiará 7,8 mi-
lhões de cotistas do Fundo PIS-Pasep e deve injetar R$ 
15,9 bilhões na economia. Ao facilitar o saque de cotis-
tas, a medida contribui com a consolidação da retoma-
da do crescimento no país. A nova norma reduz a idade 
mínima para saque das cotas do fundo para 62 anos, no 
caso de mulheres, e 65 anos no caso de homens, permi-
tindo que o crédito seja disponibilizado em folha de pa-
gamento ou de forma automática em conta de depósito, 
conta poupança ou outra forma de pagamento de titula-
ridade para cotistas enquadrados nas hipóteses para sa-
que. A medida entra em vigor em outubro. O governo 
federal vai trabalhar em conjunto com os bancos públi-
cos federais, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, 
para informar à população que tem direito ao saque dos 
recursos aplicados até 1988, ano em que o fundo deixou 
de contar com a arrecadação para contas individuais.

CARA DE PAU
O senador Renan Calheiros (PMDB) é o legítimo 

político cara de pau. Ele, na terça-feira (22), foi no seu 
Estado de Alagoas receber o ex-presidente Lula, que 
está no Nordeste em caravana petista. Usou o palan-
que para atacar o presidente, Michel Temer, e falou: 
“O governo do senhor é do povo, para o povo, dife-
rentemente do governo de agora”. E Lula, aproveitan-

do a deixa, falou: “durante os oito 
anos do meu governo, tive di-

vergências com o senador Re-
nan, mas ele sempre me aju-
dou a provar o que era bom 
para o povo”. E nós, ouvindo 

essas baboseiras...

APAE MAriSOl

Um evento que já é tradicional em nosso município terá mais uma edição 
hoje (26). A Apae Marisol de Maravilha promove almoço com macarronada, o 
principal evento do ano realizado pela escola especial. O almoço terá início às 
11h30, no Pavilhão Católico da cidade. Também estão à venda números da ação 
entre amigos, que vai sortear 15 prêmios durante o almoço deste sábado. A 
aquisição pode ser feita com os membros da escola e em comércios da cidade. 
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LIÇÕES DE VIDA
O que você levou anos para construir, alguém pode destruir 
de uma hora para outra... Construa assim mesmo!

Bom fim de semana!

bAlAnÇA PeriGoSA

A nova onda entre as mulheres brasileiras é o uso de hormônios da tireoi-
de para emagrecer. Os médicos especialistas do ramo, os endocrinologistas, aler-
tam: o truque pode fazer mal, muito mal. As guerras contra a balança se prolife-
ram dia após dia, são muito radicais e vão desde só proteínas, só líquidos, só frutas, 
só comida em pó, etc., e o mau uso de medicamentos emagrecedores, muitos de-
les sem qualquer prescrição médica. A novidade, ruim e perigosa: 
o uso de hormônios da tireoide como recurso dietético. Cui-
dado! Muito cuidado! Podem vir aí as arritmias e infartos.

DIA DO PSICÓLOGO

Amanhã (27) comemoramos o Dia 
do Psicólogo. Um profissional abnega-
do e de grande necessidade na socieda-
de. Nossos cumprimentos pela 
data a todos os profissio-
nais da área da Psicologia!

NOTÍCIa aOS 
adEPTOS dE drINKS

Boa notícia para quem não abre mão 
de um drink no fim do dia: de acordo 
com um novo estudo da Universidade do 
Texas, nos Estados Unidos, e da Univer-
sidade Shandong, na China, o consu-
mo regular moderado de bebida alcoóli-
ca pode ajudar as pessoas a viver mais.

Depois de analisarem dados de 333.247 
americanos que participaram da pesqui-
sa nacional de saúde entre os anos 1997 e 
2009, levando em conta os hábitos dos par-
ticipantes em relação ao consumo de ál-
cool, os pesquisadores concluíram que 
a ingestão moderada de bebidas alcoó-
licas pode reduzir o risco de morte pre-
matura e por doenças cardiovasculares.

Os autores consideraram o consumo 
moderado como menos de 14 doses para 
homens e sete para mulheres, por semana, 
sendo que uma dose equivale a 285 ml de 
cerveja, 120 ml de vinho e aproximadamen-
te 30 ml de destilado. Em contrapartida, os 
homens que bebiam quantidades acima do 
limite tinham 25% mais chances de morrer 
precocemente, de diversas causas, e 67% 
mais chances de morrer devido ao câncer.

Vem conosco!

Uma de minhas obsessões pessoais sempre foi dar meu melhor para 
ver as coisas como elas efetivamente são, sem enfeites. O que busca-
mos a cada dia por aqui: damos nosso melhor para retratar o que ve-
mos, exatamente como vemos. Isso implica, por vezes, em desagra-
dar: verdades não têm o compromisso de serem convenientes. O nosso 
papel é um só: compartilhar nossas convicções para ajudar você, lei-
tor, a defender seus interesses. Se disso decorrer falar o que nin-
guém fala e mostrar o que ninguém mostra, estamos aqui para isso. 

COLLOR É RÉU DA LAVA-JATO

O Supremo Tribunal Federal (STF) aceitou na 
terça-feira (22) denúncia contra o senador Fer-
nando Collor de Mello (PTC-AL) e outras duas 
pessoas por corrupção passiva, lavagem de di-
nheiro e participação em organização crimino-
sa. Foi aberta uma ação penal para investigar os 
três, que agora são réus na Operação Lava-Ja-
to. Segundo a denúncia, o gru-
po de Collor recebeu mais de 
R$ 29 milhões em propina 
entre 2010 e 2014, em ra-
zão de contratos de tro-
ca de bandeira de pos-
tos de combustíveis 
celebrados com a BR 
Distribuidora.

Polícia Civil de Maravilha está contratando estagiários

A Polícia Civil de Maravilha divulgou uma nota na qual co-
munica que está contratando estagiários que sejam estudantes 
dos cursos de Direito e Administração. O estágio será na Dele-
gacia de Polícia e Citran de Maravilha. Os interessados deverão 
entregar currículo na Delegacia de Maravilha, das 12h às 19h.

CELESC E A RENOVAÇÃO DE MOTORES

Em busca de maior eficiência para a indústria catarinense e 
maior produtividade, a Celesc realiza a substituição de motores 
antigos ou recondicionados, com subsídio de 30 a 40%. Calcu-
la-se um custo de R$ 7,6 milhões, com um a troca de aproxima-
damente sete mil motores. Sem dúvida, uma notícia alvissarei-
ra para os industriais. Detalhe: esse programa atende também 
ao comércio e prestação de serviços, bem como o setor público.BANDA MARCIAL

Ouvimos atentamente a entrevista con-
cedida pelo presidente da Banda Marcial Ci-
dade das Crianças, Adélio Majolo, e pelo 
maestro, Carlos Müller, durante esta sema-
na na Rádio Líder, com a qual a comunida-
de maravilhense pôde dimensionar o traba-
lho realizado por esta competente diretoria 
e todos os integrantes da banda, que ali-
ás, é um grande orgulho para todos nós, 
como também os projetos e inovações pre-
vistos e suas programações. Parabéns mais 
uma vez, e contem sempre conosco para di-
vulgar e fazê-la crescer cada vez mais.
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Só quem sofre de enxaqueca sabe o que passa. 
Quando vem a dor, tudo incomoda: a luz, os ruídos, a voz 
e a presença dos outros; o humor vai embora e a vida per-
de a graça.

A frequência e intensidade dos ataques é variável. 
Podem ser ocasionais, limitados a poucos minutos de 
peso latejante na cabeça, ou acompanhados de dores for-
tes e persistentes.

A enxaqueca típica é caraterizada por sinais e sinto-
mas premonitórios que surgem minutos ou horas antes 
da instalação da cefaleia: bocejos repetitivos, sensibilida-
de à luz, a perfumes e sons, dores na nuca, irritabilidade, 
náuseas, fadiga.

O quadro eventualmente inclui as auras: visões de li-
nhas, ondas, pontos brilhantes ou manchas escuras, for-
migamentos nas extremidades, na face, alterações da fala 
e vertigens.

A dor costuma ser unilateral e pulsátil. Mas há casos em 
que é constante, de média intensidade e bilateral. O quadro 
chega a ser incapacitante e refratário aos analgésicos conven-
cionais. É a sétima causa de absenteísmo no mundo.

Estatisticamente, a enxaqueca aumenta o risco de 
outros distúrbios: asma, transtornos de ansiedade, de-
pressão e AVC.

Embora possa surgir na infância, a prevalência co-
meça a aumentar na puberdade, para atingir o pico dos 35 
aos 40 anos, faixa etária a partir da qual cai lentamente, em 
particular depois da menopausa.

A prevalência entre as mulheres é duas ou três vezes 

mais alta. As crises são mais prevalentes antes e durante 
as menstruações.

O diagnóstico é clínico, imagens e exames labora-
toriais são inúteis. A confusão com sinusite crônica é co-
mum entre pacientes e médicos. Como as características 
da cefaleia são variáveis, é preciso estar atento à sintoma-
tologia que a acompanha (náuseas, fadiga, sensibilidade 
à luz, ao som, etc.).

Jejum prolongado, falta de sono, estresse, bebidas 
alcoólicas, cafeína e alguns alimentos podem disparar as 
crises. A frequência mais alta no período menstrual faz 
suspeitar da influência de fatores hormonais.

Apesar de faltarem estudos, reduzir ou evitar o con-
sumo de café, bebidas alcoólicas e certos alimentos, au-
mentar a prática de atividade física, melhorar a qualidade 
do sono e reduzir o estresse são medidas recomendadas 
na prevenção das recidivas.

Alimentos, perfumes, náuseas, estímulos sonoros 
e luminosos e outros fatores identificados como gatilhos 
das crises, muitas vezes não passam dos sintomas que as 
precedem.

Algumas medicações podem agravar o quadro: con-
traceptivos orais, descongestionantes nasais, antidepres-
sivos do grupo dos inibidores da recaptura da serotonina 
(fluoxetina, sertralina, etc.), reposição hormonal pós-me-
nopausa, inibidores da bomba de prótons (omeprazol, 
esomeprazol, etc.).

O uso frequente de analgésicos, principalmente 
opioides, barbituratos e combinações com cafeína, po-

dem agravar as crises, mesmo quando usados uma ou 
duas vezes por semana.

Medicamentos do grupo dos triptanos costumam 
ser eficazes no tratamento da cefaleia. Na maioria dos 
estudos, no entanto, são poucos os que ficam completa-
mente sem dor nas duas horas seguintes. A razão talvez te-
nha a ver com a demora para tomar a medicação.

Muitos relatam bons resultados com os anti-inflama-
tórios não hormonais (diclofenaco, ibuprofeno, nimesu-
lida, etc.). Antieméticos são úteis para náuseas e vômitos.

Derivados da ergotamina administrados por via in-
travenosa constituem a principal arma nos casos refratá-
rios, nas unidades de pronto atendimento.

O tratamento preventivo está indicado quando as 
crises se tornam mais frequentes (geralmente, pelo me-
nos quatro por mês). Podem ser prescritos anti-hiperten-
sivos (candesartana e betabloqueadores), antidepressivos 
tricíclicos (amitriptilina e nortriptilina) e anticonvulsivan-
tes (topiramato e divalproato).

Em alguns pacientes, os ataques se tornam menos 
frequentes, enquanto em outros os efeitos indesejáveis da 
medicação superam os benefícios.

Por preconceito ou medo dos efeitos colaterais, mui-
tos esperam para tomar os medicamentos quando a dor 
ficou insuportável. Essa prática deve ser abandonada. O 
ideal é tomar a medicação antes que a cefaleia se instale, 
assim que surgirem os primeiros sintomas premonitórios.

Por Drauzio Varella 

iRRACiOnAiS PREViSíVEiS

Os pensadores de economia acreditaram, durante 
séculos, que todas as nossas decisões eram racionais. 
Teorias econômicas evoluíram ancoradas no seguinte 
pressuposto: calculamos o preço, o peso, a variedade, 
tudo que podemos ver, tocar e sentir. E após comparar-
mos e avaliarmos o custo e o benefício, decidimos.

Há uns 70, 80 anos, porém, percebeu-se que não é 
bem assim que funcionamos. Outros pensadores perce-
beram que as pessoas começaram a pagar mais caro, por 
exemplo, em função de uma percepção subjetiva sobre 
qualidade. Outros escolhiam uma marca para fazer par-
te de um grupo seleto. Outros recusavam determinado 
produto porque se sentiam diferente. Decisões emocio-
nais difíceis de serem explicadas.

Podemos dizer que assim nasceu o marketing, para 
entender o que estava acontecendo. Para identificar de-
sejos ocultos, e então criar necessidades, influenciar e, 
em alguns casos, até manipular a cabeça dos outros.

E percebeu-se também que o comportamento do 
consumidor varia muito. O melhor exemplo: uma mi-
noria gosta de novidades. Quer dizer: se você fizer uma 
pesquisa, todo mundo vai dizer que adora. Mas quase 
ninguém compra: a maioria das pessoas quer ver os ou-
tros usando e comentando antes de tomar a decisão de 
compra. Por isso, cuidado com as pesquisas: não sabe-
mos exatamente o que preferimos, e nem por que pre-
ferimos tal coisa. O inconsciente nos controla mais do 
que gostaríamos.

Com todo esse cenário complexo, percebeu-se que a 
comunicação literal é quase impossível. Tudo que você 
fala para alguém passa por incontáveis filtros. E a inter-
pretação de quem ouve (lê, vê) depende de fatores como 
crenças, contexto social, experiências passadas. Por isso 
que você fala e parece que não entendem, não escutam, 
entendem errado (clientes, parentes, filhos). Instanta-
neamente julgamos e avaliamos quem nos comunica 
algo. E isso altera a mensagem e o conteúdo. E se a pes-
soa não fizer um esforço grande para entender, aprender 
e mudar, passa a vida toda interpretando, agindo e rea-
gindo de acordo com seus instintos, medos e crenças – 
e nem percebe.

Marketing é o esforço para compreender e agir em 
meio a toda essa complexidade moderna. Nossos com-
portamentos, nossas decisões e nossa forma de interpre-
tar são inconscientes, irracionais e subjetivas. Entender 
e aceitar que somos assim nos torna mais humildes – e 
vendedores melhores.
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PoLítICA

por lUiZ ClÁUDio CArPeS

dIrETO 
aO PONTO

OBRigADO, BAnCO DO BRASiL

Quero em público agradecer a alteração do horário do auto-
atendimento do BB em São Miguel do Oeste. Sensível aos pedi-
dos oriundos da imprensa e até mesmo reclamações de clientes, 
o autoatendimento foi ampliado, passando a ser das 7h às 21h 
em dias úteis. Já é uma melhoria, para aqueles que agora podem 
efetuar suas transações antes do horário do expediente, sem 
precisar voltar à agência apenas para determinadas operações. 
Quanto às filas que se formam nos terminais, é uma consequên-
cia do fechamento da agência do antigo Besc e da própria absor-
ção de clientes por parte do Banco do Brasil. Não vislumbro, ao 
menos por enquanto, solução para este problema. Em nome dos 
clientes, correntistas ou não, agradeço aos responsáveis por esta 
melhora. E mais uma vez registramos o esforço dos funcionários 
em sempre efetuar um bom trabalho e atendimento, indepen-
dente das condições que lhes são oferecidas.

HSBC fECHA AgÊnCiA EM SãO MigUEL
E problemas de atendimento não são apenas prerrogativas 

de bancos públicos. Com o fechamento da agência do HSBC, os 
clientes migrarão para o Bradesco. O Código de Defesa do Con-
sumidor não faz diferença entre clientes de bancos públicos ou 
privados, ensejando bom atendimento em qualquer deles. Es-
pero que haja estrutura para que não tenhamos outras situações 
de filas quilométricas e demora no atendimento, com a absorção 
dos clientes por parte deste banco. Em tempo: lembro o tempo 
em que o Bradesco tinha pelo menos 15 caixas em pleno atendi-
mento. Hoje, quando muito, dois abnegados funcionários aten-
dem a clientela. Será que vai ficar assim ou haverá melhoria? Se 
não houver melhoria, problemas à vista. E mais uma vez isenta-
se completamente os funcionários, que fazem sempre o melhor 
que podem no atendimento. 

gEnTE (VAgABUnDOS) QUE QUEiMA LiVROS
O Lions Clube Lionesses de São Miguel do Oeste implantou 

um projeto chamado “Geloteca”, que consistia em uma geladeira 
antiga, fora de uso, preparada para receber livros. Esta geladeira 
e os livros e jornais foram colocados inicialmente no Bairro São 
Gotardo, junto do ginásio de esportes da comunidade. Infeliz-
mente, no último fim de semana, alguns idiotas, sem serventia, 
colocaram fogo no material que ficava à disposição daqueles que 
apreciam a cultura e uma boa leitura. Atitude deplorável. Já me 
reportei dizendo que gente deste tipo, desta “laia”, sequer merece 
ser chamada de ser humano. Infelizmente, há pessoas deste tipo. 
São seres que em nada agregam a coletividade em que vivem. 
Não fazem falta alguma. A atitude destes vândalos, um imenso 
lixo, os deveria colocar exatamente neste local. No lixo, que é o 
local adequado para gente com este tipo de atitude. Nossa soli-
dariedade ao Lions Clube Lionesses. 

Durante a 4ª sessão or-
dinária de agosto, realizada 
no sábado (19) na Câmara de 
Vereadores, o projeto de lei 
complementar nº 07/2017 foi 
aprovado em primeiro turno. 
Este altera o Código de Obras 
e Edificações do município, 
modificando o tamanho mí-
nimo da largura da parede 
de banheiros, que a partir de 
agora deverá ser de, no míni-
mo, 1,30m, e não mais 1,50m.

Os edis também aprova-
ram por unanimidade em se-
gundo turno dois projetos de 
lei que garantem o repasse 
de recursos para o Centro de 
Tradições Gaúchas Juca Rui-
vo e para o Grupo de Apoio à 
Adoção de Maravilha (Gea-
ma).  O recurso entregue será 
no valor de R$ 12.500 mil 
para cada entidade.

Foram votadas ainda 
quatro indicações que re-
tornaram da delegação, sen-
do todas aprovadas. A pri-
meira, de nº 118/2017, de 
autoria dos vereadores Jeo-
vany Folle (PSDB) e Natali-

LEgiSLATiVO No total, R$ 25 mil serão repassados ao Centro de 
Tradições Gaúchas Juca Ruivo e ao Geama

Aprovados projetos que garantem 
repasse de recursos a entidades

Sessão realizada no sábado, na Câmara de Vereadores

Diana Heinz/O Líder

no Prante (PP), sugere que o 
Poder Público municipal rea-
lize estudos necessários e as 
devidas adequações no Có-
digo Tributário Municipal. 
A segunda indicação, de nº 
119/2017, criada pelo vere-
ador Jeovany Folle (PSDB), 
sugere que o Executivo pro-
videncie a reposição da pro-
teção lateral na ponte so-
bre o Rio Iracema situada na 
Rua José Leal Filho.

A terceira indicação, nº 
120/2017, de autoria do ve-
reador Natalino Prante (PP), 
sugere que o Poder Público 
municipal estude a viabilida-
de de instalar internet via fi-

bra óptica no interior do mu-
nicípio. E a quarta indicação, 
nº 121/2017, de autoria do 
vereador Itamar Adler (PSD), 
pede que o Executivo muni-
cipal inclua no orçamento re-
cursos para a pavimentação 
asfáltica da Rua Carlos Tho-
mas Marcolin, no Bairro Pio-
neiro.

Outras matérias também 
deram entrada na sessão, es-
tas que abordam alterações 
de leis municipais; abertu-
ra de crédito adicional su-
plementar de R$ 165 mil para 
contribuição com a Amerios 
e manutenção em praças e 
parques infantis; melhorias 

na Linha Nova Concórdia e 
a proibição do tráfego de ca-
minhões no local e ainda pa-
vimentação asfáltica da Rua 
Sagrada Família, no Bairro 
Floresta.

EXERCíCiO finAnCEiRO 2012
Câmara de Vereadores apresenta parecer 
do Tribunal de Contas 

Na sessão realizada na 
noite de segunda-feira (21) 
na Câmara de Vereado-
res de Maravilha foi apre-
sentado o parecer do Tri-
bunal de Contas do Estado 
(TCE) referente ao exercí-
cio financeiro de 2012 do 
município de Maravilha. 
Após análise dos três mem-

bros da Comissão de Fi-
nanças, o vereador e rela-
tor, Natalino Prante (PP), 
teve parecer favorável com 
restrições, mesma posição 
de Jeovany Folle (PSDB). 
Já Eder Moraes (PMDB) 
proferiu seu voto contrá-
rio ao parecer do relator. 

Ao estar em discussão, 

o edil Luiz Hermes Bresco-
vici (DEM) pediu vistas do 
parecer do TCE, justifican-
do que é importante estu-
dar o processo, sem levar 
em conta interesses pesso-
ais. Assim, a votação será 
na segunda-feira (28).

Na oportunidade, foi 
aprovado em segundo tur-

no o projeto de lei que al-
tera a lei complementar nº 
093/16, que dispõe sobre 
normas relativas às edifica-
ções de Maravilha. Com a 
aprovação, o tamanho mí-
nimo da largura dos ba-
nheiros de habitações po-
pulares passa a ser de 
1,30m, e não mais 1,50m.

Fotos: Camilla Constantin/O Líder

Secretário apresentou o parecer da Comissão de Finanças Público acompanhou a sessão

REQUERiMEnTOS
O vereador Jeovany Folle 
(PSDB) deu início a dois 
requerimentos que foram 
deferidos pelo presidente 
da Câmara, itamar Adler 
(PSD).
- requerimento nº 43 
solicita que o Poder 
Executivo forneça 
a cópia do teste de 
percolação do solo e 
do laudo geológico do 
loteamento Nosso 
Sonho.
- requerimento nº 44 
requer que o Poder 
Executivo forneça cópia 
da ata que instituiu a 
comissão dos moradores 
do loteamento Nosso 
Sonho. 
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Financiar um imóvel pela Cai-
xa Econômica Federal exige 
novos requisitos a partir des-

te mês. Para conseguir o financia-
mento o cliente precisa arcar com 
valores mais altos no pagamento 
da contrapartida. O banco, que ofe-
rece as linhas de crédito mais pro-
curadas do país para compra de 
imóveis, redimensionou as quotas 
máximas de financiamento com a 
justificativa de adequação em rela-
ção à política de alocação de capi-
tal da Caixa. 

A redução do teto de financia-
mento caiu para as modalidades 
Minha Casa Minha Vida; Pró-cotis-
ta FGTS; e SBPE (que usa recursos 
da poupança). As novas regras são 
diferentes para clientes que finan-
ciam usando a tabela Price (parce-
las com valores iguais) ou o Sistema 

de Amortização Constante - SAC 
(parcelas decrescentes). 

Para os imóveis novos, a Caixa 
deixa de financiar até 90% do valor 
total pela tabela SAC e oferece cré-
dito para pagamento de até 80%, ou 
seja, o cliente precisa arcar com re-
cursos próprios a quitação de pelo 
menos 20% do imóvel. 

Vale destacar que esta contra-
partida de 20% não leva em conta 
os casos em que o imóvel é vendido 
por um valor acima da avaliação 
feita pela Caixa. Os casos são co-
muns, principalmente quando se 
compra uma edificação na planta. 
Por exemplo, se o imóvel estiver à 
venda por R$ 150 mil, mas for ava-
liado pela Caixa em R$ 130 mil, o 
cliente ainda vai precisar pagar esta 
diferença ao vendedor, neste caso 
R$ 20 mil, valor que não será con-

siderado na hora de fazer o cálculo 
da contrapartida do financiamento. 

No caso dos financiamentos de 
imóveis usados, a Caixa vai finan-
ciar apenas 60% da edificação, e 
não mais 70%, conforme regra an-
terior pela tabela SAC. Nestes ca-
sos, o comprador precisa ter em re-
cursos próprios pelo menos 40% do 
valor total do imóvel. 

Nossa equipe de redação en-
trou em contato com a Caixa Eco-
nômica Federal, que não concedeu 
entrevista sobre o assunto, apenas 
encaminhou uma nota na qual afir-
ma que a maioria dos clientes, con-
forme levantamento interno, não 
serão impactados pela nova medi-
da. O banco afirma que a adequa-
ção vai atingir menos de 10% dos 
clientes que procuram a Caixa para 
operações de financiamento.

finAnCiAMEnTO DE iMÓVEiS Financiamentos do Minha Casa Minha Vida pela tabela SAC precisam 
de compensação mínima de 20% do valor total do imóvel 

Caixa Econômica federal reduz 
quotas e pede contrapartida maior 

MinHA CASA MinHA ViDA

PRÓ-COTISTA FGTS
SAC: Teto de financiamento cai de 90% para 80% em todas as 
modalidades. 
Price: Cai de 70% para 60% para imóvel usado e a quota é mantida 
para as demais modalidades.

CCFGTS
SAC: Cai de 90% para 80% em todas as modalidades.
Price: Cai de 80% para 70% para imóvel usado e a quota é mantida 
para as demais modalidades.

SBPE/SFH
SAC: Cai de 90% para 80% para imóvel adjudicado/Caixa e a quota é 
mantida para as demais modalidades.
Price: Quota mantida para todas as modalidades.

SBPE/SFH PARA SERVIDOR PÚBLICO
SAC: Cai de 90% para 80% para imóvel novo, adjudicado, repasse 
empreendimento, construção em terreno próprio e aquisição 
de terreno e construção, e a quota é mantida para as demais 
modalidades.
Price: Quota mantida para todas as modalidades.

SBP/SFI
SAC: Cai de 90% para 80% para imóvel adjudicado/Caixa, e a quota é 
mantida para as demais modalidades.
Price: Quota mantida para todas as modalidades.

SBP/SFI SERVIDORES PÚBLICOS
SAC: Cai de 90% para 80% para imóvel novo, imóvel adjudicado 
Caixa, repasse empreendimento/construção em terreno próprio, 
aquisição de terreno e construção, e a quota é mantida para as 
demais modalidades.
Price: Quota mantida para todas as modalidades.

Para o Minha Casa Minha Vida, o 
teto de financiamento cai de 90% para 
80% em todas as modalidades pelo 
SAC, ou seja, nos financiamentos com 
parcelas decrescentes. A mudança não 
vale para quem financiar pela tabela 
Price, com parcelas iguais, que man-
tém a mesma quota de financiamento 

para todas as modalidades. 
Conforme informações repassadas 

pela Caixa, em Maravilha o programa 
do governo federal já beneficiou 1.319 
famílias desde o seu lançamento, com 
aplicação de R$ 49,59 milhões. 

Confira a seguir as modificações 
nas demais linhas de crédito. 

Carine Arenhardt/O Líder

Agência da Caixa de Maravilha já financiou mais de 1,3 mil imóveis pelo Minha Casa Minha Vida
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LUIZ CarLOS
PraTES

DESDE O PRINCÍPIO, O SER HUMANO 
VIVE ENVOLTO PELA PAZ DE DEUS

Desde o princípio vivemos no mundo pacífico de Deus. É 
como se à nossa volta resplandecessem os claros raios do Sol. 
Mas, mesmo vivendo no mundo da Luz, se estivermos com 
os olhos cerrados, não enxergaremos a luz que brilha em tor-
no de nós. A chave para solucionar o problema está em abrir 
a “janela da mente”.

Livro: Mensagens de Luz
Reuniões da Seicho-NO-IE

Terças-feiras, às 20h 
Quintas-feiras, às 15h

Encontro da Mulher Feliz
Na Associação Local de Maravilha/SC

Rua 27 de Julho, 2081

UniãO fAMiLiAR Tradição e qualidade marcam as quatro décadas de história

Restaurante Zatt celebra 42 anos 
Em 1975 Alcides Zatt de-

cidiu ampliar seu empreendi-
mento, momento em que abriu 
o restaurante da família. Com o 
bom atendimento e qualidade 
dos serviços prestados, o em-
preendimento cresceu, con-
quistando clientes de Maravi-
lha e região.

Em 2010 foi inaugurado um 
novo restaurante, com ambien-
te aconchegante e moderno. 
Localizada na Avenida Sete de 

Setembro, 418, a churrascaria 
comemora mais um ano na ter-
ça-feira (29). Alcides é casado 
com Iolanda Zatt e possui três 
filhos: Marco, Marcyani (em 
memória) e Mayara. De acordo 
com a família, o sucesso do em-
preendimento é fruto do esfor-
ço de todos que acreditaram e 
participaram da história do res-
taurante, fazendo com que ele 
crescesse e se tornasse referên-
cia na região. Novo ambiente foi inaugurado em 2010

Camilla Constantin/O Líder

Fotos: Arquivo pessoal

Com a qualidade dos serviços, empreendimento familiar cresceurestaurante foi criado em 1975

REMAnEJAMEnTO 
Maravilha não terá vacina contra HPV ampliada 

Desde terça-feira (22) ho-
mens e mulheres entre 15 e 26 
anos podem receber a vacina 
contra HPV pelo Sistema Úni-
co de Saúde (SUS) em muni-
cípios que ainda tenham va-
cinas em estoque com prazo 
de validade até setembro de 
2017. A decisão do Ministé-
rio da Saúde de ampliar o pú-
blico veio após reunião da Co-
missão Intergestores Tripartite 
(CIT), composta por repre-
sentantes do governo federal, 
dos estados e dos municípios.

O público-alvo original da 
vacinação contra o HPV são 
meninas de 9 a 14 anos e me-
ninos de 11 a 14 anos, porém, 
como o objetivo da medida 
é evitar desperdício de do-
ses em estoque, a faixa etária 

Doses de Maravilha possuem prazo de validade a partir de 2018

Ederson Abi/O Líder

foi ampliada. Conforme a téc-
nica em enfermagem da Sala 
de Vacinas de Maravilha, So-
lange Hofstatter, o município 
não se enquadra na mudança, 
já que não possui vacinas com 
a data de vencimento deter-

minada pela ação. “É uma si-
tuação complicada, já que al-
guns podem fazer, outros não. 
Mas a cidade não terá moti-
vos para oferecer”, explica.

Solange explica que as do-
ses pertencentes à sala de va-

cinas vencem a partir de 
2018. “É um remanejamen-
to que alguns municípios te-
rão que passar e nós não te-
mos uma previsão de que 
em algum momento amplia-
remos o público”, destaca. 

ELAS E ELES, DE nOVO  

Nelson Rodrigues, dramaturgo, jornalista escritor e “provoca-
dor”, costumava dizer que as mulheres gostam de apanhar, mas 
que as neuróticas reagem... Uma belíssima forma de chamar a 
atenção das mulheres para a violência de que são vítimas e da qual 
não costumam reagir. Muitas, inconscientemente, aceitam a pre-
potência do macho “impotente” por achar que os homens são as-
sim mesmo e as mulheres não mais que uma “costela de Adão”...

O que quero dizer é que se a mulher não reagir, não entender 
que ela é mais capaz, inteligente e forte que o homem, vai conti-
nuar a ser o “sexo frágil”, vai continuar apanhando e vai continu-
ar a educar as filhas para o casamento e a maternidade. Quer di-
zer, senzala pura...

O homem que é de fato Homem, educa os meninos, desde 
cedo, para entenderem que não são em nada diferentes ou me-
lhores que as meninas, as irmãs, as mulheres. Quem faz isso é de 
fato Homem, são poucos, raríssimos; o que mais anda por aí é 
macho/impotente, multidões deles, inclusive, desejando louca-
mente, de modo inconsciente, ser mulher. Ou por que você acha 
que há tantos homens por aí apedrejando e falando mal dos 
gays? Todo homem que fala mal dos gays é gay, conscientemen-
te ele não admite, mas inconscientemente se trai pelo falso ódio 
aos homossexuais... A Psicologia puxa máscaras e revela dese-
jos... E não adianta o “machão” bater o pezinho e dizer que não... 

Mulher tem a possibilidade de gerar filhos, não tem a obri-
gação. Mulher tem a vida pela frente, não tem a obrigação de ca-
sar... Mas sabes quem são as piores “cobras” na vida das mulhe-
res? As outras mulheres, as que foram “educadas” para serem de 
cama, cozinha e sexo na hora em que o “amo” assim o desejar. 
Que nojo dessas mulheres. Maioria...

Mas não espere uma mulher ser livre e sair por aí a fazer o 
que bem entende, como se fossem homens, sem ser aborreci-
das...   Essa liberdade da mulher só vai acontecer se elas todas se 
unirem na educação das meninas e não aceitarem sob qualquer 
pretexto ou momento o pigarro mais forte de um vagabundo 
qualquer. Que não esperem as mulheres a boa justiça dos tribu-
nais, eles são machistas e não raro até mesmo suas representan-
tes mulheres... Se os homens mal educam os meninos, e o fazem, 
que as mulheres eduquem as filhas para a cidadania da liberda-
de, sem dar bola para as bolsas e os sapatos de grife. Grifes são 
carimbos de mulherezinhas... 

HiSTÓRiA
Que bufa e patife aquela história da criação de Eva – a mu-

lher – ter saído de um pedaço de osso, osso sem valor, osso de 
costela, veja bem a que ponto pode chegar a sordidez humana, a 
trapaça. O homem (homens inventaram isso) foi criado por um 
sopro de Deus, e a mulher por um osso desse homem. Tudo in-
ventado por homens aqui “embaixo”. Como se vê, a consciência 
de inferioridade do homem vem dos tempos do “paraíso”. Argh!

EXEMPLOS
Novelas reproduzem o “aqui de fora”, nada das novelas 

é invenção. Num capitulo de Malhação, o professor faz uma 
pergunta, uma guria levanta a mão para responder, o profes-
sor dá-lhe a palavra e ela responde... sentada. Negativo. Le-
vante-se, toupeira, levante-se, sem-educação! Que saudades 
do meu tempo de escola marista! Ah, os colégio militares!!!

fALTA DiZER
Não lembro de já ter comentado isso aqui, mas, pelo sim 

e pelo não, lá vai... Psicólogos americanos descobriram que 
vovós e vovôs muito amorosos, que vivem muito pelo netos, 
não têm boa saúde e vida mais longa. Netos muito por perto 
não fazem bem... Quem não sabe?
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OPORTUniDADE Simone Vesentin irá desenvolver atividades 
especiais com os idosos 

Acadêmica de Serviço Social inicia 
estágio no Lar Santa Bárbara 

Simone Vesentin, acadêmi-
ca de Serviço Social da Univer-
sidade Paulista (Unip), polo de 
São Miguel do Oeste, iniciou nes-
ta semana estágio de 450 horas 
no Lar de Idosos Santa Bárbara. 
Na quinta-feira (24) os residentes 
do Lar fizeram pinturas em tela. 
“Eles adoram desenvolver ativi-
dades diferenciadas, principal-
mente as que estimulam o imagi-
nário, o que é muito gratificante”, 
avalia. 

A assistente social Liziane 
Rostirolla, responsável por su-
pervisionar o estágio, relata que 
o apoio da profissional irá con-
tribuir no desenvolvimento de 
atividades diferenciadas. “Tra-
balho principalmente no senti-
do de manter o contato do idoso 
com a família e ela vai me auxiliar 
bastante nisso também. Espera-
mos que ela goste cada vez mais 
da profissão escolhida e aprenda 
bastante conosco”, afirma.   

Fotos: Camilla Constantin/O Líder

liziane rostirolla e Simone Vesentin

Atividade foi desenvolvida na quinta-feira (24) Objetivo é realizar uma exposição dos trabalhos

O MiTO DA fELiCiDADE

Felicidade: parece um mantra moderno. Todos a 
buscam. Mesmo seja um conceito relativamente mo-
derno. Por milhares de anos, os seres humanos nem 
sequer pensavam a felicidade. Não era um direito. E 
tinham outras prioridades. Como sobreviver ou ter 
poder. Trilhar a vida. A felicidade é uma ideia, um 
conceito, uma abstração tão nova que nem sequer 
tem uma forma específica: está complicado descrevê
-la. Diferentemente da tristeza, que bem a reconhe-
cemos quando nos pega. 

A modernidade vende tantos mitos; que se com-
pram cegamente. Entre esses: a felicidade, justamen-
te, mas também a família, o sucesso, o sexo, a mater-
nidade.

Por isso na nova recém-nascida “Academia Parla 
con Deny”, ou seja, um lugar e um conceito onde fa-
zer cultura, promoverei um ciclo de palestras dedi-
cadas a “quedas dos mitos-perspectivas e verdades”, 
cada uma dedicada a de-construir essas ideias de re-
alidades que guiam a nossa vida, oferecendo pers-
pectivas alternativas para abrir os olhos e se tornar 
mais competentes e determinadores de si mesmos e 
das suas próprias vidas. 

E um desses muitos é justamente o da felicidade. 
Por exemplo, muitas pesquisas, lideradas daque-

la mais famosa promovida pela Universidade do Illi-
nois, demonstram como a felicidade não tem nada a 
ver com as condições de vida. Quem pensa que tendo 
dinheiro ou passando um concurso vai começar ser 
feliz, sendo que já não é, se engana. Genética e con-
dições de vida incidem pelo 50%. O restante é com 
vocês. Com cada um. 

A felicidade é uma coisa subjetiva. Mas a infeli-
cidade não. Portanto, geralmente, quando se busca 
a felicidade, pelo menos se procura não ser infeliz. 

E tem inúmeros hábitos que deixam a gente in-
feliz. 

Como, por exemplo, ficar na espera que algo 
aconteça. A decepção é sempre consequência de 
uma frustração para uma expectativa quebrada.

Investir e perder muito tempo em ficar atrás de 
coisas, de objetos; isto tira do viver os sentimentos. 

Ficar muito tempo em casa e isolar-se quando a 
vida não parece bater com a desejada. Ou pior ainda, 
assumir uma atitude de vítima ou pessimista por isto. 

Reclamar é uma gasolina para a infelicidade. Sig-
nificativo que às vezes reclamar parece um hábi-
to cultural. Se todos reclamam, eu também reclamo 
para me sentir mais certo, mais forte, mais igual aos 
outros e, portanto melhor e menos sozinho. Isso não 
funciona em termos de felicidade. 

Fechar os olhos diante a realidade ou esconder 
os problemas em baixo do tapete também não con-
tribui. Assim como comparar-se aos outros ou com-
petir. 

Tem várias maneiras para libertar-se de tudo isso 
e mudar o jogo da infelicidade. 

Se quiserem participar da palestra dedicada ao 
tema, entrem em contato comigo pelo WhatsApp no 
98895 5231. 

A constituição garante o direito de perseguir a fe-
licidade. Sê-lo depende de vocês.  

Jovens, lideran-
ças e técnicos irão 
participar, na quarta-
feira (30), do Encon-
tro Macrorregional 
de Jovens Rurais do 
Oeste Catarinense, 
no Centro de Even-
tos Luz do Sol. O 
evento inicia às 8h30 
com café da ma-
nhã, seguido de pa-
lestra, apresentações 
culturais e almo-
ço. A iniciativa tem 
como objetivo apro-
ximar o poder pú-
blico e os jovens do 
campo, promoven-
do integração e tro-
ca de experiências. 

inTEgRAÇãO

Maravilha 
sedia 
encontro 
de Jovens 
Rurais
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“Se todos os homens recebessem 
exatamente o que merecem, ia 
sobrar muito dinheiro no mundo” 

Millôr Fernandes
por rAqUel bASSo Hübner

ECONOMIa E NEGÓCIOS
raquel@jornalolider.com.br

SySMO infORMáTiCA 
AMPLiA SUAS inSTALAÇõES

A Sysmo Sistemas, de São Miguel do Oeste (SC), concluiu a obra 
de ampliação da empresa que permite expandir o número de co-
laboradores diretos para até 300 profissionais. Com o novo proje-
to, a área construída ultrapassa 2.700 metros quadrados (dobro da 
área anterior). Em 2017 a Sysmo conquistou os prêmios Mérito Aca-
ts ExpoSuper, como a melhor fornecedora de software de Santa Ca-
tarina, e Top Five da Revista Supermercado Moderno, estando en-
tre as cinco empresas de sistema de gestão mais lembradas do país.

A estratégia de digitalização desses serviços não é exata-
mente uma novidade, mas tem ganhado cada vez mais impor-
tância no estoque de crédito oferecido à pessoa física. O Banco 
do Brasil lançou, em 2015, uma plataforma de financiamento 
de automóveis no celular. O número de contratações pelo 
aplicativo cresceu 32% no primeiro semestre deste ano, patamar 
seis vezes superior ao registrado no mesmo período do ano 
passado. Segundo Edson Cardozo, diretor de Empréstimos, 
Financiamentos e Crédito Imobiliário, os clientes do BB contam 
com taxas mais atrativas para adquirir veículos pelo aplicativo, 
desde 1,19% ao mês. As taxas cobradas pelo banco no mercado 
estão em 1,85% ao mês, de acordo com o Banco Central.

Roosevelt Cassio/Reuters

Bancos oferecem financiamento de carro zero em até cinco minutosEletrobras à venda
Diante da necessidade de aumentar a ar-

recadação, em meio a uma das maiores cri-
ses fiscais da história, o governo federal anun-
ciou que decidiu privatizar a Eletrobras, estatal 
líder em geração e transmissão de energia elé-
trica. Em comunicado, o Ministério de Minas 
e Energia informou que vai propor ao Conse-
lho do Programa de Parcerias de Investimentos 
(PPI) - responsável pelas privatizações - “a redu-
ção da participação da União no capital” da em-
presa. O governo espera arrecadar ao menos R$ 
20 bilhões com a privatização, segundo o minis-
tro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho.

TERMOTéCniCA APRESEnTA 
SOLUÇõES PÓS-COLHEiTA

Ao investir em pesquisa, a Termotécnica, em-
presa que desenvolve soluções em EPS (isopor) 
para o agronegócio, inova com produtos que acon-
dicionam, conservam e valorizam as frutas, legu-
mes e verduras (FLVs) até chegar ao consumidor. 
Essas inovações estiveram no PMA Fresh Connec-
tions Brasil, dia 24 de agosto, em São Paulo (SP), 
no espaço Apas, para especialistas do segmento 
FLV de todo o mundo. O destaque vai para a Li-
nha DaColheita, produzida em EPS, a qual auxi-
lia o produtor no acondicionamento de sua co-
lheita. Estudos comprovam que esta solução, 
além de minimizar impactos, age como isolante 
térmico e pode ampliar em até 20% o prazo de va-
lidade (Shelf Life) da fruta, proporcionando me-
nor perda de peso pela desidratação e mantendo 
o teor vitamínico por mais tempo. A Linha Da-
Colheita se destacou como um case de sucesso 
no Vale do São Francisco, região produtora e 
exportadora de uvas de alto valor agregado. 

R$ 3 de cada R$ 100 
gastos on-line 
no Brasil são 
tentativas de fraude

De cada R$ 100 gastos em 
compras on-line no Brasil em 
2016, R$ 3 foram tentativas 
de fraude, segundo levanta-
mento da ClearSale. A empre-
sa é responsável pela verifica-
ção de 84% das lojas on-line do 
país. O índice de golpes varia 
de acordo com o produto. Os 
mais visados pelos fraudadores 
são os games, com uma parce-
la de 17,1% de compras frauda-
das. Na sequência vêm os celu-
lares (12,7%), câmeras (9,9%), 
eletrônicos (6,1%) e aparelhos 
de informática (5,6%). De acor-
do com o estudo, o comércio 
virtual cresceu 11,5% em ven-
das e 12,1% em quantidade de 
pedidos de 2015 para 2016.

Governo federal deve liberar saques de cerca de R$ 16 bi do PIS/Pasep para idosos
Pela legislação atual, os cotistas só poderiam 

efetuar os saques em casos de: aposentadoria; ida-
de igual ou superior a 70 anos; invalidez (do parti-
cipante ou dependente); transferência para reserva 
remunerada ou reforma (no caso de militar); idoso 
e/ou portador de deficiência alcançado pelo Bene-
fício da Prestação Continuada; participante ou de-
pendente acometido por neoplasia maligna, vírus 
HIV ou doenças da Portaria Interministerial MPAS/
MS nº 2998/2001; ou morte, situação em que o saldo 
da conta será pago aos dependentes ou sucessores 
do titular. Agora, com o anúncio do governo, os ido-
sos acima de 65 anos (homens) e 62 anos (mulheres) 
deverão poder sacar os valores a partir de outubro. 

https://www.pensador.com/autor/millor_fernandes/
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por Dr. GeovAni DelevATi

MEdICINa E SaÚdE

COMO A PSiCOLOgiA PODE TE AJUDAR
O Dia do Psicólogo é comemorado anualmente em 27 de agosto no Brasil. Esta data celebra o profissional da área da 
saúde responsável por estudar e orientar o comportamento humano, lidando com os sentimentos, traumas e crises 
das pessoas. Para exercer a função de psicólogo, o profissional deve ter concluído o curso de ensino superior em 
psicologia numa instituição de ensino atestada pelo Ministério da Educação e Cultura

Você já se perguntou como um psicó-
logo pode te ajudar? Muitas pessoas pen-
sam que a Psicologia serve apenas para o 
tratamento de doenças mentais. Outras 
pessoas pensam que a Psicologia é muito 
complexa e só pode ser entendida por alu-
nos de psicologia, professores e terapeutas.

Mas a verdade é que a Psicologia é para 
todos! A Psicologia é o estudo científico da 
mente e do comportamento humano. As-
sim, a Psicologia é ao mesmo tempo uma 
ciência e uma profissão. Os Psicólogos tra-
balham em muitas áreas diferentes da so-
ciedade e estão preocupados com muitos 

problemas práticos do nosso cotidiano.
Embora os conhecimentos produzi-

dos em uma ciência nem sempre sejam fá-
ceis de serem entendidos pelo público em 
geral, os resultados das experiências e es-
tudos científicos podem ter muitas con-
tribuições importantes para nossa vida co-
tidiana.

Por isso, os psicólogos se esforçam 
para usar esses conhecimentos científicos 
e ajudar pessoas na melhoria de suas vidas 
nos mais diferentes aspectos.

Abaixo estão apenas alguns exemplos 
de áreas que a Psicologia podem te ajudar:

- PROMOÇãO DA SAúDE E DO BEM-ESTAR

Os Psicólogos ajudam diaria-
mente muitas pessoas de todas as 
idades e com todos os tipos de pro-
blemas que buscam os conhecimen-
tos da Psicologia para ajudá-las a ter 
uma melhor saúde mental ou se au-
toconhecer.

Algumas pessoas têm problemas 
de saúde, emocionais ou mentais es-
pecíficos, como depressão ou esqui-
zofrenia. Outras pessoas têm difi-
culdades com a organização do seu 
pensamento, de linguagem ou me-
mória, o que também são conheci-
dos como “problemas cognitivos”. 
Estes podem assumir muitas formas, 
tais como problemas de memória ou 
percepção depois de um ferimento 

na cabeça ou congênitos, dificulda-
des de aprendizagem ou demência.

Esses são só alguns dos temas em 
que os psicólogos trabalham, pois há 
muitas mais áreas da vida em que um 
psicólogo pode ajudar que nem sem-
pre são relacionados à saúde mental, 
mas sim à saúde em geral. Psicólo-
gos podem ajudar as pessoas a ge-
rir melhor suas vidas e lidar com ou-
tras condições de saúde, como o HIV, 
câncer ou doenças crônicas. Psicólo-
gos também podem ajudar no acon-
selhamento sobre como cuidar de 
uma criança que foi abusada psico-
logicamente, fisicamente ou sexual-
mente. Os psicólogos podem ain-
da trabalhar com casais que estão 

buscando ajuda em seus relaciona-
mentos.

Seja qual for o problema, o psi-
cólogo vai considerar o que dizem 
as pesquisas científicas sobre a sua 
causa provável e usar esse conheci-
mento para ajudar as pessoas. Algu-
mas vezes a ajuda inclui sessões de 
psicoterapia ou de aconselhamen-
to psicológico. Outras vezes o psicó-
logo pode trabalhar com programas 
psicoeducacionais, na elaboração de 
projetos que promovam a saúde, tra-
balhar em equipes com outros pro-
fissionais de saúde ou fazer encami-
nhamentos para profissionais que 
possam auxiliar nos problemas es-
pecíficos.
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- Ajudar as pessoas a superar a depressão, estresse, 
trauma ou fobias.
- Ajudar pessoas a estabelecer e cumprir suas metas, 
como parar de fumar, perder peso, aprender uma nova 
língua.
- Ajudar crianças e adolescentes a lidar com os efeitos 
do divórcio dos pais.
- Acelerar na recuperação de pessoas com lesões 
cerebrais.
- Ajudar a parar ou prevenir o bullying na escola ou no 
local de trabalho.
- garantir que alunos e estudantes estão sendo 
ensinados de forma mais eficaz.
- Orientar pais e mães sobre o desenvolvimento de 
seus filhos.
- Certificar-se de que as pessoas estão felizes no 
ambiente de trabalho e contribuir para que elas 
realizem o melhor de suas habilidades.
- Ajudar a polícia, tribunais e serviços prisionais a 
entender a mente de criminosos, as provas e os limites 
de determinados tipos de provas ou testemunhos.
- Ajudar os atletas e esportistas para melhorar o 
desempenho e a motivação em suas atividades.
- Ajudar a fazer decisões financeiras mais sábias.
- Aprender a se comunicar melhor e superar o medo de 
falar em público.
- Melhorar sua memória e ajudar a se concentrar mais.
- Tornar-se mais produtivo e evitar a procrastinação.
- Aprender a compreender melhor os outros e avaliar 
cuidadosamente suas próprias reações emocionais.

Fonte: www.psicologiaexplica.com.br

- POTEnCiALiZAR O DESEnVOLViMEnTO E A 
APREnDiZAgEM DAS CRiAnÇAS EM CASA E nA ESCOLA

- COnTRiBUiR PARA A MOTiVAÇãO nO TRABALHO, 
ORiEnTAÇãO PROfiSSiOnAL E gESTãO DE EMPRESAS

Às vezes parece que existem milhares 
de livros, blogs e artigos de revistas nos 
dizendo como fazer mais coisas durante 
o dia, mas quantos desses conselhos se 
baseiam em pesquisas de verdade e podem 
realmente te ajudar?

Os psicólogos se baseiam em conhecimen-
tos científicos para escolher as melhores for-
mas de ajudar as pessoas a se tornarem mais 
produtivas e fazer escolhas mais acertadas.

Muitas das vezes as pessoas têm dúvi-
das sobre que carreira seguir ou qual a fa-
culdade escolher, outras vezes profissio-

nais querem modificar suas carreiras e 
seguir novos desafios profissionais. Os psi-
cólogos podem usar os conhecimentos da 
Psicologia para a orientação profissional e 
de carreira.

Psicólogos também podem ajudar ges-
tores de empresas a organizar seus am-
bientes de trabalho, selecionar, recrutar e 
treinar os funcionários. Os psicólogos po-
dem ajudar as empresas a identificar pro-
blemas, a melhorar as condições de vida 
dos profissionais e potencializar a motiva-
ção no trabalho.

- OS PSiCÓLOgOS AJUDAM A MELHORAR O nOSSO DiA A DiA
Muitos dos desafios que enfrentamos na nossa vida cotidiana podem ser facilitados 

com a ajuda de psicólogos. Embora a saúde mental esteja mais facilmente associada com 
a imagem dos psicólogos, a Psicologia ajuda em todos os aspectos da nossa vida e você en-
contrará psicólogos nas mais diferentes áreas da sua vida. Em resumo, os psicólogos po-
dem te ajudar em muitas áreas da nossa vida como, por exemplo:

Os psicólogos estudam o desenvolvi-
mento humano desde a gestação até a morte 
em seus aspectos cognitivos, comportamen-
tais e emocionais, além de estudarem pro-
cessos de ensino e de aprendizagem e con-
tribuírem para a avaliação e elaboração de 
métodos de ensino.

Assim, se uma criança, adolescente ou 
até mesmo um adulto têm problemas ou difi-
culdades na aprendizagem de alguma coisa, 
os psicólogos podem ajudar na identificação 
das razões para essas dificuldades e contri-
buir para a melhoria dessas dificuldades.

Psicólogos também podem oferecer 

orientações sobre como melhorar a apren-
dizagem e o desenvolvimento das crianças, 
auxiliar na forma como pais e professores 
estimulam o desenvolvimento infantil e fa-
cilitarem a criação de condições ideais para 
o desenvolvimento e a aprendizagem sau-
dável.

Os psicólogos também podem ajudar 
pessoas com deficiências físicas ou mentais 
a melhorar o seu desempenho e se adap-
tar ao trabalho ou escola, bem como tam-
bém podem contribuir para adaptar esses 
locais as necessidades das pessoas com de-
ficiência.
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SEnHORAS EVAngéLiCAS Com 80 integrantes, grupo possui calendário 
de atividades beneficentes em prol da comunidade

Oase de Maravilha completa 
60 anos de fundação 

Uma história construí-
da por meio de espiritualida-
de e trabalho social. Assim po-
dem ser definidos os 60 anos 
do grupo da Ordem Auxilia-
dora de Senhoras Evangélicas 
(Oase) da paróquia de Maravi-
lha. Criada em 1957 por cerca 
de 25 mulheres da Igreja Evan-
gélica de Confissão Luterana 
do Brasil (IECLB), tinha como 
objetivo, à época, tornar o gru-
po mais unido, além de auxi-
liar a comunidade.

Atualmente a Oase possui 
80 participantes, além dos ou-
tros oito grupos que a integram 
por meio da paróquia maravi-
lhense. Elas se encontram to-
das as quartas-feiras na Casa 
Martin Luter, assim como foi 
a primeira reunião, há mais de 
meio século. 

A atual presidente, Diva 
Bervian, conta que durante os 
encontros elas decidem sobre 
as tarefas, leem a bíblia e com-
partilham experiências, já que 
dentro do grupo existem mu-
lheres de diversas faixas etárias. 
“O nosso papel é auxiliar e con-

tribuir com a sociedade através 
de atividades beneficentes. Nós 
levamos a palavra de fé em Cris-
to a todos”, explica. 

Ela destaca que a Oase teve 
papel fundamental no período 
mais difícil em sua vida, quan-
do perdeu a filha em 2003. 
“Entrar no grupo na época de 

dificuldade me fez aprender 
através do amor, vendo que to-
dos passam por problemas, e 
ajudar o próximo está acima 
disso”, lembra. 

CAfé COLOniAL 
é TRADiÇãO 

A Oase realiza diversas ati-

vidades para auxiliar a co-
munidade evangélica. Fabri-
cação de cucas no Kerb Fest, 
visitas semanais aos pacien-
tes do Hospital São José, en-
trega de doces na Páscoa e 
Natal são alguns dos serviços 
oferecidos. 

Um dos mais conheci-
dos é o café colonial, que teve 
sua 53ª edição no sábado (19). 
Neste ano mais de 500 pes-
soas participaram do evento, 
que comemorou o sexagená-
rio da entidade. Além de do-
ces e salgados produzidos pe-
las mulheres do grupo, foram 
comercializados livros. 

Conforme a presidente, 
o lucro do café será revertido 
em atividades para a comu-
nidade. “A Oase é muito im-
portante para a paróquia. Mas 
acima de tudo nos divertimos, 
porque somos mais que ami-
gas, somos uma família”, des-
taca. Diva convida as mulhe-
res maravilhenses a participar 
do grupo. “Não importa a ida-
de, nem a religião, apenas ter 
vontade de ajudar”, finaliza. 

Divulgação

Parte das 80 integrantes do grupo

Fotos: Diana Heinz/O Líder

Produtos oferecidos são produzidos pelas mulheres da Oase 

Café colonial teve a presença de mais de 500 pessoas livros foram comercializados durante o evento 

SAúDE BUCAL 
Cirurgiã-dentista 
Rosena Batistello atende 
em novo endereço

A cirurgiã-dentista e clíni-
ca geral Rosena Cristina Batis-
tello agora atende em novo en-
dereço. Formada em 2013 pela 
Universidade Regional de Blu-
menau (Furb), a profissional 
atendeu por quatro anos na 
Clínica Prevdente e inaugurou 
o próprio consultório na se-
gunda-feira (21). “Meu sonho 
sempre foi atender em um lo-
cal que fosse meu. Depois de 
muito planejamento e dedica-
ção realizei esta meta”, conta.

Rosane está se espe-
cializando em ortopedia e 

já possui aperfeiçoamen-
to em buchectomia, aplica-
ção de botox, tratamento de ca-
nal, entre outros serviços. O 
novo endereço fica na Ave-
nida Sete de Setembro, Edifí-
cio Andressa, 49, sala 03, pró-
ximo à Jeancar Automóveis. 

Ela atende de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 12h e das 
13h30 às 19h30. No sábado o 
atendimento é das 8h às 12h. 
“Desde criança sonhei em ser 
uma cirurgiã-dentista, amo o 
que faço. Na minha profissão 
eu recupero sorrisos”, destaca. 

Fotos: Diana Heinz/O Líder

rosena é formada em Odontologia desde 2013

Novo endereço fica localizado na Avenida Sete de Setembro, Edifício Andressa
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por João CArloS DAlmAGro JUnior

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

Deve entrar na pauta de 
votação no Legislativo de Ma-
ravilha nos próximos dias o 
projeto de lei complemen-
tar nº 08/2017, o qual possi-
bilita a regularização de imó-
veis construídos antes de 2008 
e que estão fora dos padrões 
de construção exigidos pelo 
Plano Diretor. A proposta de 
regularizar estes imóveis foi 
encaminhada pelo Executi-
vo municipal ainda em 2008 
e, devido à validade limitada, 
vem sendo renovada a cada 
dois anos. 

A última renovação da lei 
foi feita em agosto de 2015 e 
a validade expirou no último 
dia 18. Agora, se aprovada na 
Câmara, a lei complementar 
nº 08/2017 terá validade até 
2019, quando poderá não ser 
renovada pelo governo muni-
cipal. Conforme o diretor de 
planejamento urbano, Ber-
lin Marcos Felippin, caso a 
lei não seja renovada, para os 
anos seguintes a regulariza-

iMÓVEiS AnTigOS Objetivo é facilitar a regularização de edificações 
que estão fora do padrão exigido pelo Plano Diretor Municipal 

Legislativo analisa lei sobre 
adequação de construções antigas 

Diretor de planejamento urbano, 
Berlin Marcos Felippin, fala sobre a 
regularização

Carine Arenhardt/O Líder 

ção não será mais viável para 
os imóveis que não estiverem 
completamente adequados 
ao Plano Diretor vigente. 

Ele explica que atualmen-
te, para fazer esta regulari-
zação, o proprietário precisa 
procurar um profissional téc-
nico e fazer todas as adequa-
ções possíveis em seu imóvel, 
conforme as exigências do 
Plano Diretor Municipal. No 
entanto, quando esta estru-
tura não puder ser adequada 
às normas do Plano Diretor, 
o município ainda assim po-
derá conceder a regularização 

do imóvel por meio da aplica-
ção desta lei municipal (cuja 
renovação está em análise na 
Câmara).

A regularização das es-
truturas que não puderem 
ser adequadas às exigências 
do Plano Diretor vai depen-
der apenas do pagamento de 
multa. Felippin explica que a 
cobrança desta multa incide 
somente nos itens cujo pro-
prietário não conseguir fazer 
a adequação, conforme o Pla-
no Diretor. “Para os itens que 
o proprietário conseguir re-
gularizar não haverá multa, 
apenas o custo da adequação. 
Também não haverá cobrança 
de taxas de alvará e ISS por se 
tratar de edificações construí-
das há mais anos”, reforça. 

O problema vem sendo a 
baixa procura por parte dos 
proprietários das edifica-
ções. Desde 2008 menos de 
100 imóveis foram regulari-
zados. A preocupação de Fe-
lippin é com a possível não 

renovação da lei, em 2019, o 
que acarretaria em transtor-
nos maiores para os proprie-
tários que não buscaram a re-
gularização, enquanto a lei 
estava em vigência. 

gEAMA 
Apadrinhamento Afetivo realiza encontro 

O programa Apadrinha-
mento Afetivo, viver em famí-
lia é para todos teve o primeiro 
encontro no sábado (19). A reu-
nião teve como objetivo a inte-
ração entre padrinhos e afilha-
dos. “Tudo ocorreu de forma 
positiva e notamos a criação de 
vínculo e empatia, que era o ob-
jetivo do evento”, explica a psi-
cóloga Camille Kunh. 

Neste primeiro momen-
to 10 adolescentes estão aptos 

a participar, porém o programa 
possui apenas cinco padrinhos 
e por isso só metade dos jovens 
participaram do encontro. “Já 
estamos preparando uma segun-
da reunião para que o restante 
possa participar das atividades”. 

Durante a prática os inte-
grantes realizaram brincadei-
ras, conversas e exercícios de 
interação. O Programa Apadri-
nhamento Afetivo é uma ide-
alização da prefeitura, Grupo 

de estudos e Apoio à Adoção 
de Maravilha (Geama), Poder 
Judiciário e Ministério Públi-
co. Conforme a organização do 
programa, os interessados ain-
da podem se inscrever por meio 
da Secretaria de Assistência So-
cial (49) 3664 1952 ou assisten-
te social forense (49) 3664 8807.

O PROJETO 
A ideia surgiu da necessida-

de de favorecer o direito à con-

vivência familiar das crianças 
e adolescentes que vivem nos 
abrigos. O programa é volta-
do exclusivamente para aque-
les onde não foi possível a rein-
serção com sua família natural 
ou substituta e permite a con-
vivência de pessoas da comuni-
dade com os mesmos. Os convi-
ventes passam a se denominar 
padrinhos e afilhados no con-
texto do Programa de Apadri-
nhamento. 

Divulgação

reunião teve como objetivo a criação de vínculo e empatia entre os participantes 

PROBLEMAS 
MAiS COMUnS 
Além da falta de projeto 
e pendências com 
outras documentações, 
os problemas mais 
comuns estão 
nas estruturas. 
“Existem questões 
de documentação 
e existem questões 
técnicas de estrutura da 
casa, principalmente de 
afastamentos em divisa, 
taxa de ocupação - às 
vezes a pessoa ocupou 
mais do que seria 
permitido do terreno, 
vãos de iluminação e 
ventilação”, relata. 

À SOMBRA 
DOS OBUSES

As primeiras linhas já deixam o leitor sufocado, 
como se duas mãos fortes e rudes estivessem presas 
a seu pescoço: em uma estrada da França dizimada 
pela Primeira Guerra Mundial, soldados franceses e 
alemães presenteiam-se com chumbo quente, obu-
ses e granadas. A cena é o retrato puro do horror, o 
horror construído pelos homens através dos séculos, 
e que ainda está longe de ser varrido deste planeta. As 
descrições, a linguagem versátil e coloquial, a manei-
ra como são expostas a guerra e suas conseqüências, 
tudo colabora para tornar Viagem ao fim da noite, 
de Louis-Ferdinand Céline (cujo nome real é Louis-
Ferdinand Destouches), um livro indispensável para 
aqueles que pretendem conhecer um pouco de sua 
natureza, e aprender com ela. 

Médico sanitarista, condenado eternamente por 
ter redigido panfletos antissemitas, infernizado por 
processos judiciais e por ataques de críticos, estadis-
tas e toda sorte de recalcados, Céline (1894-1961) foi 
atingido pelo estilhaço de um obus (pequena peça 
de artilharia, espécie de morteiro), e tinha dificulda-
des terríveis para dormir. Morto em 1961 (seu enter-
ro foi acompanhado por raríssimas pessoas, quase to-
das da família), o escritor maldito deixou, talvez, um 
dos mais lúcidos e intensos manifestos sobre a guerra 
– e um dos mais inflamados discursos denunciadores 
da miséria da condição humana.

Apesar de toda a pesada crítica que recebeu dos 
intelectuais da época, o livro desbravou a linguagem 
de seu tempo e, em plena década de 30, destroçou o 
fôlego pseudodemocrático da Europa e o sonho da 
América. E é justamente este o seu maior mérito: a 
desconstrução. 

Nesse sentido, é como uma obra de autoconheci-
mento que Viagem ao fim da noite deve ser vista – e 
lida. Um livro que nos tira o fôlego a cada frase, a cada 
parágrafo, e que, ao final, deixa-nos perplexos, mudos 
diante de tanta catástrofe, é mais que uma pequena 
fábrica de neuroses: é um desfile majestoso e de cabe-
ça erguida por uma civilização erigida sob os escom-
bros do medo, da insegurança e da negação da morte 
a todo custo. Céline nos chama para chafurdarmos e 
compartilharmos sua experiência – a experiência que 
o século passado parece ter afastado de nosso cotidia-
no – e, a partir daí, há a proposta de uma nova concep-
ção de mundo, uma nova filosofia de vida. 

Mas não se engane: o que Céline descreve não é 
apenas morte e sofrimento. Com maestria, o escritor 
francês explorou a vida em meio à catástrofe da guer-
ra, e soube preservar o humano no homem, anima-
lizando-o em prol de sua sobrevivência. Céline mos-
trou a ética em um mundo sem valores, em um mundo 
onde estar vivo é um milagre. 

São de sua viúva Lucette Destouches estas pa-
lavras: “Era (Céline) um homem frágil, um homem 
bom, mas sofreu tanto... Foi atingido por um estilha-
ço de obus e não conseguia mais dormir. Tinha os ner-
vos constantemente à flor da pele. Vivia em um estado 
de segunda consciência. Foi por isso que brilhou tanto 
em literatura. Caso contrário, ele teria sido apenas um 
bom médico, e isso teria sido perfeito. A literatura não 
merece que se sofra tanto por ela”.
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AniVERSáRiO
Academia Boa forma comemora dois anos

A academia Boa Forma com-
pletou dois anos no último dia 
18, com coquetel de confrater-
nização. Os proprietários, Jar-
del Maurício Tebaldi e Joel Mar-
celo Tebaldi, convidam a todos 
para conhecer o espaço e o traba-
lho realizado no local. “Gostaría-
mos também de agradecer nossos 
clientes”, destacam. O empreen-
dimento, localizado na Avenida 
Euclides da Cunha, 376, é volta-
do somente para a musculação.

HORáRIOS DE 
ATEnDImEnTO
De segunda a sex-
ta-feira: 6h às 10h
Segunda, terça e 
quinta-feira: 15h às 
24h
Quarta-feira: 15h 
às 22h
Sexta-feira: 15h às 
21h
Sábado: 14h às 16h

Camilla Constantin/O Líder

Academia está localizada na Av. Euclides da Cunha

inCEnTiVO CULTURA
Bônus fiscal é repassado 
a produtores rurais

Maravilha sedia 53º 
Encontro de Corais 

O governo de Maravilha efetuou o pagamento de R$ 80.503,03 em 
programas e bônus fiscal para os produtores rurais nesta semana. O va-
lor corresponde aos investimentos no mês de agosto. Nos primeiros 
oito meses deste ano o repasse total chega a R$ 1.286.838,79. Além do 
bônus fiscal, pago diretamente às famílias com bloco de produtor ru-
ral, os valores correspondem aos investimentos em atendimento vete-
rinário, enterro de animais, inseminação artificial, silagem ou plantio, 
terraplanagem, exames brucelose e tuberculose, açudagem, cisternas 
e proteção de fontes e incentivo para alunos da Casa Familiar Rural. 

O Centro Cultural 25 de Julho receberá, no sábado (2), dez gru-
pos da Liga Oeste Catarinense de Cantores para o 53º Encontro 
de Corais. O evento é promovido pelo coral maravilhense Sempre 
Alegre, do Clube 25 de Julho, e inicia às 16h30, na sede da entida-
de. A entrada é gratuita e a programação conta com músicas tradi-
cionais e contemporâneas. Conforme o dirigente do Sempre Ale-
gre, Mario Pasa, o objetivo é integrar e promover a confraternização 
entre os coralistas. “Será um privilégio participar em meio a tan-
tos talentos. Convido a população a prestigiar o coro”, destaca. 

EnSinO PROfiSSiOnALiZAnTE Empreendimento possui sede 
própria e oferece aulas individuais e em turmas 

Microvip prepara alunos para 
o mercado de trabalho 

A Microvip de Maravi-
lha, criada há nove anos, apos-
ta em cursos modernos, dinâ-
micos e de fácil aprendizado 
com o objetivo de formar pro-
fissionais aptos para compe-
tir no mercado de trabalho. O 
proprietário, Waldemar Nau-
jorks, possui registro da Secre-
taria de Educação desde 1998. 
“Com certeza é uma credibili-
dade maior, pois somos fiscali-
zados”, acredita. 

Com aulas individuais e 
em turmas, a Microvip ofere-
ce uma metodologia de ensino 

que respeita o ritmo de apren-
dizado de cada aluno. Nau-
jorks conta que os professores 
possuem formação na respec-
tiva área de ensino e estão em 
constante atualização.  “Esta-
mos sempre nos modernizan-
do para oferecer o que há de 
melhor em tecnologia de in-
formação”, relata.

O empreendimento, loca-
lizado na Rua Santa Catarina, 
383, também é voltado para o 
encaminhamento dos alunos 
para o mercado de trabalho. 
“Cuidamos bastante o perfil de 

cada aluno antes de fazer o en-
caminhamento para determi-
nada empresa. Tem dado mui-
to certo. Nos sentimentos cada 
vez mais orgulhosos dos frutos 
que colhemos: ensino de qua-
lidade e a satisfação dos nossos 
alunos”, conta. 

Até o mês de setembro, a 
Microvip conta com uma pro-
moção especial. Quem indicar 
um aluno irá ganhar um ócu-
los de realidade aumentada. 
“Convidamos a todos para vir 
conhecer as nossas instalações 
e o método de ensino”, afirma. 

Fotos: Camilla Constantin/O Líder

Professores buscam atualização constante Empreendimento está localizado na rua Santa Catarina, 383

-Operador de 
Computador
-Operador de 
Computador 
Master
-Designer gráfico
-Designer Digital
-Web Developer
-Analista de 
hardware e rede
-Profissional 
CAD
-Desenvolvedor 
de games
-Preparatório 

para concursos 
(Português e 
Matemática)
-Caixa e 
Crediarista
-logística 
integrada
-Assistente 
Contábil
-Secretariado 
-Administrativo
-Melhor idade
-VipKids (7 a 10 
anos)
-Cursos Avulsos

CURSOS

gRAViDEZ 
PSiCOLÓgiCA (PSEUDOCiESE)

Saudações, queridos leitores. Você já ouviu falar em 
gravidez psicológica? Saiba que é um problema bastante 
recorrente entre as cadelas não castradas. A fêmea ten-
de a adotar objetos ou mesmo pessoas e produzir lei-
te. Esse comportamento é ancestral. Quando cães ain-
da não eram domesticados, o instinto de sobrevivência 
fazia com que mesmo as fêmeas dentro da matilha que 
não geraram filhotes tivessem produção de leite e aflo-
rasse esse instinto materno. Assim, as chances de mais 
filhotes sobreviverem a predadores e outros infortúnios 
se multiplicavam.

MAS E HOJE, iSSO é UM PROBLEMA?
Pode vir a se transformar em um problema mais gra-

ve, sim. Em um primeiro momento, a gravidez psico-
lógica passa naturalmente em cerca de um mês, sem 
qualquer interferência. Ocorre aqui uma divisão de 
opiniões entre médicos veterinários. Há aqueles que 
defendem a não medicação da fêmea que apresenta o 
transtorno. E a outra corrente defende que deve ser re-
ceitada uma medicação para cortar essa alteração de 
comportamento. O que acontece é que a cadela acaba 
se lambendo demais e bebendo o próprio leite, o que 
estimula a produção de mais leite. Essa produção extra 
de leite que deveria ser consumida por um filhote, mas 
não é, e pode provocar mastite (inflamação dos mami-
los) e até infecção. 

COMO PREVEniR?
A castração é, em minha opinião, a melhor forma de 

cessar o comportamento de gravidez psicológica e pre-
venir nova mudança dali pra frente. Outra tendência é 
que a fêmea que apresenta gravidez psicológica uma 
vez, é bem provável que aconteça de novo. Como ocor-
re uma mudança hormonal em seu corpo devido a essa 
gravidez psicológica, essa alteração pode induzir o apa-
recimento de tumores mamários no futuro.

COMO iDEnTifiCAR?
A cadela com gravidez psicológica, como dito ante-

riormente, tende a ficar mais irritada e evita aproxima-
ção das pessoas. Adota objetos (chinelos, brinquedos, 
etc.). Fica com as mamas inchadas devido à produção 
de leite e o abdômen abaulado. Se desconfiar ou conse-
guir identificar, procure ajuda de um médico veterinário 
para resolver esse problema.

Forte abraço e até a próxima!
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por Simone Hübner

TOQUE dE rEQUINTE

Vitrine

EXCELEnTE fiM DE SEMAnA A TODOS!

É impressionante como as pessoas con-
seguem cometer tantos erros quando vão 
a restaurantes, cafés, ou quando estão à 
mesa, acompanhadas de outras pessoas.

Por isso listamos vários erros que as pes-
soas cometem e que jamais deveriam acon-
tecer, conforme as regras de etiqueta social.

1 - Colocar casacos e blazers nos encostos 
das cadeiras. O design ou o padrão das 
cadeiras deve ser mantido, pois compõe a 
harmonia do ambiente. Fica brega quando 
se veem as cadeiras envoltas com peças 
de vestuário de diversas cores. Se não há 
chapeleira ou local apropriado, deve-se 
colocá-los sobre os assentos das cadeiras 
vazias mais próximas ou sobre o próprio colo.
2 - A mulher entra na frente do homem para 
escolher a mesa, quando todos sabem que, 
para se dirigir à mesa ou descer escadas, a 
mulher segue ligeiramente atrás do homem.
3 - O casal sentar-se lado a lado, e reforçando 
o erro, as mulheres ficarem à esquerda do seu 
par, e não à direita, que é o correto. Claro que 
todos sabem que o homem puxa a cadeira à 
sua direita para a mulher sentar-se e ela toma 
assento pelo lado esquerdo da cadeira.
4 - Quando o casal não está frente a frente, é 
ridículo ficar mastigando e girando o pescoço 
para olhar o interlocutor.
5 - Falar de boca cheia, derrubar copos, 
talheres e guardanapos.

6 - Aspirar a sopa, baixar a cabeça muito 
próximo ao prato, abraçar o prato (quando o 
prato está à nossa frente, apenas os punhos e 
as mão ficam sobre a mesa).
7 - Começar a comer antes que todos estejam 
servidos (afinal, as pessoas estão juntas). 
Jamais se deve brincar ou manipular objetos 
que estão à mesa.
8 - Não se assoa o nariz à mesa. Aliás, 
também não se funga, não se boceja, não se 
arrota e não se tosse. O correto é pedir licença 

e ir ao toalete resolver o problema.
9 - Se uma pessoa ficar com algum resíduo 
nos lábios ou nos dentes, deve-se alertá-la, mas 
sem rir ou debochar. Para assear os dentes, 
o correto é ir ao toalete e não usar fio dental, 
dedos ou palitos à mesa para fazer a higiene.
10 - Não se enxágua a boca com o líquido 
ingerido durante a refeição. Não se usa a 
toalha da mesa para limpar os dedos ou os 
lábios, para isso existe o guardanapo.
11 - Não se usa a faca para cortar o que pode 

ser cortado facilmente com o garfo ou a colher. 
Não se usa o celular à mesa, principalmente se 
estiver acompanhado.
12 - Deve-se tratar os garçons e funcionários 
com cortesia e respeito. Nada de chamá-los 
de chefia, amigão, chapa, campeão e outros. 
Em grupos, não se deve ter comportamentos 
similares a uma torcida no campo de futebol.
13 - É preciso pagar a conta conforme o 
sistema da casa. Se o serviço deixou a desejar, 
é simples: não se volta!
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MOda & ESTILO VOLTa aO MUNdO

por HenriqUe Hübner
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AgEnDA DE EVEnTOS

26/8 - Almoço Apae 
Marisol de Maravilha - 12h 
- Salão Paroquial Católico 

- Baile das Orquídeas 
- 20h - Salão igreja 
Evangélica 

- Show nacional com 
Fiduma e Jeca - 23h59 - 

Play Club
 
27/8 - Festa dos Idosos 
Bairro Progresso - 10h 
- Salão Católico Bairro 
Progresso

2/9 - 53º Encontro de 
Corais – 16h – Centro 

Cultural 25 de Julho 

- Jantar-dançante Vasco 
da Gama - 20h - Salão 
Católico Bairro União 

3/9 - 7º Evento Cultural da 
Dança Sênior - 10h - Salão 
Paroquial Católico 

Uma das coisas mais marcantes 
na Filadélfia é que as pessoas 
amam sua cidade. Onde quer que 
vá, você sempre poderá contar 
com a cordialidade das pessoas.
Filadélfia tem muito para se ver 
e descobrir. Com acomodações 
de luxo disponíveis, como o 
Sonesta Philadelphia Downtown 
hotel, além de passarelas para 
pedestres, lindas cafeterias e 
famosas atrações culturais, a 
cidade surpreende e encanta os 
visitantes em cada esquina.
A arte em Philly não se limita a 
museus. Mais de 3.800 murais 

podem ser vistos por toda a 
cidade. O City of Philadelphia 
Mural Arts Program (Programa 
de arte em murais da Filadélfia) 
fornece apoio oficial à arte de rua 
da cidade. Quem quiser saber 
mais sobre a história das pinturas 
não pode deixar de fazer um 
passeio guiado.
Filadélfia é, há tempos, tema 
de músicas e o ponto central 
de vários filmes de hollywood. 
Durante sua visita, conheça 
um dos locais mais icônicos da 
cidade: The rocky Steps (Os 
Degraus de rocky).

eSPero qUe TenHAm DeSfrUTADo DeSSA SeqUênCiA 

Sobre A filADélfiA. SemAnA qUe vem enCerrAmoS noSSA 

JornADA Com oS melHoreS lUGAreS PArA Se viSiTAr.

HOJE DAREMOS COnTinUiDADE À nOSSA JORnADA 
PELA fiLADéLfiA, TRAZEnDO UM POUCO MAiS SOBRE 

ESTA BELA CiDADE. APROVEiTEM A LEiTURA!
Incomodados que se retirem, mas a dis-

curso feminista não para de ganhar espaço 
desde que surgiu nos Estados Unidos na se-
gunda metade dos anos 1960. Sua reivindica-
ção inicial foi a libertação das mulheres, mas 
atualmente é mais conhecido por pedir por 
direitos iguais entre homens e mulheres. A 
moda, que tem nas mulheres sua força maior, 
não poderia ficar por fora desse movimento. 

Grandes marcas como Dior e Chanel uni-
ram-se ao feminismo e, de forma bem lite-
ral através de camisetas com frases de impac-
to estampadas na língua inglesa, têm dado o 
recado: we should all be feminists (nós todos 
deveríamos ser feministas), the future is fema-
le (o futuro é feminino) e fight like a girl (lute 
como uma garota), girl power (poder das ga-
rotas) ou simplesmente feminist (feminista). 

Rapidamente a moda “pegou” e você já 
pode encontrar a sua nas lojas mais ante-
nadas. Eu, como a boa feminista que sou, já 
garanti a minha! Esse é o tipo de moda que 
queremos ver disseminada em todos os can-
tos do mundo para mostrar que nós, mulhe-
res, estamos bem longe de ser o sexo frágil. 

O PODER fEMininO
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No sábado (19) quem comemorou 
mais um ano de vida foi Celso 
Antônio ledur, que recebe os 
parabéns dos colegas do grupo Wh 
Comunicações. Os desejos são de 
muita paz, saúde e sucesso!

Na terça-feira (22) a querida 
renata Mattia comemorou mais 
um aniversário! Nossos desejos 
são de muitas conquistas, saúde, 
paz e alegrias em sua vida! 
Parabéns!

Na terça-feira (22) foi dia das irmãs luana 
e Natana comemorar mais um ano de 
vida. Que Deus continue iluminando cada 
passo dado e lhes proporcione muita saúde, 
alegrias e sucesso! Parabéns!

hoje (26) a família está em festa, pois 
a dona Noeli Schmitt completa mais 

um ano de vida! A homenagem é 
dos  familiares, com desejos de muita 

saúde e felicidade!

A rede Feminina de Combate ao Câncer de Maravilha, em 
parceria com a Assistência Social, realizou, no último fim de 
semana, mais três encontros com número expressivo de 
mulheres para falar da importância da prevenção. As palestras 
foram realizadas nos clubes de mães Jardim Florido, da linha 
Tope da Serra; Unidos Venceremos, na linha Arabutã; e recanto 
da Amizade, na linha Belo horizonte.
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por lUCiAne moZer

VIda E
ESPIrITUaLIdadE

ingREDiEnTES
2 abobrinhas
150 g de peito de peru
150 g de mozarela ralada
3 ovos

MODO DE PREPARO
Corte as abobrinhas em cubinhos e reserve. Bata os ovos 

como se fosse fazer omelete, tempere a gosto. Em forminhas in-
dividuais, coloque uma fatia de peito de peru, um pouco das 
abobrinhas, regue com um pouco de ovos batidos e cubra com 
mozarela para finalizar. Repita o processo em todas as formi-

TROUXinHA DE ABOBRinHA

Preparo: 30 minutos
Rendimento: 6 porções

nhas. Leve para assar em forno preaquecido a 180° C por 30 mi-
nutos, aproximadamente.

CAMPAnHA 
PELA gEnTiLEZA 

Indo ao trabalho, tive a oportunidade de ouvir o 
Momento Espírita (17/08) que falava sobre a impor-
tância da gentileza. Como vivemos em dias onde a 
gentileza anda um tanto esquecida, resolvi compar-
tilhar alguns trechos com vocês, meus queridos lei-
tores. 

O executivo estava na capital e entrou em um táxi 
com um amigo. Quando chegaram ao destino, o amigo 
disse ao taxista: Agradeço pela corrida. O senhor dirige 
muito bem. E, ante o espanto do motorista, continuou: 
Fiquei impressionado em observar como o senhor man-
teve a calma no meio do trânsito difícil. O profissional 
olhou, um tanto incrédulo, e foi embora. O executivo 
perguntou ao amigo por que ele dissera aquilo. Mui-
to simples – explicou ele. Estou tentando trazer o amor 
de volta a esta cidade e iniciei com uma campanha da 
gentileza. Você sozinho? – Disse o outro.  

Eu, sozinho, não. Conto que muitos se sintam mo-
tivados a participar da minha campanha. Tenho cer-
teza de que o taxista ganhou o dia com o que eu disse. 
Imagine agora que ele faça vinte corridas hoje. Vai ser 
gentil com todas as vinte pessoas que conduzir, porque 
alguém foi gentil com ele. Por sua vez, cada uma da-
quelas pessoas será gentil com seus empregados, com 
os garçons, com os vendedores, com sua família. Sem 
muito esforço, posso calcular que a gentileza pode se 
espalhar pelo menos em mil pessoas, num dia.

O executivo não conseguia entender muito bem a 
questão do contágio que o amigo lhe explicava. Mas 
você vai depender de um taxista! Não só de um taxista 
- respondeu o otimista. Como não tenho certeza de que 
o método seja infalível, tenho de fazer a mesma coisa 
com todas as pessoas que eu contatar hoje. Se eu conse-
guir que, ao menos, três delas fiquem felizes com o que 
eu lhes disser, indiretamente vou conseguir influenciar 
as atitudes de um sem número de outras. 

Você já pensou como seria bom se agradecêsse-
mos ao carteiro por nos trazer a correspondência em 
nossa residência? Ao médico que nos atenda, ao bal-
conista, ao caixa do supermercado... E a um profes-
sor, então? Pode não ser fácil, mas se pudermos recru-
tar alguém para a nossa campanha da gentileza... Diz 
um provérbio de autoria desconhecida que as pesso-
as que dizem que não podem fazer, não deviam inter-
romper aquelas que estão fazendo alguma coisa. 

Pensemos nisso e procuremos nos engajar na cam-
panha da gentileza. Pode não dar certo com uma pes-
soa muito mal-humorada. Mas também pode ser que 
ela se surpreenda por ser cumprimentada e respon-
da. Melhor do que isso: pode ser que ela decida cum-
primentar alguém. E, em fazendo isso, se sinta bem. E 
passe a cumprimentar as pessoas todos os dias. 

Assim estaremos espalhando o gérmen da genti-
leza, que torna as pessoas mais próximas umas das 
outras. Uma campanha que espalha confiança, tran-
quilidade... Pensemos nisso e façamos nossa adesão à 
campanha da gentileza, transformando a nossa cida-
de num oásis de paz.

PAnTOnE LAnÇA nOVO TOM DE ROXO EM HOMEnAgEM AO CAnTOR PRinCE

Pouco mais de um ano 
após a morte do cantor Prince, 
a Pantone, autoridade mundial 
em cores, acaba de anunciar 
uma nova tonalidade desenvol-
vida em homenagem ao icôni-
co artista. Chamada de  Love 
Symbol#2, a matiz  roxa  faz 
referência ao símbolo adotado 
por ele como nome.

A associação de Prin-
ce à cor roxa foi eternizada em 
1984 com o lançamento do fil-
me  Purple Rain, e a música 
homônima, que levou o Oscar. 

“Temos a honra de ter desen-
volvido a Love Symbol #2, uma 
distinta tonalidade roxa cria-
da em memória de Prince. Um 
ícone musical conhecido por 
seu brilho artístico, Love Sym-
bol #2 é tão emblemática quan-
to o estilo de Prince. Love Sym-
bol #2 permite que o tom roxo 
de Prince seja consistentemen-
te replicado e mantenha o mes-
mo status icônico que o próprio 
homem”, disse, em nota, Laurie 
Pressman, vice-presidente da 
Pantone.

Love Symbol #2 foi inspi-
rada no piano   Yamaha per-
sonalizado, que iria acom-
panhá-lo durante as turnês 
antes de sua morte em 21 de 
outubro de 2016, aos 57 anos.

E o nome da cor também 
rende homenagem ao cantor, 
que foi inspirado no símbolo 
do amor criado pelo designer 
gráfico Mitch Monson.

“A cor era um sinônimo de quem Prince era e sempre será”, 
diz Troy Carter, responsável pelo espólio do cantor. “Essa é uma 
maneira incrível para seu legado viver para sempre.”

A  decoração roxa  pode ser aplicada nos mais 
diferentes cômodos da casa. Isto mesmo, engana-se quem 
pensa que o tom é limitado e possuem restrições. A ideia é 
trazer a cor em maior ou menor grau e de acordo com o seu 
desejo e necessidade. Para isto, vale apostar na pintura da 
parede, em papéis de parede, texturas, além de revestimen-
tos especiais como pisos e azulejos. Com a grande gama de 

tons, basta ter bom senso para escolher por aque-
la cor que mais combina com você. Experimente!
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nA SUA ESTAnTE

Neste livro, Lise Bourbeau explica que nossos proble-
mas de ordem física, emocional e mental são fruto de cin-
co feridas que trazemos da infância: rejeição, abandono, hu-
milhação, traição e injustiça. Como não sabemos lidar com 
elas, desenvolvemos máscaras para escondê-las, acreditan-
do que, assim, desaparecerão. Mas, com o passar do tem-
po, essas feridas se tornam ainda mais profundas e atra-
palham nossa saúde, nossos relacionamentos e nossa 
felicidade. E nos distanciam de quem somos de verdade. 

Simon Fairfax, o fatalmente charmoso marquês de Lisburne, 
acaba de retornar relutantemente a Londres para cumprir uma 
obrigação familiar. Ainda assim, ele arranja tempo para sedu-
zir Leonie Noirot, sócia da Maison Noirot. Só que, para a modis-
ta, o refinado ateliê vem sempre em primeiro lugar, e ela está mais 
preocupada com a missão de transformar a deselegante prima do 
marquês em um lindo cisne do que com assuntos românticos. 

VOLúPiA 
DE VELUDO

AS CinCO fERiDAS EMOCiOnAiS

PARA COLORiR
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Mercado e Panificadora Bom gosto está 
na Avenida Maravilha 

Empresa Brutscher e Bruvar atende linha 
de veículos pesados 

Com sede na Avenida 
Maravilha, a empresa Bruts-
cher e Bruvar atende na loja 
com venda de peças para a li-
nha pesada e ao lado com a 

mecânica, que também pres-
ta serviços para a linha diesel. 
A empresa é comandada por 
Otacílio Brutscher e os filhos 
Ademir e Giseli, e está situada 
em Maravilha há 46 anos, con-
tando atualmente com uma 
equipe de 30 profissionais.

A Brutscher e Bruvar tam-
bém presta serviço de so-
corro e guincho 24 horas, 
atendendo as principais se-
guradoras do Brasil. Buscan-
do sempre a inovação e quali-
dade nos serviços oferecidos, 
a empresa hoje está prepara-
da para fazer diagnóstico ele-
trônico na parte da mecâni-
ca para veículos pesados. O 
foco é sempre na qualidade e 
credibilidade com o cliente. 

A franquia da empresa de 
transportes Expresso São Miguel 
iniciou o atendimento em Ma-
ravilha há nove anos, comanda-
da pelos sócios Gilmar e Carli-
to Kempfer. A empresa trabalha 
com transporte de mercado-
rias fracionadas para os estados 
de Santa Catarina, Paraná e Rio 
Grande do Sul. O principal dife-
rencial é a agilidade nas entre-
gas. A mercadoria é entregue em 
24 horas, com algumas exceções 
nos municípios do Extremo Nor-
te do Paraná e Extremo Sul do 
Rio Grande do Sul, para os quais 

o prazo máximo é de 48 horas. 
A empresa tem um total de 

110 agências distribuídas pe-
los três estados. A franquia de 
Maravilha, que atende na Ave-
nida Maravilha, trabalha com 
cinco caminhões e oito profis-
sionais, fazendo coletas e entre-
gas no município-sede, além de 
Cunha Porã, Iraceminha, Flor do 
Sertão, Romelândia, São Miguel 
da Boa Vista, Bom Jesus do Oes-
te, Santa Terezinha do Progresso 
e Saltinho. A empresa tem ainda 
como meta atender em breve o 
interior do Estado de São Paulo. 

Expresso São Miguel se 
destaca pela agilidade 
de coleta e entrega 

A empresa abriu as portas 
há oito anos e desde novembro 
de 2016 é comandada por uma 
nova equipe de direção. Eliane, 
Jussara e Pedro Helegda com-
praram o Mercado e Panificado-
ra Bom Gosto e trabalham para 

continuar o processo de inova-
ção e excelência. O atendimen-
to é realizado por 15 profissio-
nais, em horários diferenciados 
para o público, das 7h às 19h30, 
sem fechar ao meio-dia. No sá-
bado o mercado fecha às 19h e 

no domingo abre das 8h às 11h. 
A família Helegda já tra-

balhava no ramo no municí-
pio de Pinhalzinho e a partir de 
2006 passou a investir na Cida-
de das Crianças. A empresa ofe-
rece produtos na linha de mer-

cado, açougue e padaria, com 
sede na Avenida Maravilha. O 
destaque é na linha de padaria, 
com produção própria, e profis-
sionais que buscaram especia-
lização em outros estados, para 
melhor atender aos clientes.

Rosângela Móveis Planejados comemora 
sete anos de atendimento 

O casal Rosângela e José 
Espens abriu as portas da em-
presa em agosto de 2011, com 
a proposta de inovar no ramo 
de móveis. A Rosângela Mó-
veis Planejados trabalha com di-
versas linhas de estofados, salas 
de jantar, poltronas, dormitó-

rios, camas e box, além de ar-
tigos de decoração, como ta-
petes, almofadas, quadros, 
espelhos, plantas e ornamen-
tos. A empresa investe cons-
tantemente em novidades, 
trazendo opções de móveis 
compactados e inteligentes.

O cliente pode optar ain-
da pela linha sob medida, com 
muitas possibilidades tecnológi-
cas, como massageadores, des-
pertadores, áudio vibe, toma-
das, USB, regulagem elétrica de 
assentos e encostos. A empresa 
conta com diversas linhas para 

home garden, móveis em jun-
co e ferro, fabricação de fontes 
em jardins e várias novidades 
para edículas. Para atender aos 
clientes, uma equipe de cinco 
profissionais, sendo uma proje-
tista, dois montadores e os pro-
prietários, trabalha na empresa. 

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder

Mercado e Panificadora Bom gosto atende na Avenida Maravilha Empresa trabalha com linha de mercado, açougue e padaria  

Agência da Expresso São Miguel no município

Maravilha possui frota de cinco caminhões 

loja da Brutscher em Maravilha

Mecânica Bruvar 

rosângela Móveis Planejados Móveis modernos e na medida que o cliente precisar

Divulgação
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AgOSTO LARAnJA Próximo evento da programação será almoço 
promovido hoje (26) 

Caminhada Laranja orienta sobre 
prevenção de deficiências

O cronograma do Agos-
to Laranja, mês da conscien-
tização sobre a esclerose múl-
tipla, realizado pela Apae 
Marisol de Maravilha, teve 
continuidade no sábado (19) 
com a Caminhada Laranja. 
O evento iniciou no Espaço 

Criança Sorriso e teve o apoio 
do LEO Clube Maravilha, Clu-
be de Lions, Rotary Club, 
Rede Feminina de Combate 
ao Câncer, JCI, Secretaria de 
Saúde e Assistência Social. 

Durante o trajeto os par-
ticipantes foram acompa-

nhados por um carro de som 
que passou mensagens so-
bre prevenção à comunidade 
e também carregaram balões 
alaranjados simbolizando a 
campanha. Conforme o pre-
sidente da entidade, Genuir 
Bassani, além da caminhada, 

o Grupo de Apoio da Apae co-
mercializou 95 quilos de bo-
lachas caseiras. “Todas as 
ações não só nos auxiliam, 
como também conscientizam 
a comunidade. Agradeço a to-
dos que estiveram presentes 
no evento”, explica.

EnTiDADES PARTiCiPARAM DO EVEnTO

CULTO

Para dar início à Semana Nacional da Pessoa 
com Deficiência intelectual e Múltipla, que 
adentra o Agosto laranja, a Apae Marisol 
de Maravilha realizou culto na segunda-
feira (21), na sede da escola. A celebração, 
ministrada pelo pastor Denis Moacir Berté e 
pelo ministro Francisco gialdi, contou com a 
presença de alunos e familiares.
O próximo evento do cronograma será 
almoço beneficente promovido hoje (26) 
no Salão Paroquial Católico. As fichas 
para adultos custam r$ 20, crianças de 
até seis anos não pagam e dos sete até 
os 12 anos o ingresso é r$ 12. O cardápio 
terá macarronada, galetos, pães, cucas e 
saladas e a novidade para este ano será 
o bufê de sobremesas. Os doces serão 
confeccionados pela equipe da Apae e a ficha 
para o acesso à mesa custa r$ 2 e dá direito 
a uma servida. Durante o evento também 
será realizado o sorteio da ação entre amigos 
realizada pela instituição. É necessário levar 
pratos e talheres para o almoço. 

Fotos: Jornal O Líder

Francisco gialdi e Denis Berté

Celebração contou com a presença de alunos e familiares

Caminha foi promovida pela Apae Marisol grupo de Apoio comercializou bolachas durante o evento

No sábado (19) o 
lEO Clube Maravilha 
participou da caminhada 
alusiva à campanha 
Agosto laranja, de 
iniciativa da Apae. O 
evento foi realizado com 
o intuito informativo 
sobre as questões 
de saúde envolvidas 
pelo tema, bem como 
apresentar para a 
comunidade a motivação 
dos clubes de serviço em 
relação aos trabalhos de 
orientação e prevenção 
que são desenvolvidos. 
Nesta edição, o lEO 
Clube Maravilha marcou 
presença na companhia 
dos Clubes de lions do 
município. Parabéns 
pela inciativa de todos os 
envolvidos! As melhores 
coisas acontecem para 
quem levanta e faz!
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CUNhA PoRã
VigiLÂnCiA EM SAúDE Conselheira Selsi Weimer irá representar o 
município na etapa estadual

Profissionais participam de 
Conferência Macrorregional

A 1ª Conferência Ma-
crorregional de Vigilância 
em Saúde foi realizada em 
Chapecó nos últimos dias 14 
e 15. O encontro teve por ob-
jetivo propor diretrizes para 
a formulação da Política Na-
cional de Vigilância em Saú-
de e o fortalecimento de 
ações de Promoção e Prote-
ção à Saúde. 

A Conferência contou 
com a participação de pro-
fissionais de toda a região. 
O município de Cunha Porã 
foi representado pelas con-
selheiras municipais de 
Saúde Selsi Weimer e Dalva 
Brandt, além da profissio-
nal da Vigilância Sanitária 
Adriane Weber e o secretá-

rio de Saúde, Alexandre Fa-
gundes.

A conselheira de Saúde 
de Cunha Porã, Selsi Wei-
mer, irá representar o mu-
nicípio na etapa estadual, 
que ocorre nos dias 19 e 20 
de setembro, em Florianó-
polis. Para Adriane Weber, 
ter participado do evento 

foi importante para conti-
nuar trabalhando em defe-
sa das políticas em Saúde. 
“A base da saúde é a preven-
ção e esta se dá por meio das 
vigilâncias Sanitária, Epide-
miológica e Ambiental. Por 
isso, precisamos elencar 
ações para que as pessoas 
não adoeçam e tenham mais 
qualidade de vida”, avalia.

Fotos: Divulgação

Fotos: Divulgação

Cunha-porenses e a presidente do Conselho Estadual de Saúde 

Alexandre Fagundes integrou a mesa de honra

A Escola Núcleo Núme-
ro Um e a Secretaria de Edu-
cação, em parceria com a 
Cooperativa Auriverde e o 
Sescoop, desenvolvem pelo 
segundo ano consecuti-
vo o Programa CooperJo-

vem. O principal objetivo 
é trabalhar a educação co-
operativa, proporcionan-
do momentos de integração 
entre equipe escolar, alu-
nos, pais e a comunidade.

Os alunos dos primeiros 

e segundos anos auxiliaram 
na preparação de bolos do-
ces e salgados, seguida de de-
gustação. A ação contou com 
a parceria da Realta e da pro-
fissional Edini Kluge. Já os 
alunos do quinto ano realiza-

ram passeio até o Morro das 
Antenas, localizado na Linha 
Santo Antônio, com a propos-
ta de fixar pontos de referên-
cia. Já em sala de aula, eles 
confeccionaram o mapa do 
trajeto e uma linha do tempo. 

inTEgRAÇãO
Alunos desenvolvem ações do 
Programa CooperJovem

Alunos ajudaram a preparar receitas Morro das Antenas foi o ponto escolhido

Está programada para se-
gunda-feira (28), a partir das 
14h, na Câmara de Vereado-
res de Cunha Porã, a etapa fi-
nal da fase municipal do con-
curso Oratória nas Escolas. 
O projeto, que envolve alu-
nos do 8º ano, é promovido 
pela JCI Maravilha, em parce-
ria com a Secretaria de Edu-
cação e governo municipal. 

Neste ano, nove estudan-
tes da Escola Núcleo Núme-
ro Um vão disputar a final. O 
tema proposto é: “O que é ter 
sucesso na vida?”. De acordo 

com Mara Becker, coordenado-
ra local do projeto, os critérios 
serão avaliados por uma ban-
ca de jurados indicada pela JCI. 

O vencedor irá representar 
o município na final, que ocor-
re em Maravilha no mês de se-
tembro. “O projeto também 
tem por objetivo oportuni-
zar e aperfeiçoar a capacidade 
de comunicação, bem como 
treinar novas lideranças por 
meio das técnicas de falar em 
público, despertando o sen-
so crítico em relação ao tema 
que será abordado”, assinala.

COnCURSO

ATEnÇãO BáSiCA

JCi promove fase final 
do Oratória nas Escolas 

Profissionais participam 
de capacitação

Os profissionais da Secre-
taria de Saúde participaram 
no último dia 17 de capacita-
ção que teve como foco a Aten-
ção Básica. A reunião foi coor-
denada pelas integrantes da 
gerência da Regional de Saúde 
de Chapecó Otília Cristina Ro-
drigues e Ediane Bergamin.  

O objetivo da ação é for-
talecer a Atenção Básica e res-
saltar as atribuições de cada 
profissional de acordo com a Po-
lítica Nacional de Atenção Bási-
ca (Pnab). Segundo a enfermei-
ra Veridiana Zordan, o encontro 

foi positivo. “A Política da Aten-
ção Básica trabalha no sentido 
de evitar as doenças. Entretan-
to, a realidade dos Postos de Saú-
de muitas vezes é mais curati-
va do que preventiva”, afirma.

Veridiana também par-
ticipou de reunião na manhã 
de quarta-feira (23) em Cha-
pecó. Ela conta que duran-
te o encontrado foi mencio-
nado que Santa Catarina se 
destaca pela qualidade nos ser-
viços prestados na área. “Mes-
mo assim ainda há muito para 
ser feito e melhorado”, diz.

Capacitação reuniu profissionais da Saúde

Viviane Seben/Divulgação/Ascom prefeitura
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tIgRINhoS
AMOR DE fAMíLiA
Turmas dos pré trabalham 
sequência didática

Os alunos das turmas do 
pré do Centro Educacional In-
fantil Proinfância Criança Sorri-
so e as professoras Jane Andret-
ta e Jusara Maggi desenvolveram 
a sequência didática “Um amor 
de família”. O principal objeti-
vo da atividade é vivenciar as 
mais diversas situações fami-
liares relatadas pelas crianças 
em sala de aula e a função de 
cada pessoa no seio familiar. 

Os alunos levaram folhas de 
sulfite para casa e cada um re-
presentou os membros da famí-
lia com foto ou desenho. Na es-
cola, foi montada uma árvore 

para expor os trabalhos. Durante 
a sequência, também foi produ-
zido um varal de porta-retratos 
de papel, colorido com dese-
nhos. De acordo com as profes-
soras, as crianças também fa-
laram sobre suas vivências.

Para concluir, foi confec-
cionado um boneco utilizan-
do materiais retornáveis e tin-
ta. “As atividades realizadas com 
as turmas foram muito valio-
sas e atrativas, lembrando a ver-
dadeira essência da nossa vida. 
Nascemos para ser felizes, cui-
dando e ajudando um ao ou-
tro”, afirmam as  professoras. 

Fotos: Divulgação

Divulgação

Alunos do pré participaram das atividades

Crianças falaram sobre suas vivências

MELHORiAS

COnSCiEnTiZAÇãO

Pavimentação asfáltica está em andamento

Alunos visitam aterro sanitário

COMEMORAÇãO Baile de escolha das soberanas irá contar com 
animação do grupo Tchê Kakareko

Programação de aniversário 
do município é divulgada

No dia 29 de setembro o mu-
nicípio de Tigrinhos comemora 
22 anos de emancipação. Para ce-
lebrar a data, diversas festividades 
foram programadas. O primei-
ro evento será o desfile cívico, no 
dia 2, às 9h. De acordo com o vice
-prefeito e presidente da Comissão 
Central Organizadora, Milton José 
Huppes (PMDB), a programação 
terá continuidade no dia 9, às 13h, 
com o Festival da Canção Munici-
pal, seguido de bolo e mateada. 

A feira do agricultor e a ho-
menagem aos colonizadores e 
benzedores estão programadas 
para o dia 16, às 13h. As festivida-
des continuam no dia 23, às 10h, 
com a Roda de Viola na Escola de 
Educação Básica Osvaldo Ferrei-

Derli Antônio de Oliveira e Milton José huppes

Diana Heinz/O Lídera

ra de Mello, seguida da tradicional 
feijoada. Huppes destaca que no 
dia 28, às 10h, haverá confrater-
nização dos idosos na Linha La-
jeado Tigre, tendo macarronada 
como cardápio. “Nós temos qua-
tro grupos de idosos no município 

e dessa vez a confraternização irá 
ser nesta Linha. Lembrando que 
no período da tarde haverá músi-
ca ao vivo”, diz.

Para encerrar a programação, 
está previsto para o dia do aniver-
sário o baile de escolha das so-

beranas, com animação do gru-
po Tchê Kakareko. “Estamos nos 
programando para uma gran-
de festa. Para os munícipes o in-
gresso é grátis, só é vendido para 
quem é de fora. Na ocasião, será 
escolhida a rainha, duas prince-
sas e a miss simpatia”, afirma.

O prefeito, Derli Antônio de 
Oliveira (PMDB), conta que a 
programação foi definida pen-
sando na população de Tigrinhos. 
“O município está começando a 
engatinhar, ainda precisamos de 
mais infraestrutura, de grandes 
empresas para oferecer mais em-
prego, mas já evoluímos muito. 
São 22 anos, então convidamos 
a todos para prestigiar esse mo-
mento”, destaca. 

TAÇA SiCOOB
Jogos da quarta rodada 
serão realizados hoje

As partidas da quarta ro-
dada do Campeonato Munici-
pal de Futsal 2017 serão promo-
vidas hoje (26), a partir das 18h. 
Na ocasião, enfrentam-se Juven-
tus Juniors x Avaí, Deportivo Ti-
gre x Tcharemanga, Sertãozi-
nho x Boca Juniors, Poca Lenha x 
Ajax, River Plate x Bar e Lancho-

nete Pribe e Catedral x Largados. 
Pela terceira rodada os re-

sultados foram: River Pla-
te 8 x 0 Largados, Catedral 2 
x 2 Bar e Lanchonete Prie-
be, Ajax 3 x 0 Juventus Juniors, 
Poca Lenha 5 x 2 Avaí, Tcha-
remanga 4 x 1 Real e Boca Ju-
niors 7 x 2 Deportivo Tigre. 

Terceira rodada foi disputada no dia 19 

Obras de pavimentação asfál-
tica, drenagem pluvial, sinalização 
e passeio público estão em anda-
mento na Rua Alberto Bonetto, na 
Linha Lajeado Tigre. A área total de 

asfalto é de 1.178,25 metros quadra-
dos e a área total de passeio públi-
co é de 528,70 metros quadrados.

Os recursos para a realização 
da obra foram obtidos por meio 

de emenda individual do orça-
mento geral da união de 2016 do 
deputado federal Jorginho Mello 
(PR), em atendimento à solicita-
ção dos representantes do Partido 

da República Gilson Neu e o ex-vi-
ce-prefeito Neri Neu, que conti-
nuam empenhados na busca de 
recursos e demonstram parce-
ria com a atual administração.

Fotos: Divulgação

Obras são realizadas na rua Alberto Bonetto recursos foram obtidos com emenda do deputado Jorginho Mello (Pr)

Os alunos do 5º ano do 
Centro de Educação Profes-
sor Ivo Luiz Honnef, junta-
mente com a professora Iára 
Gohlke e a secretária Elia-
ne Miorando, realizaram vi-
sita ao aterro sanitário loca-

lizado nas proximidades de 
Bom Jesus do Oeste. O obje-
tivo foi conscientizar os alu-
nos sobre o descarte correto 
do lixo e refletir sobre o uso ex-
cessivo de produtos industria-
lizados. Eles também confec-

cionaram filtros com material 
reciclado para acompanhar o 
processo de limpeza da água.

Na ocasião, a turma co-
nheceu o importante trabalho 
que Célio e a família realizam 
há 20 anos ao fazer a cole-

ta, separação e reciclagem do 
lixo. Segundo a professora, os 
alunos ficaram impressiona-
dos com a quantidade de lixo 
produzida pelos seres huma-
nos e irão conversar com a fa-
mília sobre o descarte correto. 

Fotos: Divulgação

Atividade foi desenvolvida pelos alunos do 5º ano Aterro fica localizado nas proximidades de Bom Jesus do Oeste
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JERRy LEwIS 
 O ator americano morreu no dia 
20 de agosto em las Vegas, aos 
91 anos. Conhecido como “rei da 

comédia”, era um ícone da arte no 
teatro e no cinema. A causa da morte 

não foi oficialmente confirmada, mas a suspeita 
é de que o ator tenha sofrido complicações no 
tratamento para um problema cardíaco. Ele estava 
internado desde o início do mês. Fã confesso de 
Charlie Chaplin, Jerry lewis foi apontado como um 
de seus mais distintos sucessores. Nos anos 50, 
ficou famoso pelas parcerias com Dean Martin, 
que conheceu em 1946, em uma casa noturna de 
Nova iorque. Seu talento era tamanho que logo 
lewis começaria a escrever e a dirigir os próprios 
filmes. O comediante ganhou ainda mais fama 
por protagonizar a primeira versão de “O Professor 
Aloprado”, nos anos 60. 

CéSAR mATA PIRES
  O maior acionista da empreiteira 
OAS morreu aos 68 anos 

na terça-feira (22), enquanto 
caminhava pelo Pacaembu, bairro 

da Zona Oeste de São Paulo. A suspeita é que 
ele tenha sofrido um infarto fulminante. Pires foi 
fundador da empreiteira criada em 1976, na Bahia. 
Ele era casado com Thereza, uma das filhas do 
ex-senador baiano Antônio Carlos Magalhães 
(ACM), e tinha dois filhos. Em 2015 a revista Forbes 
estimava que a fortuna de Pires era de US$ 1,6 
bilhão. A empresa é uma das grandes construtoras 
brasileiras que têm executivos como réus na 
Operação lava-Jato. 

wILLy GOnSER
 O narrador esportivo faleceu 
na terça-feira (22), aos 80 anos. 
Paranaense, ele passou grande 

parte da carreira no rádio de 
Minas gerais e ficou marcado pelas 

transmissões de partidas do Atlético. gonzer estava 
internado em Belo horizonte para tratamento de 
pneumonia.  Começou a carreira no rádio depois 
de ganhar um concurso para trabalhar na área, 
em 1953, pela rádio Marumby. Ele atuou com 
noticiários, chamadas musicais e comerciais até 
a primeira experiência em transmissão esportiva, 
dois anos mais tarde. A ligação do locutor com o 
Atlético começou em 1979, quando iniciou trajetória 
na rádio itatiaia e emocionou os torcedores por 30 

anos. Em 2002 ele recebeu o galo de Prata, maior 
honraria do clube. gonser também participou de 
coberturas de 11 copas do mundo. 

mARInO ARnILDO FInGER
Faleceu no dia 17 de agosto no hospital de São 
José do Cedro, aos 62 anos. Seu corpo foi velado 
na cripta mortuária da igreja Matriz de São José do 
Cedro, sendo sepultado no cemitério municipal.

JOãO ALDREDO ROOS
Faleceu no dia 17 de agosto no hospital regional 
de São Miguel do Oeste, aos 96 anos. Seu corpo foi 
velado na Capela Mortuária do Bairro São gotardo, 
sendo sepultado no cemitério da comunidade.

ADELInO TAFFAREL
Faleceu no dia 17 de agosto no hospital São José 
de Maravilha, aos 89 anos. Seu corpo foi velado na 
Casa Mortuária de Maravilha, sendo sepultado no 
cemitério municipal.

wILmA SCHRODER 
Faleceu no dia 18 de agosto no hospital regional 
de São Miguel do Oeste, aos 80 anos. Seu corpo 
foi velado na igreja Católica de linha Taipa Alta, 
iporã do Oeste, sendo sepultado no cemitério da 
comunidade.

ASSunTA PInOTI
Faleceu no dia 18 de agosto no hospital regional 
de São Migue do Oeste, aos 91 anos. Seu corpo foi 
velado na igreja Assembleia de Deus em Anchieta, 
sendo sepultado no cemitério municipal.

AnTOnIO PILz
Faleceu no dia 18 de agosto no hospital regional 
de São Miguel do Oeste, aos 66 anos. Seu corpo foi 
velado na igreja Católica de linha grapia, Paraíso, 
sendo sepultado no cemitério da comunidade.

EDEL TEREzInHA wEnER
Faleceu no dia 20 de agosto em sua residência em 
Maravilha, aos 76 anos. Seu corpo foi velado na 
Capela Mortuária de Maravilha, sendo sepultado 
no cemitério municipal.

ARnO SEIBET
Faleceu no dia 20 de agosto no hospital de Foz 
do iguaçu (Pr), aos 78 anos. Seu corpo foi velado 
na Capela Mortuária da Funerária Franke de 
Maravilha, sendo sepultado no cemitério municipal.

DAVID JOSé CAnCI
Faleceu às 15h de segunda-feira (21), no hospital 
regional de Chapecó. Seu corpo foi velado 
na capela da Funerária Franke e sepultado no 
cemitério municipal de Maravilha.

ORLAnDO ROSIn
Faleceu no dia 21 de agosto no hospital de 
Descanso, aos 87 anos. Seu corpo foi velado na 
igreja Católica de linha itajubá, Descanso, sendo 
sepultado no cemitério da comunidade.

DOmInGOS DO AmARAL
Faleceu no dia 22 de agosto no hospital regional 
de São Miguel do Oeste, aos 87 anos. Seu 
corpo foi velado na Casa Mortuária da igreja 
de Anchieta, sendo sepultado no cemitério 
municipal. A família convida para a missa de 
sétimo dia hoje (26), às 19h, na igreja matriz de 
Anchieta.

mARISTELA nARDES mACHADO
Faleceu no dia 22 de agosto no hospital regional 
de São Miguel do Oeste, aos 33 anos. Seu corpo 
foi velado no Pavilhão do Bairro Santa Tereza 
Alto, itapiranga, sendo sepultado no cemitério 
municipal.

VICTOR DE SOuzA wEILAnD
Faleceu no dia 22 de agosto no hospital regional 
de São Miguel do Oeste. Seu corpo foi velado na 
igreja Católica de linha Alto Tigre, iporã do Oeste, 
sendo sepultado no cemitério da comunidade.

mARIA InES PIAn PADILHA
Faleceu no dia 22 de agosto no hospital Ceonc 
de Cascavel (Pr), aos 54 anos. Seu corpo foi 
velado na Casa Mortuária de guaraciaba, sendo 
sepultado no cemitério municipal.

VILmA BIAnCHET PAGLIARInI
Faleceu no dia 23 de agosto na UPA de São 
Miguel do Oeste, aos 69 anos. Seu corpo foi 
velado na igreja Católica de linha Várzea Alegre, 
Bandeirante, sendo sepultado no cemitério da 
comunidade.

DIOVALDO mAnOEL DE mEIRA
Faleceu no dia 23 de agosto no hospital regional de 
São Miguel do Oeste, aos 52 anos. Seu corpo foi velado 
na igreja Evangélica Só o Senhor é Deus do Bairro São 
Jorge, sendo sepultado no cemitério da comunidade.  

obItUÁRIo

A obra de construção da 
Unidade Básica de Saúde Mar-
ciany Cristina Zat Lisboa, no 
Loteamento Minha Casa, Nos-
so Sonho está em fase final e 
deve iniciar o atendimento em 
poucos dias. A Secretaria Muni-
cipal de Saúde confirmou que 
a data de inauguração será no 
dia 8 de setembro. A obra tem 
mais de 370 metros quadrados 
e investimento de R$ 697 mil. 

Com a nova unidade a 
prefeitura vai economizar re-
cursos gastos com pagamen-
to de aluguel, já que a equipe 
do posto de saúde do cen-
tro (em frente ao Hospital São 
José) passa a atender na nova 
unidade. O governo munici-
pal estuda ainda levar para esta 
UBS outros serviços de saú-

de que atualmente são presta-
dos em estruturas alugadas. 

O município também deve 
inaugurar em breve o novo 
posto de saúde no Loteamen-
to Estrela. O investimento nes-
ta unidade foi de R$ 473 mil e 
a estrutura terá mais de 138 
metros quadrados. Com es-
tas duas inaugurações, pas-
sa a valer o remapeamen-
to das unidades de saúde. 

Os projetos e orçamen-
tos das unidades básicas fo-
ram feitos pela equipe de en-
genharia da Amerios e os 
recursos para a constru-
ção são do Fundo Nacional 
de Saúde, por meio do Pro-
grama Requalifica UBS, com 
o auxílio do deputado fede-
ral Celso Maldaner (PMDB).

nOVA UniDADE
UBS do Loteamento 
nosso Sonho será 
inaugurada em setembro

Carine Arenhardt/O Líder

Unidade Básica de Saúde Marciany Cristina Zat lisboa será inaugurada em setembro 

BOM JESUS DO OESTE
Marília Maggi assume Secretaria da 
Administração Municipal e fazenda

Na manhã de segun-
da-feira (21) reuniram-se 
o prefeito de Bom Jesus do 
Oeste, Ronaldo Luiz Sen-
ger; o vice-prefeito, Ivo-
nir José Santolin; junta-
mente com os secretários 
municipais e equipe téc-
nica, para reunião perió-

dica. Na oportunidade, di-
versos assuntos estiveram 
em pauta, além da apre-
sentação da nova secretá-
ria da Administração e Fa-
zenda, Marilia Maggi. 

Marilia já possui ex-
periência como secretá-
ria Municipal de Saúde e 

afirma que não medirá es-
forços para o bom anda-
mento das atribuições da 
Secretaria e da Adminis-
tração como um todo.

Marilia Maggi, secretária 
da Administração e 

Fazenda

Divulgação
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CotIDIANo

por lAerTe bieGer
TrÂNSITO E VOCÊ
Major PM comandante da 7ª Companhia de 
Polícia Militar rodoviária

LOCAiS ESPECiALMEnTE 
PROTEgiDOS

Alguns locais, como escolas, hospitais, estações de 
embarque e desembarque de passageiros, recebem es-
pecial proteção do Código de Trânsito. Isso porque o le-
gislador acertadamente presumiu que nestes pontos há 
maior probabilidade de ocorrerem acidentes de trânsito 
em razão da circulação de pessoas.

A lei, inclusive, prevê que é crime trafegar em velo-
cidade incompatível com a segurança nas proximidades 
de escolas, hospitais, estações de embarque e desem-
barque de passageiros, logradouros estreitos, ou onde 
haja grande movimentação ou concentração de pessoas. 
Mas deverá a direção do veículo automotor gerar perigo 
de dano para que reste materializado o delito.

Além do crime de trânsito, o comportamento desre-
grado do condutor também estará sujeito à censura na 
esfera administrativa. O Art. 220 afirma ser infração de 
natureza gravíssima (7 pontos), passível de penalidade 
de multa no valor R$ 293,40, deixar de reduzir a veloci-
dade do veículo de forma compatível com a segurança 
do trânsito quando se aproximar de passeatas, aglome-
rações, cortejos, préstitos e desfiles, bem como nas pro-
ximidades de escolas, hospitais, estações de embarque e 
desembarque de passageiros ou onde haja intensa mo-
vimentação de pedestres.

E a constatação desta infração depende da aferição 
da velocidade do motorista infrator através de instru-
mentos? Conforme a Resolução nº 371/2010 do Conse-
lho Nacional de Trânsito, para a caracterização da infra-
ção não é necessário o uso de medidor de velocidade, 
bastando a prova testemunhal. A afirmação do agente 
fiscalizador no sentido de que a velocidade do veículo 
era incompatível para o local, gerando perigo de dano, 
pela presunção de legitimidade e veracidade dos atos 
administrativos é arrimo suficiente para sustentar a ex-
pedição do auto de infração de trânsito.

Então fica a nossa dica aos motoristas: reduza a ve-
locidade ao se aproximar destes locais, especialmente 
das escolas, pois crianças podem adentrar a via públi-
ca de forma inesperada, podendo, neste caso, o aciden-
te ser evitado se o motorista estiver atento e em veloci-
dade reduzida. 

A Polícia Militar prendeu 
três homens suspeitos de rou-
bar um malote da empre-
sa MM Bebidas de Maravi-
lha. O assalto aconteceu na 
tarde de segunda-feira (21), 
por volta de 14h, na Avenida 
Alexandre Kasper, no Bair-
ro Universitário. O malote 
estava com dinheiro e sen-
do transportado por uma 
mulher, em uma moto Hon-
da Biz, no momento em que 
os criminosos chegaram em 
uma motocicleta e anuncia-
ram o assalto.

Após derrubar a vítima, 
eles fugiram levando o malote 
e a moto que ela conduzia. A 
Polícia passou a realizar bus-
cas, momento em que encon-
trou o primeiro suspeito na 
Linha Mariporã. Com ele foi 
localizada a moto usada para 
o assalto, confessando a auto-
ria. Ele disse que é ex-funcio-
nário da empresa e sabia da 
movimentação financeira. 

O segundo suspeito foi 
encontrado na Linha Central, 
em um Kadett. O condutor foi 

ASSALTO Elementos abordaram funcionária de empresa e levaram 
dinheiro e motocicleta

Três homens são presos após 
roubo de malote

Em resposta rápida, homens foram abordados pela guarnição logo após o roubo

Fotos: Polícia Militar

A Polícia Civil indiciou 
um homem de 32 anos por 
seis crimes de estelionato 
em Maravilha. Em junho de 
2016 o suspeito foi a diver-
sos mercados de Maravilha 
e fez compras com cheque. 
Ao tentar fazer a compensa-
ção, os comerciantes perce-
beram que eram falsos. No 

total, seis estabelecimentos 
foram lesados no município.

Após análise de câ-
meras de monitoramen-
to, o suspeito foi identifica-
do e localizado no Paraná, 
onde está preso. Pelos seis 
crimes de estelionato, ele 
pode ser condenado até 20 
anos de prisão e multa.

ESTELiOnATO
Polícia indicia indivíduo 
que repassou cheques 
falsos no comércio

TRÂnSiTO 

COnTRABAnDO

Vítima é transferida após colisão frontal

Motorista é flagrado com 64 pneus do Paraguai

Duas pessoas ficaram fe-
ridas em um acidente de 
trânsito por volta de 7h30 
de quarta-feira (23), na BR-
282, entre Maravilha e Pi-
nhalzinho. As guarnições do 
Corpo de Bombeiros de Pi-
nhalzinho e Maravilha e 
equipe do Samu de Maravi-
lha estiveram no local. A co-
lisão foi no Distrito de Ju-
vêncio, em Saudades. 

Duas vítimas ficaram fe-
ridas, sendo que uma fi-
cou presa nas ferragens. 
Dois veículos se envolve-

Segundo a PrF, colisão aconteceu no acostamento após ultrapassagem em local proibido

Nova FM/Divulgação

identificado como proprietá-
rio da motocicleta utilizada 
no assalto. Ao verificar o in-
terior do automóvel, a guar-
nição localizou R$ 16.600 mil 
em dinheiro, além de apare-
lhos celulares. 

O terceiro envolvido 
foi preso na manhã de on-
tem (25), por volta de 11h, na 
Rua Arnoldo Graef, no Bairro 
União. Os policiais militares 
fizeram a abordagem e cum-
priram um mandado de pri-
são preventiva que havia sido 
expedido contra o suspeito. 
Ele foi levado ao Hospital São 

José para exame de corpo de 
delito e encaminhado para a 

Unidade Prisional Avançada 
de Maravilha.

ram na colisão frontal, sen-
do um Corsa Classic que 
desceu uma ribanceira e 
um Santana, ambos com 

placas de Pinhalzinho. 
O Santana era condu-

zido por um homem de 20 
anos e o Corsa por uma mu-

lher de 29 anos. As vítimas 
foram conduzidas ao Hos-
pital São José de Maravilha. 
O condutor do Santana foi 
atendido pelo Samu, com fe-
rimento grave na boca, mui-
tas dores e suspeita de fra-
tura no tornozelo. Ele é 
funcionário da empresa Au-
rora e se deslocava para Pi-
nhalzinho. Mais tarde, o jo-
vem foi transferido para o 
Hospital Regional de São Mi-
guel do Oeste. A mulher teve 
ferimentos leves e foi con-
duzida pelos bombeiros.

Uma carreta, com pla-
cas de São Miguel do Oeste, 
foi apreendida nesta semana 
na rodovia MS-160, na cida-

de de Sete Quedas, no Mato 
Grosso do Sul. A carga era de 
64 pneus contrabandeados 
do Paraguai. Segundo a po-

lícia, o caminhoneiro, de 47 
anos, também de São Miguel 
do Oeste, confessou ter com-
prado os pneus na Ciudad del 

Este, no Paraguai. Motorista, 
carreta e a carga foram entre-
gues à Delegacia de Polícia Fe-
deral no Mato Grosso do Sul.
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JOgOS 
Taça iguatemi realiza 5ª e 6ª rodadas

O sábado (19) foi de fu-
tebol para os meninos que 
competem pela Taça Igua-
temi/Aracnomania/Secre-
taria de Esportes, que joga-
ram pelas 5ª e 6ª rodadas das 
categorias sub-11 e sub-13, 

no Estádio Doutor Leal Fi-
lho. Este é o 5º ano conse-
cutivo que a competição é 
promovida e tem o apoio da 
Associação de Pais e Ami-
gos do Futebol (Apaf ).

Maravilha venceu as dis-

putas da categoria sub-13 e 
se classificou para a próxi-
ma fase em 2º lugar na Cha-
ve D. Os próximos jogos se-
rão no dia 2 de setembro 
e conforme o técnico, Fa-
bio Pereira de Azevedo, 

a classificação é resulta-
do do esforço de toda a equi-
pe. “Agradeço a todos pelo 
apoio e dedicação. As ro-
dadas seguem até outubro. 
Convido a população a pres-
tigiar as partidas”, destaca. 

Jogos foram realizados no sábado (19)

 Diana Heinz/O Líder

Equipe da categoria sub-13 está classificada para a próxima fase 

Divulgação

fASE MiCRORREgiOnAL Jogos contaram com a participação 
de sete municípios 

Equipe de futsal de Maravilha 
decide final dos Jasc

A equipe de futsal de Ma-
ravilha disputou ontem (25), 
às 21h, a final da etapa mi-
crorregional dos Jogos Aber-
tos de Santa Catarina (Jasc). 
Em razão do fechamento da 
edição, os resultados irão es-
tar no Jornal O Líder do pró-
ximo sábado (2). 

O time conquistou a clas-
sificação na quinta-feira (24), 
com vitória por 6 x 2. A parti-
da foi contra Saudades, cam-
peã do Estadual de 2016. Já 
a final foi disputada com a 
equipe de Pinhalzinho, que 
jogou com Serra Alta e venceu 
por 3 a 2. 

DiSPUTAS 
Os jogos contaram com a 

participação de equipes dos 
municípios de Flor do Ser-
tão, Bom Jesus do Oeste, Ma-
ravilha, Saudades, Modelo, 
Pinhalzinho e Serra Alta. No 
futsal feminino, Maravilha e 
Serra Alta disputaram ontem 

(25) a vaga para a fase Regio-
nal. Além do futsal, as moda-
lidades de voleibol, bocha e 
bolão também fazem parte da 
competição. Os jogos de bolão 
e bocha ocorrem hoje (26) e 
amanhã (27), enquanto os jo-
gos de voleibol serão realiza-
dos no sábado (2). 

Fotos: Camilla Constantin/O Líder

Time conquistou a classificação na quinta-feira (24) Semifinal foi disputada com a equipe de Saudades

Tendo como meta levar 
mais tecnologia e inovação 
para a rotina do meio rural ca-
tarinense, foi lançado na terça-
feira (22) o Núcleo de Inovação 
Tecnológica para Agricultu-
ra Familiar (Nita), em Floria-
nópolis. O ato contou com a 
presença do governador, Rai-
mundo Colombo; do coorde-
nador setorial para Desenvol-
vimento Sustentável do Banco 
Mundial, Paul Procee; e do se-
cretário de Estado da Agricultu-
ra e da Pesca, Moacir Sopelsa; 
entre outras lideranças do setor.

“Nós temos que reconhe-
cer o grande sucesso da agri-
cultura familiar catarinense. E 
para continuar com esse su-
cesso, temos que dar condi-
ções para as novas gerações, 
oferecendo estrutura, com-
petitividade e rentabilidade. 
A iniciativa do Nita contribui 
para projetar um futuro segu-
ro do setor para as próximas 
décadas”, afirmou Colombo.

O Nita funcionará como 
um elo entre startups e peque-
nas e médias empresas desen-
volvedoras de inovações com 
as cadeias produtivas organi-
zadas dos agricultores. A in-
tenção é identificar quais são 
as demandas, onde estão os 
gargalos tecnológicos e se já 
existe uma tecnologia para 
atender e resolver esse aspec-
to. O grande desafio será le-
var essas tecnologias de pon-
ta a um baixo custo para os 
agricultores catarinenses.

Em Santa Catarina, 90% 
dos produtores são agriculto-
res familiares que, juntos, res-
pondem por cerca de 70% de 
toda a produção agropecuá-
ria do Estado. “Esse é um mo-
mento em que Santa Catari-

na mais uma vez se diferencia 
dos demais estados do país. O 
Nita vai permitir que a agricul-
tura familiar catarinense seja 
ainda melhor atendida. Os po-
los tecnológicos estarão mais 
perto do campo, ajudando a 
melhorar a nossa produtivi-
dade”, acrescentou Sopelsa.

PARCERiA COM O 
BAnCO MUnDiAL

 O Banco Mundial é o gran-
de apoiador do projeto e San-
ta Catarina representa a Améri-
ca Latina em uma lista de nove 
iniciativas como essa ao redor 
do mundo. O objetivo do banco 
é repetir o sucesso alcançado 
no Estado com o programa SC 
Rural, focado no aumento de 
competitividade no meio rural.

COMPOSiÇãO DO niTA
O Nita é composto por di-

ferentes entidades e seu con-
selho gestor é constituído por 
dirigentes das seguintes ins-
tituições: Secretaria de Esta-
do da Agricultura e da Pes-
ca (SAR), Secretaria de Estado 
do Desenvolvimento Econô-
mico Sustentável (SDS), Em-
presa de Pesquisa Agropecu-
ária e Extensão Rural de Santa 
Catarina (Epagri), Fundação 
de Amparo à Pesquisa e Inova-
ção do Estado de Santa Catari-
na (Fapesc), Serviço de Apoio 
às Micro e Pequenas Empre-
sas (Sebrae), Associação Cata-
rinense de Tecnologia (Acate), 
Associação Polo Tecnológi-
co do Oeste Catarinense (De-
atec), Associação Catarinense 
de Fundações Educacionais(A-
cafe), Fundação Centros de Re-
ferência em Tecnologias Ino-
vadoras (Certi) e Universidade 
Católica de Santa Catarina.

AgRiCULTURA fAMiLiAR 
Santa Catarina passa a 
contar com núcleo de 
inovação Tecnológica 
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 ONEIdE BEhLING

ESTADUAL DE AMADORES JESC
CRM garante vitória 
em jogo contra o 
grêmio guarujá 

Voleibol maravilhense é 
vice-campeão estadual 

A 10ª rodada do Estadual 
de Amadores - Copa Hemmer 
Alimentos foi realizada no úl-
timo fim de semana, com re-
sultado positivo para Maravi-
lha. Sete jogos movimentaram 
o Estado e modificaram 
as colocações na tabela. 

O Clube Recreativo Ma-
ravilha (CRM) jogou em Gua-
rujá do Sul, enfrentando o 

Grêmio Guarujá, e ficou com 
a vitória. O placar foi de 3 a 
2 para a equipe visitante. O 
CRM está com a segunda co-
locação da tabela, na Cha-
ve A, com 10 pontos. Agora 
as equipes se enfrentam pe-
las oitavas-de-final. O CRM 
joga com o Metropol de São 
Carlos. A partida será em Ma-
ravilha no domingo (23). 

Oneide Behling/WH Comunicações

Jogo foi contra o grêmio guarujá

A equipe de voleibol mas-
culino AMV/SME/Acema/Erva 
Daninha foi destaque na última 
semana durante a fase estadu-
al dos Jesc na categoria 12 a 14 
anos. O time maravilhense re-
presentou a Escola de Educação 
Básica Nossa Senhora da Sale-
te em São Bento do Sul e se con-
sagrou vice-campeão estadual. 

Os atletas venceram as par-
tidas contra Jaraguá do Sul, Bra-

ço do Norte, São Bento, Brus-
que e Canoinhas e perdeu 
contra o campeão de Timbó. O 
técnico Thomas Zardo diz es-
tar orgulhoso da equipe. “In-
felizmente não conseguimos o 
objetivo maior, que era a clas-
sificação para a fase nacio-
nal, mas tivemos o melhor re-
sultado da nossa modalidade 
em nível estadual e já garanti-
mos a vaga para 2018”, explica. 

Atletas jogaram na categoria dos 12 aos 14 anos

 Divulgação

Fotos; Divulgação

Maravilha recebeu no do-
mingo (20) 110 pilotos de endu-
ro vindos do Rio Grande do Sul, 
Santa Catarina e Paraná. Os par-
ticipantes integraram a 9ª e 10ª 
etapa do Campeonato Catari-
nense e da Copa Motocar de En-
duro de Regularidade. O even-
to foi promovido pelo grupo 
Lobos do Oeste e teve o apoio 
do Sicoob Credial e da Secreta-
ria de Esportes de Maravilha. 

Durante a prova os pilotos 
percorreram mais de 120 qui-
lômetros em trilhas espalha-
das pelas linhas São Paulo, Con-
soladora, Caiapó, Peritiba, Poço 
Rico Alto, Poço Rico Baixo e 12 
de Outubro. Na metade do per-
curso os participantes realiza-
vam uma parada para mecâ-
nica e alimentação, sendo que 
neste ano esse local foi na pro-
priedade do Ezequiel Russo. 
“Fomos muito bem recebidos 
pela família e ficamos felizes 
com a organização da terra lo-
calizada na Linha 12 de Outu-
bro. Sempre é bom o apoio da 
comunidade”, conta o integran-
te do grupo Fernando Ferrari. 

o ESPoRtE 
O enduro de regularidade 
é uma competição de 
motociclismo e resistência 
na qual o que importa é estar 
constante. Não vence quem 
chega primeiro, mas sim 
quem anda o mais “regular” 
possível. Os obstáculos ao 
longo do percurso tendem 
a tirar o piloto do seu tempo 
ideal de prova. É necessário 
profundo entrosamento 
entre a moto e o piloto e bom 
conhecimento de navegação, 
pois ganha quem erra menos.   Melhores resultados nas provas receberam troféus

Trilhas foram realizadas no interior do município 

MATA-MATA
A última rodada da fase de classificação do Estadual de 

Amadores serviu para definir os confrontos da segunda fase 
da competição. Agora restam 30 times na briga! Clube Recre-
ativo Maravilha foi o quarto melhor segundo colocado. Vai 
enfrentar o terceiro melhor segundo colocado, que é o Me-
tropol de São Carlos. Primeiro jogo será neste domingo (27), 
às 15h30, no Estádio Dr. Leal Filho. Ficando a partida de vol-
ta para o dia 3 de setembro em São Carlos.

fUnDO DO BAú
O mundo da bola nos revela algumas curiosidades in-

teressantes! Neto, zagueiro da Chapecoense, sobrevivente 
do acidente aéreo na Colômbia, disse em entrevista na Rá-
dio Líder FM que 
tem um amigo 
que joga no Clu-
be Recreativo Ma-
ravilha. Mais que 
amigos, Neto é 
compadre de ca-
samento do volan-
te Sig. E jogaram 
juntos em 2005 no 
Francisco Beltrão 
Futebol Clube. 
Segundo Sig, há 
anos que são ami-
gos e compadres. 
“Cumpadi Neto” é 
gente boa.

BEM BOLADO
Como as redes sociais estavam agitadas nos últimos dias 

com cornetas e memes pela eliminação do Grêmio, foi um 
prato cheio para zoeira dos rivais. Partiu de um comercian-
te colorado de Maravilha uma postagem que me chamou 
a atenção: “Colorado, gremista, corintiano, flamenguista... 
Querem me deixar feliz? Larguem um pouco as redes so-
ciais, tirem um tempinho e venham pagar a conta”. Comer-
ciante ainda lembrou que vai cantar junto, a plenos pul-
mões: “nada vai nos separar”, “até a pé nós iremos”, “aqui tem 
um bando de loucos” e “uma vez Flamengo”. Essa foi bem 
bolada!

“50TõES”
Neste sábado (26), 

às 15h, no Estádio Dr. 
Leal Filho, pelo Cam-
peonato Regional dos 
Cinquentões, o CRM 
recebe a equipe de Ipo-
rã do Oeste. Técnico 
Neri Almeida está oti-
mista, e aposta que o 
time vai fazer uma ex-
celente campanha nes-
ta competição. Afinal, 
experiência não falta! Além de Maravilha e Iporã do Oeste, 
lutam pelo título os municípios de Palmitos, Caibi, Rique-
za, São Carlos, Cunha Porã, Mondaí, Iraceminha e Águas 
de Chapecó. Vale a pena dar uma conferida no plantel dos 
“50TÕES”.

MARAViLHA Os participantes integraram a 9ª e 10ª etapa do Campeonato 
Catarinense e da Copa Motocar de Enduro de Regularidade

Campeonato de enduro 
recebe mais de 100 pilotos 

Após o desafio, os pilo-
tos que ficaram no pódio re-

ceberam troféus de premia-
ção em nove categorias. 



CRM garante vitória 
em jogo contra o 
grêmio guarujá 

Três homens são presos 
após roubo de malote

Voleibol maravilhense 
é vice-campeão 
estadual 

Apadrinhamento 
Afetivo realiza 
primeiro encontro
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Pela 10ª rodada do Estadual de Amadores, Clube 
recreativo Maravilha jogou em guarujá do Sul, 
enfrentando o grêmio guarujá 

Elementos abordaram funcionária de empresa e levaram dinheiro e motocicleta

AMV/SME/Acema/Erva Daninha foi destaque na fase 
estadual dos Jesc 12 a 14 anos vencendo Jaraguá do 
Sul, Braço do Norte, São Bento, Brusque e Canoinhas

São 10 adolescentes aptos a participar, porém o 
programa possui apenas cinco padrinhos, por isso só 
metade dos jovens participou da reunião

ASSALTO
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