
Câmara de Vereadores já 
gastou R$ 42 mil em diárias 

Sicoob Credial comemora 
33 anos de atendimento 

Pais 
relatam 
alegrias e 
desafios 
com a 
chegada 
dos filhos
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Portal da Transparência aponta os gastos entre 
fevereiro e julho deste ano pelos vereadores e 
servidores do Legislativo maravilhense 

Cooperativa conta com 10 agências e 
administra um montante de aproximadamente 
R$ 800 milhões 

O Jornal O Líder 
preparou histórias 
e homenagens 
especiais para 
lembrar a data 
dedicada aos heróis 
chamados de pai Secretária de saúde de Maravilha fala sobre os números no município e como será o encaminhamento dos novos 

pacientes. A oncologia do Hospital Terezinha Gaio Basso, em São Miguel do Oeste, vai prestar serviços de cirurgias, 
quimioterapia/infusões, consultas e exames Página 6

Setor oncológico do Hospital Regional é 
inaugurado e vai atender 30 municípios 

maRaVilHa, SáBaDO, 11 De agOStO De 2018 - eD 490 - R$ 3,00

tRatamentO DO CÂnCeR

Camila Pompeo/WH Comunicações
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PRimeiRa etaPa

Começa obra de calçamento 
na linha arabutã

A primeira etapa do cal-
çamento na Linha Arabu-
tã, interior de Maravilha, já 
está em andamento. A em-
presa Benefatto Pré-Fabri-
cados trabalhou nos últimos 
dias na limpeza das late-
rais e alargamento da estra-
da que vai receber as pedras 
irregulares. O valor da obra 
será de R$ 269.149,14, mon-
tante repassado pelo gover-
no do Estado. Conforme a 
ordem de serviço assinada 
no mês de julho, a empre-

sa tem prazo de seis meses 
para concluir o calçamento. 

Nesta primeira etapa um 
trecho de 6,6 mil metros qua-
drados vai receber o calça-
mento, começando ao fim 
da Avenida Araucária. O tre-
cho total será de aproxima-
damente 13 mil metros qua-
drados e na segunda etapa 
da obra o calçamento de-
verá chegar na sede da co-
munidade. Nesta primeira 
etapa será executado apro-
ximadamente 50% do total. Empresa trabalhou na limpeza das laterais

Carine Arenhardt/O Líder

aS inCOntáVeiS POSSiBiliDaDeS

Em alguns casos, as possibilidades saem do campo ma-
temático e se tornam uma arte. A ideia não é minha, mas 
mesmo assim vou adaptá-la aqui.

Imagine que você reuniu a família e foi para a praia nas 
férias. Foram dez dias de praia, e nesses dez dias, só cho-
veu. Dez dias sem ver o sol.

Você pode ter passado esses dias falando o seguinte: 
“Estamos na praia, MAS só chove!” Ou: “Estamos na praia E 
só chove”. Analisemos a diferença.

O “mas” já é uma reclamação. Ele mostra que você não 
se conforma com a ausência do sol. E já que ele não apare-
ce, você vai ficar incomodado. E reclamar. E lamentar.

Já o “e” reconhece um fato externo, que você não con-
trola. Esse “e” tem o poder de indicar incontáveis possi-
bilidades. “Estamos na praia E só chove. Por isso vamos 
ver os melhores filmes. Contar as melhores histórias. Fa-
zer os melhores almoços. Tomar banho de chuva. Reco-
lher e cuidar de um cachorro de rua que está molhado. 
Planejar o ano seguinte”. Tudo é possível, se você quiser. 
Se você permitir.

No entanto, se você só usar o “mas”, vai permitir que 
aquilo que você não controla estrague um momento precio-
so, que pode nunca mais se repetir.

Se não formos vigilantes, nossas expectativas vão arrui-
nar a realidade. Explorar as possibilidades que a vida apre-
senta é uma arte.

*
Lembro de um professor, em 2008, na pós de Marketing, 

assustar todo mundo com a seguinte provocação: “Vocês 
já pensaram no que vai acontecer no mercado de trabalho 
quando os nativos digitais chegarem?”

O cenário que se imaginava, há 10 anos, era caótico: pes-
soas mais velhas perdendo o emprego para esses novos gê-
nios – nascidos e criados com a tecnologia onipresente. E 
nós, que tínhamos 20 e poucos anos na época, éramos ad-
vertidos sobre a importância de dominar as novas tecnolo-
gias. Medo de também se tornar obsoleto.

Os nativos digitais estão chegando. Mas não se preocu-
pe: eles não vieram roubar empregos. Eles estão ocupados: 
utilizando o momento mais incrível da história da huma-
nidade para postar, curtir e compartilhar banalidades. Ig-
norando as incontáveis possibilidades de aprender, co-
nectar, construir. E o pior: psicologicamente afetados pelo 
que acontece no celular. É tragicômico: trágico para quem 
pensa no futuro, cômico para quem, resignado, simples-
mente ignora.
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LIÇÕES DE VIDA
Seja o seu melhor amigo!

por WOLMIR HÜBNER

RAdAR
radar@jornalolider.com.br

Embora já conte com os serviços de oncologia a Unimed em São Miguel do Oeste, sob a 
responsabilidade do Dr. Rogério e suas competentes assistentes, principalmente nas quimio-
terapias que pacientes de toda região utilizam, foi oficializado o início dos serviços da área de 
oncologia, para tratamento mais amplo, no Hospital Regional Terezinha Gaio Basso. É uma 
necessidade premente, que o nosso governador implantou, com o grande apoio de lideran-
ças e parlamentares da região, em especial o deputado Mauricio Eskudlark. A região agradece!

OnCOlOgia 
em SãO miguel DO OeSte

CONGRESSO MÉdICO

A querida Aline Hübner, conceituada médica endocrinologista, partici-
pou, nesta semana, em Belo Horizonte (MG), do Congresso Brasileiro de En-
docrinologia 2018. Foi uma semana intensa de estudos e aprendizado com as 
novas técnicas de sua especialização e que os novos conhecimentos serão ad-
ministrados nos seus pacientes. Aline é médica que se atualiza constantemen-
te, daí o seu sucesso na profissão e o carinho de todos nós! Parabéns, querida!

Carine Arenhardt/WH Comunicações

FICOU BONITO
 O serviço de pintura e adequações de acessibilidade na pre-

feitura de Maravilha foi concluído há alguns dias. Com investi-
mento de R$ 40 mil, foi feita a pintura nova de toda estrutura ex-
terna do prédio, além da construção de um banheiro adequado às 
normas de acessibilidade na sala de reuniões, no térreo. Também 
foi adequado o piso na entrada da prefeitura. Com inteligência e 
bom gosto, foi um ótimo investimento. Convenhamos, aquelas co-
res e o estado da pintura não condiziam com o nosso município.

32 ANOS DE LIDERANÇA 
INCONTESTÁVEL

 
A primeira emissora de rádio a operar em 

frequência modulada (FM) no Extremo-Oeste de 
Santa Catarina completou na quarta-feira (8) 32 
anos de história. Em 8 de agosto de 1986 entrava 
no ar a 103,7 FM, primeiro passo para fundação do 
grupo de emissoras que formam hoje o Grupo WH 
Comunicações. Sempre com um perfil de programação 
inovador, a 103FM foi uma das primeiras do Estado a 
tocar CD, executar música tradicionalista e gaúcha e a 
acrescentar à grade de programação o jornalismo e as 
transmissões esportivas em FM. Nos orgulhamos em 
trazer aqui a verdadeira inovação em comunicações. 
Orgulho e emoção em registrar esse marco de 
sucesso e carinho. Obrigado a todos os funcionários, 
colaboradores, anunciantes e a multidão de ouvintes.

O DESFECHO 
DE JOÃO 
RODRIGUES

A decisão da 1ª Tur-
ma do STF de negar 
novo recurso do depu-
tado federal João Ro-
drigues (PSD) tem duas 
consequências: ele con-
tinuará cumprindo pena 
de prisão em regime se-
miaberto na Papuda, em 
Brasília; e estará impe-
dido de disputar a ree-
leição, atingido pela Lei 
da Ficha Suja. O nome 
foi aprovado na conven-
ção estadual do PSD, 
mas está impedido de 
concorrer à reeleição.

ELEIÇÕES NO 
ESTADO

Agora o quadro fi-
cou muito claro aos 
eleitores catarinenses. 
Com a desistência de 
Esperidião Amin ao go-
verno do Estado e seu 
apoio a Gelson Merisio, 
a polarização nessas 
eleições é certa. Mauro 
Mariani e Gelson Meri-
sio disputarão o cargo 
máximo de Santa Ca-
tarina em igualdade de 
forças, podendo qual-
quer um dos dois, já no 
primeiro turno, dar de-
finição ao pleito, ou en-
tão, por pequenas mar-
gens, irão ao segundo 
turno. Ficou o quadro 
como sempre foi em 
Santa Catarina. Os de-
mais, acreditamos, sem 
chance alguma, me-
ros coadjuvantes.

dIA dOS PAIS
Amanhã (12) co-

memoramos o Dia 
dos Pais. Nada 

mais justo do que 
transmitir a to-

dos nossos ami-
gos e leitores um 
abraço e felicita-
ções pelo seu dia! 

Que sejam feli-
zes junto a suas 

famílias e amigos 
e recebam todo 

carinho que me-
recem! Parabéns!

UMA ENGANAÇÃO
O comércio de diplomas de mérito para vereadores, prefeitos e secretários municipais será investigado 

pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul após o Fantástico, da TV Globo, denunciar no domingo (5) 
que políticos usam recursos públicos, por meio de diárias, para receber premiações. Para demonstrar a fal-
ta de critérios na concessão desse tipo de reconhecimento, a reportagem incluiu um jumento entre os “pre-
feitos nota 10 do Brasil”. Essa é prática idêntica a qual vendem diplomas a profissionais e empresas que se 
destacam nas suas atividades em municípios da nossa região. É a tal da história: “Me engana que eu gosto”...

UM DESRESPEITO
A notícia política mais importante do último fim de semana foi a indicação de Fernando Ha-

ddad como vice de Lula e candidato de fato do PT à Presidência da República. O ex-presiden-
te colocou seu “poste” na rua. Mas vai levar sua candidatura até onde conseguir, como mais 
uma vez demonstrou, ao ir à Justiça para tentar participar dos debates. Da cadeia, Lula arti-
culou a aliança com o PCdoB, que seguirá como linha auxiliar do petismo, como sempre des-
de a redemocratização. Manuela D´Ávila será a vice do vice, para assumir o posto quando a Jus-
tiça confirmar a inelegibilidade de Lula e Haddad for alçado ao posto oficial de candidato.
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Com o objetivo de fixar va-
lores que profissionais da edu-
cação consideram fundamentais 
no desenvolvimento juvenil, a 
Escola de Educação Básica San-
ta Terezinha desenvolve desde 
2002 o projeto Relações Huma-
nas. Ele costuma ser trabalhado 
durante o ano letivo por meio de 
diversas ações e neste ano, na Se-
mana do Estudante, a atividade 
foi uma gincana. 

Iniciada na segunda-feira 
(6), a competição envolveu alu-
nos do turno matutino e ves-
pertino do 6º ao 3º ano do ensi-
no médio com atividades como 
questionários, apresentações, 
soletrando, torta na cara, pala-
vra musical e outros jogos. Du-
rante esses cinco dias 12 equi-
pes por turno participaram das 
brincadeiras nos últimos dois 

Santa teReZinHa Nesta semana instituição promoveu gincana 
e palestra sobre o assunto 

escola desenvolve projeto 
Relações Humanas há 16 anos

Divulgação

Gincana começou na segunda-feira (6)

períodos das aulas. “Esta é uma 
forma de nós integrarmos eles 
em atividades interdisciplinares 
e frisarmos a importância de va-
lores como o respeito e honesti-
dade, que acreditamos estarem 
um pouco esquecidos na socie-
dade atual”, frisa a diretora, Ilse 
Sirlei Gheno. 

Ontem (10) foi o último dia 
da gincana e uma das atividades 

foi uma palestra sobre Relações 
Humanas ministrada pelo pa-
dre Hilário Dewes na Câmara de 
Vereadores. Os dois grupos ven-
cedores da competição poderão 
escolher os prêmios de mérito. 
“Os professores pagavam um ro-
dízio de pizzas nas edições ante-
riores e desta vez pensamos que 
seria melhor deixá-los escolhe-
rem o que querem levar”, explica. 

JantaR É HOJe (11) 
Outra atividade promovi-

da pela instituição em parce-
ria com a Associação de Pais 
e Professores é o jantar-dan-
çante. O evento, realizado anu-
almente, tem como objetivo 
arrecadar fundos para a com-
pra de material escolar e para 
o desenvolvimento de outras 
atividades, como reformas já 
planejadas. Com o cardápio 
que servirá macarrão, galetos, 
pães, cucas e saladas, o jantar 
será hoje (11), no Salão San-
ta Terezinha do Bairro União. 
O ingresso custa R$ 25 e o iní-
cio da programação está pre-
visto para as 20h15. Quem par-
ticipar da programação deverá 
levar pratos e talheres. Após o 
jantar, o musical GM fará apre-
sentações.

Alunos foram divididos em 12 equipes por turno para brincadeiras Palestra sobre valores foi ministrada ontem (10) por Hilário Dewes

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

mente alegRe atRai 
PROSPeRiDaDe

 A partir de agora, você não terá 
pensamentos sombrios, negativos, 
destrutivos e agressivos. Só terá pen-
samentos alegres, positivos, cons-
trutivos e harmoniosos. Então, em 
conformidade com a lei mental se-
gundo a qual “os semelhantes se atra-
em”, somente fatos auspiciosos, posi-
tivos e construtivos se aproximarão, 
e você prosperará infalivelmente.

PRimeiRO PRêmiO
ganhadora do carro do amauri 
Supermercados relata experiência 

Ledacir Gheno Schafer, 
de 52 anos, é a ganhadora do 
Chevrolet Onix 0km da cam-
panha de prêmios do Amau-
ri Supermercados de Maravi-
lha. A professora aposentada 
e empresária disse à reporta-
gem do Jornal O Líder que ape-
sar de participar de várias cam-
panhas da comunidade, nunca 

havia ganho um prêmio. “Foi 
surpreendente quando rece-
bi a ligação dizendo que fui 
a contemplada do carro zero 
quilômetro. Foi emocionante, 
uma experiência extraordiná-
ria. Estou muito feliz”, relata a 
contemplada. Ela ainda não re-
tirou o veículo no supermerca-
do, mas disse que pretende fi-

car com ele. 
O sorteio foi realizado no 

início da noite do último dia 
3, no estacionamento do su-
permercado. No total, cerca de 
200 mil cupons foram deposi-
tados na urna. Todo o sorteio 
foi acompanhado por fiscais, 
inclusive da Caixa Econômi-
ca Federal, representantes da 

comunidade e a presidente da 
CDL e Associação Empresarial, 
Poliana de Oliveira. 

Confira os ganhadores dos 
vales-compra de R$ 700
Larissa Schame
Noêmia Fülber
Delci Winter 
izabela Cieruznki

Amauri Supermercados sorteou um Chevrolet Onix 0km e quatro vales-compra Todo o sorteio foi acompanhado por auditores

Diana Heinz/O Líder

Hoje (11) é Sábado Es-
pecial em Maravilha e o 
comércio mantém aten-
dimento até às 16h, ofe-
recendo mais tempo e co-
modidade ao consumidor 
que deseja fazer suas com-
pras para presentear neste 
Dia dos Pais. A Federação 
das Câmaras de Dirigen-
tes Lojistas de Santa Ca-
tarina (FCDL) revela que 
79,4% dos lojistas apostam 
que o resultado das ven-
das deve ser igual ou me-

lhor do que o registrado no 
mesmo período de 2017. 

No estudo feito pela 
FCDL o tíquete médio está 
abaixo de R$ 150, sendo 
que 62,24% apontam a fai-
xa entre R$ 51 e R$ 150. Em 
Maravilha, o presidente do 
Núcleo de Desenvolvimen-
to Comercial da CDL, Gel-
son Rossetto, afirma que 
o comércio está com uma 
expectativa positiva para 
esta data e oferece mui-
tas opções de presentes.

SáBaDO eSPeCial

muDanÇa

Comércio atende hoje 
com horário especial 

Citran altera horário 
de atendimento 
ao público

A assessoria de comu-
nicação da Agência de De-
senvolvimento Regional 
(ADR) de Maravilha confir-
mou a alteração de horá-
rio a partir da segunda-fei-
ra (13). A Circunscrição de 
Trânsito atende as demandas 
dos municípios de Maravi-
lha, Iraceminha, São Miguel 
da Boa Vista, Flor do Ser-
tão, Tigrinhos e Cunha Porã. 

Com o novo horário, 
o atendimento ao públi-

co será reduzido em 30 mi-
nutos. Agora, o público po-
derá procurar o serviço das 
12h às 17h. A estrutura fe-
chará 30 minutos antes com 
o objetivo de agilizar e fina-
lizar os processos de docu-
mentação. Como a demanda 
está aumentando, a equi-
pe necessita de mais tempo 
para fazer o trabalho interno. 

A Circunscrição de 
Trânsito funciona na sede 
da ADR de Maravilha.

Arquivo/O Líder

Equipe poderá se dedicar aos documentos internos que necessitam de maior tempo
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por LUIZ CLÁUdIO CARPES
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Sonhar é bom, mas realizar é melhor ainda!

CRÉDITO 
PRÉ-APROVADO UNICRED

CONTRATE PELO: UNICRED
MOBILE

INTERNET
BANKING

TERMINAIS
ATM

feCimaR em altO eStilO
A Fecimar 2018, que já vos adianto, será um sucesso, é ar-

rojada nas atrações. Há que se escrever, caro leitor, que ra-
ras feiras tem uma diversidade de shows – e de altíssimo nível 
– como serão beneficiados os espectadores da feira, neste ano 
em que Maravilha comemora seus 60 anos. Vejam só: Zé Neto 
& Cristiano, Thaeme & Thiago e Fernando & Sorocaba são du-
plas que estão, como se diz, na “mídia nacional”, sendo de lon-
ge as mais famosas do Brasil na atualidade, dividindo este pos-
to com outras duplas de destaque, naturalmente. Mas onde 
quero chegar é que, dentre estas duplas de maior sucesso na 
atualidade, três delas virão para se apresentar em Maravilha. 
Além disso, haverá, no último dia da feira, dia 18 de novembro, 
show infantil para a criançada. Ou seja, em questão de atra-
ções, posso afirmar sem medo de errar que a população de Ma-
ravilha – e da região – será brindada com grandes espetáculos. 

gRanDeS eSPetáCulOS, gRanDeS DemanDaS
Sabemos que para trazer espetáculos deste naipe é preciso 

coragem, arrojo e não ter medo de errar. Sabe como se consegue 
isso? Exatamente pela resposta que a própria população já deu, 
em grandes espetáculos anteriores. O investimento, para se tra-
zer atrações nacionais deste porte, sempre impõe aos organiza-
dores considerável arrojo para trazê-los, visto que sendo artistas 
de ponta, de mídia, como escrevi acima, as exigências de todas 
as formas também são consideráveis. Méritos para a adminis-
tração municipal e a Comissão Central Organizadora, pela de-
terminação em proporcionar grandes espetáculos. Certamen-
te o respaldo da população se dará, com a mais absoluta certeza.

inCRementO aO mOVimentO eCOnÔmiCO
E por derradeiro, uma feira como esta que teremos em 

Maravilha vem sempre ladeada por atrações, por entrete-
nimento para os visitantes, e logicamente, por bons negó-
cios que se desenham para os expositores. Mostrar o produ-
to em uma feira como a Fecimar pode realmente alavancar 
negócios e incrementar transações, que se não ocorrem 
dentro da feira, ocorrem de forma imediata após o even-
to. Portanto, tanto quanto a população se beneficia com 
as atrações, os expositores em geral também têm seu qui-
nhão de benesses. Então, quem ainda não se decidiu a ex-
por na Fecimar, fica a dica. O investimento vale a pena.

feiRaS QuaSe CeSSaRam na RegiãO
O que dou mais valor também, a atitudes como a da 

administração de Maravilha, é porque vários municípios, 
que realizavam ótimas feiras, deram uma parada nos úl-
timos anos. Uma série de fatores, que não nos cabe con-
jecturarem neste momento, fez com que isso ocorresse. 
Ou seja, em ano político, realizar uma feira é para poucos. 
Mais um motivo para que a determinação seja louvável.  

OutuBRO ROSa
Rede feminina inicia venda de camisetas 
e organiza programação

A Rede Feminina de 
Combate ao Câncer de Mara-
vilha já está comercializando 
as camisetas alusivas ao Ou-
tubro Rosa, uma campanha 
dedicada à saúde das mulhe-
res. Conforme a presidente da 
Rede Feminina de Combate 
ao Câncer, Cecília Heydt, fo-
ram confeccionadas cerca de 
750 peças, que estão sendo 
vendidas pelo valor de R$ 25.

O objetivo é divul-
gar a campanha e arreca-

dar recursos para os traba-
lhos da Rede, especialmente 
para as ações do mês de ou-

tubro. Também estão sen-
do comercializados chine-
los alusivos à campanha. 

Sobre a programação do 
Outubro Rosa, a presidente da 
Rede destacou que a diretoria 
se reuniu na noite de terça-feira 
(7), oportunidade em que defi-
niu as ações. O mês de outubro 
terá a tradicional Caminhada 
Rosa, o Chá Rosa, realização de 
exames preventivos na empre-
sa Aurora Alimentos e pales-
tra nas escolas. Cecília afirma 
que as datas exatas ainda es-
tão sendo definidas e serão di-
vulgadas nos próximos dias.

Divulgação

meSáRiOS A 58ª Zona Eleitoral terá 380 mesários nas eleições 2018, 
mais de 80% foram convocados 

inscrições voluntárias somam menos de 
20% das convocações em maravilha
CARINE ARENHARDT

Encerradas há poucos 
dias, as inscrições para mesá-
rios voluntários tiveram uma 
baixa procura na 58ª Zona 
Eleitoral, que abrange os mu-
nicípios de Maravilha, Tigri-
nhos, São Miguel da Boa Vista, 
Santa Terezinha do Progresso, 
Iraceminha e Flor do Sertão. 
Dos 380 mesários que vão tra-
balhar nas eleições 2018, me-
nos de 20% se inscreveram vo-
luntariamente. 

Foram 65 inscrições no 
portal do eleitor e 315 con-
vocações pela Justiça Elei-
toral. Em Maravilha foram 
45 inscrições voluntárias e 
177 convocações. Confor-
me a chefe do Cartório Elei-
toral, Mariana Machado Pic-
colo Flemming, os números 
de inscrições voluntárias 

são considerados baixos e as 
convocações acabam geran-
do mais custos para a Justiça 
Eleitoral.  

Cada sessão eleitoral terá 
quatro pessoas trabalhando, 
sendo o presidente, primei-
ro-mesário, segundo-mesá-
rio e secretário. Em Maravilha 
o treinamento para presiden-

te e primeiro-mesário vai ser 
realizado no Fórum, entre os 
dias 27 e 30 de agosto. O se-
gundo-mesário e secretário 
poderão fazer o treinamento 
on-line, no portal do eleitor. 

CHegaDa DaS uRnaS 
em maRaVilHa

Chegaram na tarde de 

terça-feira (7) as 113 urnas 
que serão distribuídas nas 
95 sessões da 58ª Zona Elei-
toral. Conforme a chefe do 
Cartório Eleitoral, somente 
em Maravilha são 55 sessões, 
sendo que cada uma vai re-
ceber uma urna eletrônica.

Os equipamentos per-
manecem armazenados na 
sede do Cartório Eleitoral e 
serão instalados nas sessões 
somente na véspera do dia 
da eleição. Conforme Ma-
riana, em setembro serão 
realizadas duas audiências 
para configuração, prepa-
ração e lacração das urnas. 
Todo processo é realizado 
no Cartório Eleitoral, acom-
panhado por um juiz e pro-
motor, representantes dos 
partidos e população em ge-
ral que tenha interesse de 
participar. 

Urnas estão armazenadas no Cartório Eleitoral

Ederson Abi/O Líder
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CAmIlA PomPEo

EDERsoN AbI

Um marco para a saúde na 
região. Assim pode ser definida 
a solenidade de inauguração do 
serviço de oncologia do Hospi-
tal Terezinha Gaio Basso, em São 
Miguel do Oeste, realizada na ma-
nhã de quinta-feira (9). O ato ofi-
cial contou com a participação 
de autoridades do setor da Saú-
de dos 30 municípios que serão 
atendidos pelo serviço. 

No Hospital Regional de São 
Miguel do Oeste foi implanta-
da a Unidade de Assistência de 
Alta Complexidade em Oncolo-
gia (Unacon), que prestará os ser-
viços de cirurgias, quimioterapia/
infusões, consultas ambulatoriais, 
ultrassonografia, endoscopias, 
colono/reto e anátomo patológi-
co. Está garantido o repasse men-
sal de R$ 432.522,07, por parte do 
governo do Estado. 

A diretora-técnica do Hos-
pital Regional, Kátia Bugs, desta-
cou que a agenda deve ser aberta 
já na semana que vem. Ela expli-
ca, no entanto, que há um crono-
grama a ser seguido. “A ideia ini-
cial é que na semana que vem se 
libere a agenda, isso não significa 
que já teremos pacientes consul-
tando. Há todo um fluxo necessá-
rio para que o paciente entre nos 

RegiãO No Hospital Regional de São Miguel do Oeste foi implantada a Unidade de Assistência de Alta 
Complexidade em Oncologia (Unacon), que prestará os serviços de cirurgias, quimioterapia/infusões, consultas 
ambulatoriais, ultrassonografia, endoscopias, colono/reto e anátomo patológico

Setor oncológico do Hospital Regional 
é inaugurado em São miguel do Oeste

requisitos da oncologia do Hospi-
tal Regional”, explica.

SOBRe OS atenDimentOS
O processo será gradativo, 

atendendo uma capacidade de 
250 consultas por mês até o fim do 
ano e em torno de 25 a 30 cirurgias 
até o fim do ano. A partir do ano 
que vem, a expectativa é que os 
atendimentos iniciem com capa-
cidade total, ou seja, 500 consultas/
mês, 55 cirurgias, 400 quimiotera-
pias, 640 ultrassons, endoscopias, 
anátomos e demais exames.

Os atendimentos serão gra-
dativos e apenas para pacientes 
novos. Os pacientes com câncer 
tipo leucemia, infantil e que neces-

sitam de radioterapia, bem como os 
que já estão em tratamento, perma-
necem com o atendimento em suas 
unidades de referência. 

a OnCOlOgia PaRa 
maRaVilHa

O município de Maravilha 
registra hoje 400 pacientes onco-
lógicos, sendo para tratamento, 
acompanhamento ou por ques-
tões de medicamentos. A cada 
ano, aproximadamente 80 pacien-
tes novos são registrados. O núme-
ro é considerado alto, já que eram 
cerca de 80 em tratamento no ano 
2006. Os principais tipos diagnósti-
cos no município são de câncer de 
mama, próstata, pulmão e fígado. 

Atualmente, Maravilha possui 20 
pessoas em tratamento com qui-
mioterapia e seis pacientes que ne-
cessitam da radioterapia.

A secretária de saúde, Miria-
ne Sartori, participou da inaugu-
ração do serviço em São Miguel 
do Oeste. De acordo com ela, é um 
avanço para Maravilha, que pode-
rá usar a estrutura a partir de ago-
ra para casos novos. Ela diz que 
como São Miguel do Oeste não vai 
oferecer a radioterapia, pacientes 
novos de Maravilha, que necessi-
tam de radioterapia e quimiotera-
pia ao mesmo tempo, devem per-
manecer em Chapecó, já que seria 
ainda mais difícil o deslocamento 
para as duas cidades. 

Fotos: Camila Pompeo/WH Comunicações

Leitos da ala de quimioterapiaPoltronas têm controle de regulagem para dar autonomia aos pacientes

Autoridades regionais participaram da solenidade na manhã de quinta-feira (9)

MUNICÍPIOS ATENDIDOS
A população estimada é de 230 mil habitantes residentes 
nos municípios de Anchieta, Bandeirante, Barra Bonita, 
Belmonte, Bom Jesus do Oeste, Descanso, Dionísio Cerqueira, 
Flor do Sertão, Guaraciaba, Guarujá do Sul, iporã do Oeste, 
iraceminha, itapiranga, Maravilha, Modelo, Mondaí, Palma 
Sola, Paraíso, Princesa, Romelândia, Saltinho, Santa Terezinha 
do Progresso, São Miguel da Boa vista, São Miguel do Oeste, 
Saudades, São José do Cedro, Santa Helena, São João do 
Oeste, Tigrinhos e Tunápolis. 

*COnfiRa COmO Vai funCiOnaR O SeRViÇO:

* informações repassadas pela Ascom do Hospital Regional

DiagnóStiCO 
O paciente vai realizar as primeiras consultas 
e exames diretamente com a Secretaria de 
Saúde do seu município. A biópsia positiva é 
um dos critérios para o encaminhamento ao 
setor de oncologia. 

tRiagem
Levantada a hipótese diagnóstica, as secretarias de Saúde 
enviam as documentações e exames do paciente para uma 
triagem clínica feita pelo médico oncologista. Os casos serão 
avaliados, definindo as especialidades clínica e cirúrgica. 

CaDaStRO DO SiSReg
Feita a triagem, o serviço de oncologia entra em 
contato com as secretarias de Saúde, enviando a 
classificação do paciente e o histórico da avaliação 
médica primária. Com critérios preenchidos, o 
município cadastra o paciente no Sistema Nacional 
de Regulação (Sisreg). 

COnSulta
O Sisreg enviará uma lista com os pacientes 
agendados para a Gerência de Serviço de 
Oncologia (GSO), com as datas das consultas e as 
especialidades definidas entre: clínico e cirúrgico. O 
transporte do paciente é de responsabilidade das 
secretarias de Saúde. 

CiRuRgia/QuimiOteRaPia
Após a consulta, poderá ser agendada a 
cirurgia (caso necessária) e/ou o início do 
tratamento de quimioterapia.
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LUIZ CARLOS
PRATES

eleiÇÕeS 2018 Convenções do fim de semana definiram os últimos 
nomes para a majoritária 

Santa Catarina tem oito 
candidatos ao governo 

Os eleitores catarinen-
ses terão que optar entre oito 
candidatos ao governo do 
Estado no dia 7 de outubro, 
quando ocorre o 1º turno das 
eleições 2018. Os partidos en-
cerraram no domingo (5) as 
convenções, que formaliza-
ram os nomes dos candida-
tos. As negociações recentes 

também mudaram o cenário 
que já havia sido anunciado 
para a disputa. 

O deputado federal Es-
peridião Amin (PP) já havia 
sido confirmado como can-
didato ao governo do Estado, 
mas no último fim de sema-
na anunciou apoio a Gelson 
Merísio, que disputa a majo-

ritária pelo PSD. Amin agora 
vai concorrer ao Senado, as-
sim como o ex-governador de 
Santa Catarina Raimundo Co-
lombo (PSD). 

O PSDB, que já havia 
anunciado o nome do senador 
Paulo Bauer ao governo do Es-
tado, também voltou atrás e 
declarou apoio ao MDB, que 

lançou Mauro Mariani como 
candidato para a majoritária. 

Neste último fim de se-
mana também foi oficializa-
da a candidatura de Décio 
Lima (PT), Leonel Camasão 
(PSOL) e Carlos Moisés da 
Silva (PSL). Agora o Estado 
conta com oito candidatos 
na disputa. 

Fotos: Divulgação

Ângelo Castro concorre pelo PCO Carlos Moises da Silva (PSL) também 
está na disputa

PT disputa sozinho a majoritária com o 
nome de Décio Lima

Gelson Merisio (PSD) tem apoio do PP-
PSB-PDT, PCdoB e outros 12 partidos

ingrid Assis do PSTU é a única mulher 
na disputa

Leonel Camasão do PSOL também 
concorre sem coligações

Mauro Mariani (PMDB) tem apoio da 
coligação com PSDB-PR-PPS e outros 
cinco partidos

Rogério Portanova (Rede) foi o primeiro 
candidato anunciado

SOmOS inteReSSanteS?
O que são interesses? São desejos. O que desejo me interes-

sa, o que me interessa desejo. E nem lhe vou perguntar se com 
você é assim também, claro que é. E tem outra. Muito do que já 
me interessou, hoje passa-me batido, estou nem aí para o antigo 
interesse. Por certo, com você também. Ocorre, contudo, que há 
uma questão séria nessa nossa gangorra de gostos e interesses. 
E o que me fez lembrar disso foi o quadro Minuto do Casamen-
to, que você pode ver aqui entre nós na RIC/TV imediatamente 
antes do início do Balanço Geral, ao meio-dia.

Nesse “Minuto do Casamento”, foi dito que o que nos leva 
a um relacionamento com uma pessoa, homem ou mulher, fu-
turo cônjuge, é um interesse. Num primeiro encontro, olhamos 
para a pessoa e... nos interessamos por ela. O coração bateu for-
te e mandou sinais: vai lá e tenta conquistá-la/o. Deu certo. Ela 
era do meu interesse e eu do dela. A conta fechou. Quer dizer, 
dois interessados interessaram-se pelo produto um do outro. 
É assim em todos os casos, mas... Sempre tem um “mas”. Esse 
“mas” era o ponto tratado no Minuto do Casamento.

Como se sabe, o que muito nos interessa num momento 
pode acabar sendo desinteressante mais adiante. Aliás, é o que 
mais acontece nos relacionamentos afetivos, vão esfriando, es-
friando e... acabam. Não é o melhor a acontecer. O melhor é 
preservamos no outro o “interesse” por nós, você não acha? 
Pois é, mas se acha, você está fazendo agora, neste dia, alguma 
coisa para preservar-se interessante para ele ou para ela? Você 
sabe que o convívio mata o mito. Para o mordomo da casa real 
inglesa não há rei nem rainha... eles fazem parte da rotina e 
a rotina costuma ser “desinteressante”. No casamento, como 
no trabalho, ou em tudo, precisamos de tempos em tempos 
parar para “balanço”. Mudar é o nome do jogo. Não digo mu-
dar em tudo, seria impossível, mas mudar em alguns aspectos 
que nos deixem, outra vez, diante dos olhos dele ou dela, inte-
ressantes. – Muito bem, “seo” Prates, mas quem faz isso? Pes-
soalmente, não conheço ninguém. Mas vêm daí os aborreci-
mentos, os cansaços e as chatices das relações depois de um 
tempo.  Acabaram-se as novidades, acabou o interesse... E não 
consola imaginar que lá fora alguém pode nos achar interes-
santes... Se achar, vai começar tudo de novo. Manter-se inte-
ressante é para poucos. Raros.

eStuPiDeZ
Humanos irracionais atravessam os séculos e não têm cura. 

Assistindo ao programa “O Mundo Visto de Cima, no canal 44 
da Net, foi mostrada uma área onde, há séculos, em Elba, na Itá-
lia, os clérigos tinham um vasto campo de caça, a diversão favo-
rita deles. Quer dizer que “representantes de Deus”, pregadores 
da salvação da alma, atiravam contra bichos indefesos como re-
creação, lazer? Estúpidos. Devem agora estar ardendo... no de-
vido lugar, o lugar dos caçadores. Lá embaixo...

CRianÇaS
Manchete: - “Criança religiosa não é a mais boazinha”. São, 

na verdade, as piores na escola e nos convívios sociais. Nenhu-
ma surpresa. A pesquisa é do Departamento de Psicologia da 
Universidade de Chicago, EUA. Vivo dizendo, as crianças têm 
que aprender é Educação Moral e Cívica, se não der certo, bom, 
aí é com o Dr. Chinelo...

falta DiZeR
Um consultor de carreiras lembra às pessoas da importân-

cia de fazer networking no ambiente de trabalho, afinal, ninguém 
sabe do futuro. Não gosto do networking por interesse calculado, o 
melhor e natural networking é ser educado, gentil com todos, cum-
pridor dos deveres, asseado, boa gente, enfim. E, assim, o futuro 
está garantido pelo networking da qualificação e da decência. 

A Justiça Eleitoral pro-
moveu encontro com par-
tidos políticos na tarde de 
ontem (10) no Fórum, em 
Maravilha. A reunião foi co-
ordenada pelo juiz elei-
toral, Solon Bittencourt 
Depaoli, a promotora elei-
toral, Cristiane Weimer, e 
a chefe do Cartório Elei-
toral, Mariana Macha-
do Piccolo Flemming. 

De acordo com o juiz 
eleitoral, os partidos fo-
ram orientados sobre o po-
der de polícia durante as 
eleições, propaganda elei-
toral e a prestação de con-
tas, que deverá ser feita pe-

eleiÇÕeS 2018
Justiça eleitoral promove reunião 
com partidos políticos

Reunião foi comandada pela Justiça Eleitoral e foi realizada na Sala do Júri, no Fórum

Ederson Abi/O Líder

los diretórios locais neste 
ano, já que haverá financia-
mento público das campa-
nhas. Além disso, ele expli-

cou que haverá fiscalização 
e o papel do eleitor é im-
portante, fazendo as de-
núncias em casos de ir-

regularidades ou abusos 
por parte do candidato.

Para a promotora Cris-
tiane Weimer, a eleição em 
Maravilha será um pouco 
diferente desta vez, já que o 
pleito com candidatos con-
correndo a cargos estadu-
ais e nacionais tende a ser 
mais calmo. No entanto, ela 
reforça que todas as proibi-
ções continuam sendo ob-
servadas, da mesma forma 
que foi a eleição municipal, 
como transporte irregu-
lar de eleitores e derrama-
mento de material gráfico, 
que também pode confi-
gurar crime ambiental.
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CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Presidente: Hermes Barbieri
Vice-presidente: Daniel Ferrari 
Secretária: Adriane Baroncello 
Conselheiro: Cláudio Roque Avrella 
Conselheiro: Reinaldo Gatto 
Conselheiro: José Seni dos Santos 
Conselheiro: Antônio Arcenio Boll 
Conselheira: Neiva Rossa Schaefer 
Conselheiro: Egidio Augustinho Werlang 

SuCeSSO Cooperativa conta com dez agências e administra um montante de aproximadamente R$ 800 milhões

Sicoob Credial celebra 33 anos 
e presidente avalia trajetória

CONSELHO FISCAL
Conselheiro efetivo: José Antônio Kunz 
Conselheira efetiva: Loraine Heinen Lauschner
Conselheira efetiva: Ângela Kist Huppes
Conselheiro suplente: Cesar Santo Jacomini 
Conselheira suplente: Rose Carmen Binoto 
Conselheiro suplente: Antônio Marcos Grünwaldt 

DIRETORIA EXECUTIVA
Diretor operacional: Márcio Luiz Schmitt
Diretor administrativo: Ademir valdir Ludke
Diretor financeiro: Darci valmir Kluge

Novos membros foram empossados em março deste ano 

Arquivo/O Líder

CAmIllA CoNsTANTIN

O Sicoob Credial, funda-
do por 28 associados e con-
solidado como uma das mais 
importantes cooperativas de 
crédito da região, completou 
33 anos na quarta-feira (8). 
A data contou com coquetel 
em todos os postos de atendi-
mento, além de corte do bolo 
na agência-sede, em Cunha 
Porã. 

Com mais de três déca-
das de atuação, o Sicoob Cre-

dial administra um montan-
te de aproximadamente R$ 
800 milhões e contabiliza 33 
mil associados. O presiden-
te, Hermes Barbieri, enaltece 
a iniciativa dos sócios-funda-
dores. “Foi algo muito impor-
tante na época, criado com o 
objetivo de resolver os pro-
blemas financeiros dos as-
sociados. Hoje a cooperativa 
está totalmente estruturada, 
com dez agências próprias, 
nos municípios de Cunha 
Porã, São Carlos, Cunhataí, 

Iraceminha, Flor do Sertão, 
São Miguel da Boa Vista, San-
ta Terezinha do Progresso, 
São José do Laranjal, além de 
duas em Maravilha”, diz. 

A cooperativa possui atu-
almente 120 funcionários e 
prioriza o atendimento per-
sonalizado. Barbieri afirma 

que os resultados positivos 
ao longo da trajetória são re-
sultado de muito trabalho e 
dedicação. “Estamos sem-
pre bem preparados para tra-
zer novidades aos associa-
dos, seja em prestação de 
serviços, financiamentos ou 
outros. Devemos esses exce-

lentes resultados aos nossos 
associados e a todos aqueles 
que de algum modo fizeram 

parte desta história e confia-
ram em nosso trabalho. São 
33 anos de sucesso”, avalia. 

Divulgação

Camilla Constantin/O Líder

Corte do bolo foi feito na agência de Cunha Porã

Hermes Barbieri, presidente do Sicoob Credial

Na terça-feira (7) alunos da rede 
municipal de ensino prestigiaram 
apresentações do Teatro Biriba no gi-
násio do Centro Educacional Mundo 
Infantil (Caic), em Maravilha. A inicia-

tiva, promovida pelo Sicoob Credial, 
também foi feita nos demais municí-
pios de atuação da cooperativa.

Na ocasião, o presidente do Sicoob, 
Hermes Barbieri, agradeceu a presen-

ça dos alunos, professores e lideranças, 
e falou sobre a importância de investir 
na educação das crianças. A peça “Se-
mentes do futuro” também fez parte da 
programação de aniversário do Sicoob. 

teatRO BiRiBa

Fotos: Camilla Constantin O Líder

Alunos da 
rede municipal 
prestigiaram o 
espetáculo 

Lideranças e colaboradores do Sicoob acompanharam o evento Na ocasião, Barbieri falou sobre a iniciativa de trazer o espetáculo
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“Se não puder destacar-se 
pelo talento, vença pelo 
esforço” 

Dave Weinbaun
por RAqUEL BASSO HÜBNER

ECONOMIA E NEGÓCIOS
raquel@jornalolider.com.br

Até o fim de agosto, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), do Minis-
tério de Minas e Energia, vai receber propostas para decidir se autoriza o aumen-
to de 4,25% no orçamento de um fundo do setor elétrico utilizado, entre outras fina-
lidades, para dar descontos a diversos usuários, entre consumidores de baixa renda 
e empresas. Na prática, o aumento vai significar alta na conta de luz, já que a princi-
pal fonte de receitas do fundo são os impostos. Os recursos da Conta de Desenvol-
vimento Energético (CDE) são usados para beneficiar diversos consumidores com 
descontos na conta de energia, como a população de baixa renda, por meio do pro-
grama Tarifa Social. Os maiores gastos, no entanto, são com descontos para empre-
sas de vários ramos, como operadores de serviços públicos de água e esgoto, irrigan-
tes e agricultores. O segundo maior pedaço da CDE custeia as termelétrica da região 
Norte, chamada de região “isolada”, que não está interligada ao sistema nacional 
de energia, abastecido principalmente por fontes hidrelétricas, que são mais ba-
ratas. Quem utiliza as chamadas “fontes incentivadas”, como eólica, solar, biomas-
sa, pequenas centrais hidrelétricas (PCHs) e cogeração, também recebe descontos.

Conta de luz pode subir 
para bancar rombo de 

R$ 1,4 bilhões no setor elétrico

ANAC AUtORIZA PRIMEIRA EMPRESA 
AéREA LOW COSt A OPERAR NO BRASIL

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) publicou no dia 8 no Diá-
rio Oficial da União a autorização para o funcionamento da empresa aérea No-
rwegian Air em voos regulares no Brasil. A empresa é a terceira maior entre as de baixo custo que 
operam no continente europeu, conhecidas como low cost. De acordo com o despacho da Anac, a 
Norwegian vai operar em território nacional como empresa de serviço de transporte aéreo inter-
nacional regular de passageiro, carga e mala postal. A expectativa é que a empresa comece a ope-
rar voos internacionais entre Brasil e Europa a partir de janeiro de 2019. Também há a possibilida-
de de a empresa pedir a liberação de voos entre Brasil e Argentina, onde a Norwegian já opera atualmente.

Endividamento das famílias cresce 5% em Chapecó

Enquanto em Santa Catarina houve uma queda de 5% em julho no percentual das fa-
mílias endividadas, em Chapecó esse índice aumentou em 5% no período, segundo da-
dos do Sindicato do Comércio da Região de Chapecó (Sicom) e Federação do Comér-
cio de Santa Catarina (Fecomércio). O percentual, que era de 43,2% em junho, passou 
para 48,3%. Muito próximo da média estadual, que é de 50,5%. Além disso, 22% dos en-
dividados estão com contas em atraso e 10% não terão condições de pagar.

Senado aprova 
marcação gratuita 
de assentos em 
voos nacionais
O Senado Federal aprovou na 
quarta-feira projeto de lei que 
prevê marcação antecipada 
e gratuita de assentos em 
voos nacionais. A proposta 
é de autoria do senador 
Reguffe (Sem partido-DF) e 
segue agora para análise da 
Câmara dos Deputados. Pelo 
texto aprovado, “fica vedada 
a exigência de qualquer valor 
adicional pela companhia 
aérea” para marcação 
antecipada de assento em 
voos operados no território 
brasileiro. Reguffe justifica 
em sua proposta que a 
prática é “abusiva” e sugere 
multa às companhias 
que desrespeitarem a 
medida. “Não podemos 
permitir que tal abuso se 
concretize. importante 
esclarecer que o ato de 
‘marcar o assento’ nada 
mais é que a consequência 
natural e óbvia da própria 
compra da passagem aérea 
pelo consumidor. Nesse 
sentido, ao adquirir uma 
passagem aérea a pessoa 
passa a ter o direito de ser 
transportado, em segurança, 
do local de origem ao destino, 
conforme contratado. A 
marcação de assento, 
por sua vez, aperfeiçoa o 
contrato agregando-lhe 
uma informação não menos 
relevante: o local preciso em 
que viajará cada passageiro”, 
escreveu o senador, ao 
apresentar o projeto.

EDITOrA ABrIL ANUNCIA 
FECHAmENTO DE 
TíTULOs E DEmIssõEs

A Editora Abril anunciou que vai man-
ter 15 títulos em operação - com isso, boa 
parte do portfólio de revistas femininas e 
de arquitetura e decoração será fechada. 
As medidas, que vão resultar na demissão 
de centenas de funcionários, segundo apu-
rou o jornal O Estado de S. Paulo, vêm cer-
ca de duas semanas depois de a empresa 
de reestruturação Alvarez & Marsal ter as-
sumido o comando da companhia de mí-
dia. No comunicado em que anunciou a re-
estruturação, a Abril mencionou os cortes, 
mas não informou o total de demitidos. En-
tre os títulos encerrados dentro da reestru-
turação anunciada na segunda-feira estão 
revistas femininas, como Elle e Cosmopo-
litan, e dedicadas ao setor de decoração, 
como Casa Claudia, Arquitetura e Minha 
Casa. A Boa Forma também deixará de cir-
cular. A Abril vem em um processo de re-
estruturação que já dura cerca de um ano. 
O prejuízo da empresa no ano passado foi 
superior a R$ 330 milhões, de acordo com 
relatório da PriceWaterhouseCoopers.

CAdE MULtA MItSUBISHI 
E tOSHIBA POR 
FORMAÇÃO dE CARtEL

O Conselho Administrativo de Defe-
sa Econômica (Cade) condenou na quar-
ta-feira (8) a Mitsubishi Eletric Corpora-
tion e a Toshiba Corporation por formação 
de cartel para fornecimento de equi-
pamentos eletroeletrônicos. A Mitsu-
bishi pagará multa de R$ 4,6 milhões e a 
Toshiba, de R$ 455 mil. A maioria do con-
selho votou pela condenação das empre-
sas. No mesmo processo, eram investi-
gadas Alstom e Siemens, que firmaram 
acordos e não serão condenadas. O car-
tel atuou mundialmente e foi condena-
do em outros seis países, como Nova Ze-
lândia, Hungria e pela União Europeia.
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por dR. dENy dONAtO ALFANO 

PSIQUE & AMOR
Psicoterapeuta e antropólogo (49) 98895 5231

miniStÉRiO Da SaÚDe Com a certificação, Rede Feminina poderá 
receber recursos diretos dos governos federal e estadual

Rede feminina conquista certificado 
de entidade filantrópica na saúde

A Rede Feminina de 
Combate ao Câncer de Ma-
ravilha recebeu o certifica-
do de entidade filantrópica 
no setor de saúde, concedi-
do pelo Ministério da Saú-
de. A certificação estava 
sendo buscada desde 2011, 
quando iniciou o processo 
de documentação. “A gen-
te até chorou de emoção no 
momento da notícia”, revela 
a presidente da Rede Femi-
nina, Cecília Heydt. Segun-
do ela, com o certificado a 
entidade poderá receber re-
cursos financeiros de for-
ma direta, sem precisar de 
mediação do município ou 
outra liderança política. A 
ideia é que a filantropia aju-
de a conquistar recursos 
para construir a sede pró-
pria.

De acordo com a coor-
denadora de projetos e ser-
viços, Roseli Bonafé Raber, é 
uma grande conquista para 
a Rede Feminina. “Hoje so-
mos habilitados a atender 
o Sistema Único de Saúde e 

Fotos: Ederson Abi/O Líder

Roseli e Cecília anunciaram novidade durante a semana, em entrevista à Rádio Líder

Ministério da Saúde emitiu certificado sobre filantropia da Rede Feminina de Maravilha

outras questões importan-
tes”, afirma. Ela lembra que 
em 2011 houve o pedido 
para certificação no Minis-
tério de Saúde, mas o proje-
to ficou estagnado em razão 
da burocracia e a solicitação 
foi indeferida. No entanto, 
Roseli explica que há dois 
anos vinha se dedicando in-
tensamente para resolver 
os trâmites legais e encami-
nhar, novamente, o proces-
so que foi iniciado em 2011. 
Após muitos documentos e 
trabalho de todos, a entida-
de conseguiu o certificado 

de filantropia. 
Com a certificação, o 

trabalho da Rede Feminina 
muda em Maravilha. Rose-
li explica que a entidade terá 
um canal direto para buscar 
recursos financeiros federais e 
estaduais. Além disso, a Rede 
Feminina será isenta do paga-
mento de algumas taxas para 
confecção de documentações. 
Em Maravilha, é a segunda 
entidade com o mesmo certi-
ficado de filantropia. O Hospi-
tal São José também possui o 
documento. A Apae Marisol é 
certificada com a filantropia, 
mas dentro da Educação.

COOPeRaR
Sicredi e aurora promovem teatro de 
fantoches para alunos

As cooperativas Sicredi e Au-
rora promoveram teatro com fan-
toches na tarde de quarta-feira (8), 
no Ginásio de Esportes Gelson Ta-
deu de Mello Lara, em Maravi-
lha. O evento foi realizado às 14h e 
contou com dezenas de crianças e 
adolescentes, que acompanharam 
as apresentações da empresa Vila 

dos Fantoches, com o espetáculo 
sobre a convivência em comunida-
de, voluntariado e cooperativismo.

Os presentes levaram brin-
quedos e livros, que serão do-
ados ao Centro Educacio-
nal Infantil Erica Maldaner. 

Dezenas de crianças e adolescentes 
acompanharam peça teatral

Ederson Abi/O Líder

aBORtO e PSiQue

O ABORTO é um tema delicado, seja de um ponto de 
vista social, político ou psicológico. 

Nesta semana na Argentina 38 senadores votaram 
contra a legalização e 31 a favor. No Brasil também o de-
bate é atual. No mundo, tem posições muito diferentes. 
A legalização tem a ver com as leis e as leis ao mesmo 
tempo baseiam-se sobre uma concepção ontológica do 
ser humano e educam a um reconhecimento e civiliza-
ção das pessoas e das sociedades. 

Com esse texto, não pretendo manifestar minha opi-
nião, mais filosófica, sobre o tema, mas trazer à luz algu-
mas questões psicológicas que lhe estão frequentemen-
te adjacentes e que muitas vezes são descoradas.

Primeiramente é fundamental definir aborto. A Or-
ganização Mundial da Saúde (OMS, 1989) entende abor-
to como sendo a interrupção de uma gravidez antes que 
o feto seja capaz de vida extrauterina independente. Se-
gundo os parâmetros médicos, esta situação correspon-
de às 28 primeiras semanas de gestação, contando a par-
tir do primeiro dia da última menstruação normal.

Existem duas classes muito bem definidas de aborto: 
o espontâneo e o provocado. No primeiro, a interrupção 
da gravidez não é intencional, enquanto no segundo, es-
tando ou não dentro da lei, tudo é deliberado. O aborto 
provocado é, sem dúvida, o mais prejudicial para a saú-
de da mulher, tanto física, como mental. Em nível físico 
porque na maioria das situações é realizado por pessoas 
não habilitadas, o que pode gerar doenças ou até mesmo 
a morte. Contudo, neste artigo gostaria de focar-me no 
prejuízo mental que frequentemente acarreta.

Seja qual for a situação, a mulher sofreu uma perda. 
E se ela não se permitir vivenciar essa perda passando 
pelas fases da negação, da perda, da raiva, da culpa, do 
medo e do ressentimento e perceber que é normal pas-
sar por todos estes estágios, poderá desencadear preju-
ízos psíquicos dificilmente reversíveis. O que acontece 
é que como o aborto provocado é muitas vezes negado, 
todos estes sentimentos serão como que camuflados e a 
restauração não acontecerá.

Foi realizado um estudo na Dinamarca (Schleiss e 
col., 1997) em que 61 mulheres foram entrevistadas an-
tes e depois de sofrer um aborto provocado. Acessem ao 
meu blog para o relato desse estudo. 

O aborto provocado traz consigo uma série de sin-
tomas, poucas vezes falados, que podemos denominar 
de Síndrome Pós-Aborto. Esta síndrome inclui sintomas 
como o entorpecimento de sentimento, o endurecimen-
to do coração, perturbações do sono e pesadelos, alu-
cinações e pânico. Perante este quadro e os sentimen-
tos de culpa constantes, em alguns casos surge o desejo 
de “reparar o aborto” com outra gravidez. O que, não ra-
ras vezes, levará a outro e outro aborto. Sentimentos de 
autocondenação e perda da autoestima são extrema-
mente frequentes. O aborto é um ato extremamente vio-
lento contra a mulher. Qualquer que seja a mulher que 
passa por ele tem que ser tratada através de um diálogo 
não condenatório, mas de aceitação das próprias con-
vicções. Um diálogo em que se compreenda e aceite a 
profunda dor da mulher. Não dar lugar ao silêncio, mas 
proporcionar o luto pela morte de um filho. O aborto 
quebra a relação primordial que a mãe estabelece com o 
seu filho desde a sua concepção e a única forma de ven-
cer a síndrome é restaurando esta relação.
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por dR. GEOvANI dELEvAtI

MEdICINA E SAÚdE

Síndrome da bexiga dolorosa, 
cistite intersticial e síndrome da dor 
pélvica crônica são os diversos no-
mes atribuídos a um mesmo pro-
blema. A doença é definida como 
a sensação desagradável (dor, pres-
são, desconforto) relacionada à be-
xiga – principalmente quando ela 
está cheia.
O problema pode estar associado 
ou não a vários sintomas como:

– Dificuldade de urinar
– Urgência urinária
– Aumento na frequência de 

urinar dia e noite (obrigando as 
pessoas a levantar-se muitas vezes 
à noite)

Se você tem dor pélvica crô-
nica, infecções urinárias recorren-
tes ou bexiga com comportamento 
hiperativo que não se resolve com 
tratamento adequado, você pode 
ser mais um entre milhões de pa-
cientes que sofrem da síndrome 
da bexiga dolorosa e não estar re-
cebendo tratamento ou estar re-
cebendo o tratamento incorreto e 
com isso prolongando o seu sofri-
mento por anos.

O problema classicamente se 
caracteriza por dor na bexiga, a ur-
gência e a frequência urinária por 
mais de seis meses. Pode ocor-
rer em homens e mulheres, sendo 
9 vezes mais frequente no sexo fe-
minino. Como os sintomas são pa-
recidos aos da cistite, mesmo com 
culturas de urina negativas, muitos 
pacientes recebem repetidos trata-
mentos com antibióticos para in-
fecção urinária desnecessários, re-
tardando o correto diagnóstico.

Cabe lembrar que mulheres 
com cistite intersticial podem ter 
episódios de infecção urinária con-
firmada e assim necessitar de trata-
mento com antibiótico.

CaRaCteRíStiCa 
PRinCiPal É a DOR

A dor é o elemento central e 

pode ser percebida em diversas 
áreas da região pélvica. Adicional-
mente, a dor, que pode ser mais ou 
menos severa, traz muitos momen-
tos de irritabilidade, intolerância e 
aflição. Muitos pacientes relatam a 
sensação de punhalada ou alfineta-
da, outros como se a bexiga tivesse 
deslocada para fora da bacia.

A dor pode ocorrer no ventre, 
na região lombar e sacra, uretra, va-
gina, testículos, bolsa escrotal, pe-
ríneo ou ainda durante a relação 
sexual e ejaculação. Esta dor pode 
durar horas, dias, semanas, pode 
piorar com a ingestão de certos ali-
mentos, bebidas e com o próprio 
enchimento vesical e ainda pode 
melhorar quando urina. Alguns 
pacientes relatam mais pressão do 
que dor.

A urgência é entendida como 
a necessidade de ir ao banheiro e 
muitos pacientes o fazem mais de 
60 vezes em 24 horas. Ir ao banhei-
ro urinar define a necessidade de 
se livrar do desconforto que, certa-
mente, determina a frequência uri-
nária aumentada nesses pacientes.

Sabe-se que essa condição re-
sulta em baixa qualidade de vida, 
com importante impacto nas ativi-
dades diárias e também no sono, 
nas relações sexuais, nos relaciona-
mentos interpessoais e familiares. 
Resulta também em quadros de an-
siedade, depressão, estresse e, em 
casos mais graves, de desemprego.

É importante entender que se 
trata de uma doença crônica cujas 
causas ainda não são totalmente 
conhecidas – apesar de serem 
muito estudadas. A teoria mais 
aceita atualmente é que este “au-
mento de sensibilidade vesical” se-
ria uma manifestação de um estado 
de hipersensibilidade a estímulos.

DiagnóStiCO Da DOenÇa
O correto diagnóstico da cisti-

te intersticial costuma oferecer sig-

nificativo alívio dos sintomas e me-
lhora da qualidade de vida. Ele é 
feito clinicamente. Contudo, po-
dem ser indicados exames com-
plementares para excluírem-se 
doenças com sintomas semelhan-
tes – infecção urinária, disfunções 
miccionais, cálculos urinários (re-
nais ou na bexiga), endometriose, 
infecção ginecológica e alguns ti-
pos de cânceres urológicos.

Não existe nenhum exame es-
pecífico que vá confirmar com total 
certeza este diagnóstico e muitas 
vezes leva-se tempo até a con-
clusão. Na maioria das vezes são 
necessárias paciência e discipli-
na, pois o diagnóstico é estabe-
lecido conforme o quadro clíni-
co se desenvolve. Por se tratar de 
uma doença crônica, ainda não 
há cura, e sim opções para contro-
le dos sintomas.

A característica marcante é a 
evolução em períodos de crise e 
períodos de calmaria (remissão). 
Este entendimento é essencial e a 
educação e promoção da autono-
mia do paciente é o passo inicial e a 
base para o sucesso do tratamento.

O primeiro passo é enten-
der sobre esta condição. Pesquise 
(porém, tenha cuidado nas fontes 
que você encontrará na internet – 
certifique-se de que a fonte é con-
fiável), pergunte ao seu médico, 
esclareça dúvidas. Converse com 
outras pessoas que também es-
tão passando por esta situação (os 
grupos de apoio são excelentes). 
Existem muitos casos como o seu 
(muito mais do que você imagina).

tRatamentOS
Em relação ao tratamento, 

pense em uma escada, com diver-
sos degraus. Assim consideramos 
o tratamento, com diversas opções 
que podem ser utilizadas em diver-
sos momentos – pense em evoluir no 
tratamento como subir os degraus 

de uma escada, um de cada vez.
Tente identificar e controlar fa-

tores que façam os sintomas apare-
cerem ou piorarem – chamamos de 
“fatores desencadeantes”. Os prin-
cipais são: estresse, hábitos alimen-
tares (bebidas alcoólicas, bebidas 
e alimentos contendo cafeína, ali-
mentos apimentados ou cítricos, 
refrigerantes, soja), cigarro e rela-
ções sexuais.

Assuma o controle. Você vai 
aprender a identificar a crise e seu 
médico irá orientá-lo como tratar 
incialmente os sintomas. Técni-
cas de relaxamento e redução de 
estresse têm se mostrado benéfi-
cas, tendo em vista que a principal 
causa das crises ainda é o estres-
se. Por exemplo, você pode tentar 
meditação, ioga, pilates, fisiotera-
pia para relaxamento pélvico ou 
psicoterapia.

Evite os alimentos e hábitos 
que você relaciona à piora dos sin-
tomas! Como demais opções, exis-
tem medicamentos orais, intrave-
sicais (colocados dentro da bexiga) 
e, em último caso, tratamento ci-
rúrgico. Lembre-se de que sem-
pre há opções (pense nos degraus 
da escada do tratamento) e, se um 
tratamento não está sendo com-
pletamente eficaz para você, o seu 
médico poderá mudar a aborda-
gem e adotar outra opção – e ele 
discutirá com você isso a cada con-
sulta de revisão.

A abordagem desta condição 
é extremamente individualizada e 
pessoal. Não se trata do “melhor re-
médio”, “do melhor tratamento”, e 
sim “do melhor remédio e do me-
lhor tratamento para você”.

Fonte: Sociedade Bra-
sileira de Urologia

Dr. Jorge Antônio Pastro 
Noronha – Porto Alegre (RS)
Drª.  Franscine Gerson Car-

valho – Porto Alegre (RS)

Doença crônica que não tem cura, mas é possível controlar seus sintomas
Síndrome da bexiga dolorosa: o que é?
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maRaVilHa Ação faz parte da programação do Agosto Laranja

apae marisol promove 
Caminhada laranja
DA REDAÇÃo

Maravilha ganhou mais cor 
na manhã do sábado (4). As prin-
cipais avenidas da cidade sedia-
ram uma caminhada especial, 
que lembrou a importância de 
prevenir as deficiências. A Ca-
minhada Laranja teve início 
no Espaço Criança Sorriso, se-
guindo pela Avenida Araucária 
e Avenida Sul Brasil, até a Praça 

Padre José Bunse. 
A ação foi organizada pela 

Apae Marisol e marcou o início 
da programação do Agosto La-
ranja, um mês dedicado a traba-
lhar a prevenção de deficiências. 
A caminhada teve a participa-
ção dos alunos da escola espe-
cial, equipe pedagógica, direção 
e diretoria da Apae, com apoio de 
entidades do município, governo 
municipal e vereadores.

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder

Domingo (5) os integran-
tes do LEO Clube Maravilha 
participaram de reunião na 
sede da entidade para deba-
ter assuntos que envolvem 
campanhas, eventos e ou-
tros pontos. Na oportunida-
de, a instituição que faz parte 
do Distrito LEO LD-8 rece-
beu o coordenador da Re-
gião A, Rafael Piton. Ele falou 
sobre o movimento mara-

vilhense e apontou o Clu-
be como destaque. “Desde 
2009, que entrei no movi-
mento Leoístico, estive por 
dentro das atividades que o 
LEO Clube de Maravilha re-
alizava, e posso dizer que os 
companheiros desse clube 
formam uma grande famí-
lia, é um exemplo de união, 
e com certeza, excelência 
em tudo o que fazem”, disse. 

ReuniãO ORDináRia
leO Clube recebe 
coordenador da Região a

integrantes promoveram reunião no domingo (5)

Divulgação

eCOnOmia
fCDl aposta em 
mudança positiva para 
o segundo semestre 

O segundo semestre 
deve ser levemente mais po-
sitivo para o comércio cata-
rinense do que o primeiro. 
A previsão é da Federação 
das Câmaras dos Dirigen-
tes Lojistas de Santa Cata-
rina (FCDL/SC). Segundo 
o presidente da entidade, 
Ivan Roberto Tauffer, o con-
sumidor ainda está cautelo-
so e preferindo pagar dívi-
das em atraso antes de fazer 
novos gastos. “O segundo 
trimestre de 2018 teve ín-
dice médio de inadimplên-
cia de 1,2%, patamar con-
siderado tranquilo”, disse. 

O comércio enfrentou 

entraves durante o primei-
ro semestre. De acordo com 
Tauffer, a greve dos cami-
nhoneiros, a demora na que-
da das temperaturas e a rea-
lização de jogos da Copa do 
Mundo em dias úteis preju-
dicaram o volume de vendas 
do varejo. “Tivemos núme-
ros abaixo do esperado, mes-
mo em datas consagradas, 
como o Dia das Mães e Dia 
dos Namorados. Após toda 
essa situação e, a depen-
der do resultado das elei-
ções, em outubro, e de sinais 
de estabilidade política, cer-
tamente o consumidor vol-
tará às compras”, conclui.
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dE OLHO NAS dIÁRIAS

Portal da Transparência mostra que despesas com diárias aumentou R$ 12.578,69 
na comparação com o mesmo período do ano passado

Câmara de Vereadores já gastou 
R$ 42 mil com diárias em 2018

A Câmara de Vereadores 
de Maravilha já usou 
R$ 42.068,15 em diá-

rias desde o mês de feverei-
ro. De acordo com as informa-
ções publicadas no Portal da 
Transparência, o valor repre-

senta R$ 12 mil a mais do que 
o mesmo período de 2017. Os 
gastos foram de vereadores e 
servidores do Legislativo, com 
viagens para cursos, capacita-
ções, e audiências em cinco ci-
dades: Florianópolis, Brasília, 

Chapecó, São Miguel do Oeste 
e Balneário Camboriú. Alguns 
foram para a Marcha dos Ve-
readores a Brasília e o Seminá-
rio dos Vereadores em Floria-
nópolis. As informações são do 
Portal da Transparência.

COmO PeSQuiSaR nO PORtal Da tRanSPaRênCia

nOS ÚltimOS anOS

aDemiR CelSO unSeR  
Florianópolis - 19/03/2018 R$ 2.150,18
Total: R$ 2.150,18

CleBeR PeRtuSSatti
Brasília - 19/04/2018 R$ 3.046,09
Florianópolis - 30/07/2018 R$ 1.890
Total: R$ 4.936,09

gilmaR fRanCiSCO CaStanHa 
Brasília - 19/04/2018 R$ 3.046,09
Total: R$ 3.046,09

itamaR aDleR 
Florianópolis - 19/03/2018 R$ 2.150,18
Florianópolis - 04/06/2018 R$ 1.350
Florianópolis - 30/07/2018 R$ 890
Total: R$ 5.390,18

JanDiR PRimOn 
Brasília - 19/04/2018 R$ 3.046,09
Total: R$ 3.046,09

JaQueline faBiana maRQueS 
DOS SantOS ORSO  
Florianópolis - 19/03/2018 R$ 1.832,89
São Miguel do Oeste - 07/05/2018 R$ 1.166,38
Florianópolis - 04/06/2018 R$1.350
Chapecó - 27/06/2018 R$ 630
Florianópolis - 30/07/2018 R$ 1.890
Total: R$ 6.869,27

Jean CaRlOS RiBeiRO  
São Miguel do Oeste - 07/05/2018 R$ 820,29
Chapecó - 27/06/2018 R$ 470
São Miguel do Oeste - 13/07/2018 R$ 117,50
Total: R$ 1.407,79

lauRiO StieleR  
Florianópolis - 04/06/2018 R$ 1.350
Florianópolis - 30/07/2018 R$ 1.890
Total: R$ 3.240

maRiZete SaVaRiS utZig
Balneário Camboriú - 05/04/2018 R$ 992,18
São Miguel do Oeste - 13/07/2018 R$ 157,50
Total: R$ 1.149,68

natalinO PRante 
Brasília - 19/04/2018 R$ 3.046,09
Total: R$ 3.046,09

nei guZatti 
Florianópolis - 19/03/2018 R$ 3.917,27
São Miguel do Oeste - 07/05/2018 R$ 1.664,10
Chapecó - 27/06/2018 R$ 630
Total: R$ 6.211,37

RuBiane inete SeiDel  
São Miguel do Oeste - 07/05/2018 R$ 987,82
Chapecó - 27/06/2018 R$ 470
São Miguel do Oeste - 13/07/2018 R$ 117,50
Total: R$ 1.575,32

Quem uSOu DiáRiaS em 2018

O anO legiSlatiVO

Total: R$ 42.068,15

Fotos: Reprodução/Portal da Transparência

Portal da Transparência está nos sites da prefeitura e Câmara de vereadores, onde constam as despesas Para encontrar as informações, basta preencher os campos com datas e informações que deseja verificar

02/02/2017 - início das sessões ordinárias
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*LEGISLATIVO PROMOVEU SEIS SESSõES dURANTE CAdA MêS

10/07/2018 – início recesso de julho

06/08/2018 – Retomada das sessões

Dezembro – Término previsto das sessões

*LEGISLATIVO NãO 
PROMOVEU SESSõES

*VEREAdORES VãO PROMOVER QUATRO SESSõES POR MêS
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ATé jULhO

ATé jULhO

ATé jULhO

ATé jULhO

ANO TODO 

ANO TODO 

ANO TODO 

R$ 42.068,15

R$ 29.489,46 

R$ 65.143,23

R$ 44.826,79

R$ 66.173,49

R$ 86.228,54

R$ 68.973,27

* Datas apresentadas são os dias em que houve o pagamento das diárias e não o momento da viagem
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O CTG Juca Ruivo de Ma-
ravilha vai eleger e empos-
sar a nova patronagem, para 
o biênio 2018/2020, no pró-
ximo dia 5 de setembro. A 
data foi anunciada pelo Con-
selho de Vaqueanos, que 
está comandando os traba-
lhos da entidade desde ju-
nho deste ano, após a assem-
bleia marcada para eleger a 
nova diretoria terminar sem 
apresentação de chapa. 

Conforme o membro do 
Conselho de Vaqueanos, Nel-
son Silveira, a nova assem-

bleia marcada deverá ter 
pelo menos uma chapa inte-
ressada em assumir a dire-
toria. Silveira destacou que 
está encabeçando uma cha-
pa e poderá ser o novo patrão 
do CTG Juca Ruivo se aprova-
do pela maioria dos sócios. 

As chapas devem ser 
apresentadas até 24 ho-
ras antes da eleição. Todos 
os sócios em dia com a te-
souraria estão convocados 
para participar da assem-
bleia que terá início às 19h30, 
na sede do CTG Juca Ruivo. 

Ctg JuCa RuiVO
eleição da nova 
patronagem será 
em setembro

Arquivo/O Líder

Conselho de vaqueados marcou a data da nova assembleia

Mais de 10 corais irão par-
ticipar do tradicional encontro 
promovido pelo Centro Cultu-
ral 25 de Julho hoje (11). O even-
to faz parte do cronograma anu-
al da entidade e é organizado 
pelo Coral Sempre Alegre, que 
existe há mais de cinco déca-
das. O encontro vai receber co-
ralistas de diversos municípios a 
partir das 16h, na sede do Cen-
tro Cultural, sendo que as apre-
sentações começam às 17h e a 

entrada é gratuita. Cada grupo 
irá apresentar três canções e ao 
término das apresentações jan-
tar será servido no local, ao cus-
to de R$ 25 por pessoa. O cardá-
pio será churrasco e o lucro será 
revertido nas viagens do Sempre 
Alegre a outros encontros. “Con-
vido a todos para o evento. É um 
grande prazer sediar esta troca 
de cultura todos os anos e espe-
ro que a população nos prestigie”, 
explica o maestro Mario Pasa. 

25 De JulHO 
Coral Sempre alegre 
promove encontro 

CARINE ARENHARDT

ClEIToN FERRAsso 

Já estão concluídas as 
adequações de acessibili-
dade e pintura na prefeitura 
de Maravilha, que tiveram 
investimento de aproxima-
damente R$ 40 mil. Foi feita 
a pintura de toda estrutura 
externa do prédio, além da 
construção de um banhei-
ro, adequado às normas de 
acessibilidade, na sala de 
reuniões do térreo. Tam-
bém foi adequado o piso na 
entrada da prefeitura. 

Conforme o secretá-

aCeSSiBiliDaDe Governo municipal está elaborando o projeto 
para nova obra no prédio 

após pintura e adequações, 
prefeitura vai ganhar 
plataforma elevatória 

Prefeitura recebeu nova pintura na área externa 

Carine Arenhardt/O Líder

rio de Administração, Clei-
ton Borgaro, a pintura não 
era realizada há 10 anos e 
as adequações de espaço 

objetivam oferecer um am-
biente mais acessível para 
os servidores públicos e po-
pulação em geral. 

Com esta obra pronta, o 
governo municipal já traba-
lha em um novo projeto. O 
próximo investimento será 
na construção de uma pla-
taforma elevatória, estru-
tura que também vai ga-
rantir acessibilidade para 
o segundo piso da prefeitu-
ra, para cadeirantes e pes-
soas com mobilidade redu-
zida. Borgaro explica que 
ainda não há uma previsão 
de custos da plataforma. 
Após a conclusão do pro-
jeto, o município vai ana-
lisar os valores e buscar os 
recursos.

O Senai de Maravi-
lha está com inscrições 
abertas para cinco cur-
sos de curta duração. No 
total, são 125 vagas na 
área automotiva, tecno-
logia da informação, ele-

troeletrônica e gestão. 
Há cursos que iniciam 
no dia 29 deste mês, ou-
tros em setembro e ou-
tubro. As aulas são pre-
senciais, duas vezes por 
semana, a partir das 19h. 

Cursos disponíveis: 
mecânica básica de au-
tomóveis, operador de 
computador, Excel bási-
co e avançado, eletricista 
instalador predial e ges-
tão de recursos humanos. 

maRaVilHa

Senai está com inscrições 
abertas para cinco cursos

tRaDiÇãO

Jantar das Orquídeas será no 
dia 25 de agosto

Desde 1994 o Grupo de 
Casais Reencontristas da Igre-
ja Evangélica de Confissão 
Luterana no Brasil (IECLB) 
promove jantar para anga-
riar fundos. Em 2010 surgiu a 
ideia de ornamentar o local do 
evento com orquídeas devido 
ao alto número de flores da-
quele ano. “Depois disso, to-
dos os anos colocávamos a 
planta para decorar e o pes-
soal começou a chamar o 
evento de Jantar das Orquí-
deas. É muito bonito de ver”, 
disse o coordenador da enti-

No ano passado mais de 300 pessoas participaram

Arquivo/O Líder

dade, Edilo Horst. 
Neste ano a programação 

será realizada no próximo dia 

25, no Salão da Igreja Evangé-
lica, a partir das 20h30. O car-
dápio será à base de churras-

co com acompanhamentos e é 
necessário levar pratos e talhe-
res. Após o jantar o Grupo Trio 
Maravilha animará a festa. 

Conforme Horst, o lucro 
será destinado às promoções 
da entidade, como a Cami-
nhada das Lanternas e o Reti-
ro de Casais, sendo que parte 
do valor auxiliará no término 
da Casa Martin Luther, loca-
lizada ao lado da Igreja. O in-
gresso para o jantar custa R$ 
70 por casal e pode ser ad-
quirido com os integrantes do 
Grupo. 
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por SIMONE HÜBNER

TOQUE dE REQUINTE

Vitrine

especial para ser um 

Qualquer um pode
ter um filho, 

mas é preciso ser

pai de verdade

Por Luiza FLetcher/o Segredo

A 
verdade é que não é difícil tor-
nar-se um pai, praticamente 
todos nós podemos fazer um 
bebê. No entanto, ser um pai 

de fato não é para qualquer um, assumir 
a responsabilidade e fazer a diferença na 
vida de um filho é apenas para as pesso-
as especiais.

Ser pai vai muito além de apenas ter 
o nome na certidão de nascimento de seu 
filho, é muito mais do que pagar contas 
ou dar o dinheiro da pensão todo mês. 
Ser pai não é contribuir apenas com seus 
genes, nem visitar uma vez ao ano e ligar 
apenas quando convém.

Ser pai é algo que vai muito além do 
que a grande maioria de nós está acos-
tumada.

Um pai de verdade é uma pessoa res-
ponsável, presente, consciente de suas 
responsabilidades e do papel que repre-
senta na vida da pessoa que ajudou a co-
locar no mundo. Um pai de verdade lida 
com as crises, não desiste de seus filhos 
e faz o seu melhor por aqueles que ama.

Um pai de verdade nunca se acomo-

da, nem cobra de seus filhos uma inicia-
tiva que deve ser sua, um interesse que 
deve partir de si mesmo. Ele se esforça 
por seus sonhos e dá exemplo de resili-
ência e otimismo para os seus filhos, ao 
invés de destruir seus sonhos com visões 
negativas e limitadas da realidade.

Um pai de verdade faz questão de ser 
o espelho de seus filhos e os ensina so-
bre como devem tratar as pessoas, expli-
ca sobre como a vida e os relacionamen-
tos funcionam e do quanto é importante 
sempre serem gratos pelas pessoas que 
possuem em suas vidas, as boas e as 
ruins, porque todas os ensinam lições 
valiosas.

Os verdadeiros pais ensinam des-
de cedo seus filhos a como tratar as mu-
lheres em suas vidas, sem fazer distin-
ção entre mães, parceiras românticas ou 
desconhecidas. Ele incentiva e ensina a 
importância do respeito incondicional e 
mostra-os como elas são importantes em 
todos os momentos de suas vidas.

Um pai real faz questão de se tornar 
o melhor homem que pode ser. Ele não 

mente para seus filhos. Não desvaloriza o 
amor e a companhia deles. Não dá maus 
exemplos de caráter e princípios.

Os pais verdadeiros são altruístas, 
pensam no bem e na felicidade de seus 
filhos antes de si, os guiam no caminho 
certo e estão sempre de braços abertos 
para recebê-los depois de suas quedas.

Um pai de verdade realmente conhe-
ce seus filhos, porque dedica seu tempo a 
eles e se esforça para estar ciente de suas 
vidas, compreendendo que seu compro-
misso não vai até os dezoito anos, quan-
do atingem a maioridade, mas para toda 
a vida, porque paternidade não tem pra-
zo de validade.

Um pai de verdade valoriza a felicida-
de de seus filhos e luta por ela.

Os pais de verdade amam seus filhos 
com todo o seu coração e mostram, com 
atitudes, que estão sempre prontos para 
o que for preciso, apenas para ver um 
sorriso nos rostos de seus amados. Eles 
sabem que tornar-se pai é fácil, mas que 
ser um pai é uma bênção que não podem 
desperdiçar.
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por SUSANE ZANIN
MOdA & ESTILO

Vitrine

agenDa De eVentOS

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 53

2/el — or. 3/can — nor. 5/capuz — coisa — madri — viral.

eSPaÇO gOuRmet

3 berinjelas
500 g de carne moída
200 g de mozarela ralada
sal e orégano a gosto

MODO DE PREPARO
Corte as berinjelas ao meio e recheie-as 
com a carne refogada e o queijo ralado. 
Coloque sal a gosto e orégano. Coloque 
as berinjelas em uma assadeira e leve ao 

BeRinJela à PaRmegiana

forno médio (180° C) até que o queijo esteja 
derretido.

11/8 - Almoço Grupo Escoteiro Raízes – 11h 
– Salão Paroquial Católico
- Encontro de Corais – 17h – Centro Cultural 
25 de Julho
- Formatura do curso de direito Unoesc – 
19h – Park Hotel
- Jantar-dançante APP Escola de Educação 
Básica Santa Terezinha – 20h15 – Salão 
Santa Terezinha Bairro União
- Bailinho FunkNejo – 23h – Play Club 

12/8 - Festa da Melhor Idade – 10h – Salão 

Comunitário Bairro Progresso
- 3º Fest Car Saveiro Atrevida – 10h – Centro 
de Tradições Gaúchas Juca Ruivo

18/8 - Jantar-dançante – 20h – Linha 
Cabeceira do iraceminha
- Heineken Green Party – 23h55 – Green Club

31/8 - Show com Zé Felipe – 23h30 – 
Hangra

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

No Dia das Mães 

contei para 

vocês algu-

mas influências da minha 

mãe no meu estilo profis-

sional. Como não poderia 

ser diferente, meu pai tam-

bém exerceu grandes influ-

ências sobre meu estilo, e 

já falei aqui que nosso es-

tilo fala muito sobre nossa 

identidade. Quero pedir no-

vamente que você, queri-

do(a) leitor(a), pense nas in-

fluências positivas que seu 

pai exerceu na sua vida e fale 

pra ele nesse dia especial. 

A primeira coisa que 

aprendi com meu pai foi a 

buscar meus pontos fortes, 

focar neles e valorizá-los. 

Todos temos algumas coi-

sas em nós que, se pudésse-

mos, alteraríamos. Pode ser 

que você gostaria de ser mais 

alto ou ter um cabelo dife-

rente, mas com certeza exis-

tem muitas qualidades na 

sua aparência. Meu pai sem-

pre fez questão de falar sobre 

meus pontos fortes, como 

quando ele diz que fico bo-

nita de vestido e o quanto a 

cor azul fica bem em mim. 

Também aprendi que 

meu cabelo natural é o que 

mais me valoriza. Teve uma 

época que deixei meu cabe-

DiCaS De eStilO Que 
aPRenDi COm meu Pai

lo mais escuro, e todas as 

vezes que me encontra-

va com meu pai ele per-

guntava quando eu iria 

voltar a ser loira, pois se-

gundo ele, eu sou loi-

ra e ponto final. Confes-

so que ele tinha razão. 

E, por fim, aprendi que 

a maneira correta de an-

dar de salto é com a per-

na esticada, e não com o 

joelho flexionado. Sim, 

meu pai que me ensinou 

a andar de salto, como o 

bom apreciador da bele-

za feminina que ele é. 

Posso dizer que meu 

pai me ensinou a me co-

nhecer e amar minha pró-

pria pele, ou seja, me em-

poderou. Gratidão ao 

meu pai e a todos os pai-

zões desse mundo, que 

ajudam a formar se-

res humanos melhores!
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Vitrine

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

Nelcir Dall’Agnol, colaborador do Grupo 
WH Comunicações, pai do Angelo Felipe 

Lauri Rauber, padrasto de 
Ederson Abi

vladimir Heinz, pai de Diana Heinz

irineu Sehnem, pai de Ana 
Paula Sehnem

Clóvis Constantin, pai de Camilla 
Constantin

Rubem Benhard, esposo de Neiva 
Seelig e pai do Elian 

Alviz Cabral Gomes, pai de 
Stéfany Gomes 

Cleomar Kesterke, padrasto 
do Werison da Silva 

Colaborador do Grupo WH 
Comunicações Celso Ledur, 
pai de Raquel e Rafael

Colaborador do Grupo WH 
Comunicações vito Bonamigo, pai 
de Rosane e Adenir

Colaborador do Grupo WH 
Comunicações Oneide Behling, pai 
do Eduardo

Colunista Geovani Delevati, pai da 
Manuela e do Antônio

João Paloschi, pai da diretora-
comercial, Simone Hübner

Colaborador do Grupo WH 
Comunicações Mauro Berticelli, 
pai de Taina

Colaborador do Grupo WH 
Comunicações Genuir Bassani, 
pai do Paulo e do Jorge

Editor-chefe, Fernando Hübner, 
pai da Cristina e do Walter

Wolmir Hübner, diretor-geral do Grupo WH Comunicações, 
pai de Ricardo, Fernando, Aline e Henrique

Colaborador do Grupo WH 
Comunicações Gilmar 
Oliveira, pai do Gustavo

Amantino Serpa, pai de Estela Serpa Telmo Pedro Gregório, esposo de 
Marilene Gruber e pai do Samuel 

PaRaBÉnS aOS 
PaPaiS DO 
gRuPO WH 

COmuniCaÇÕeS 
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por LAIS ORO e ANdREA COStA PELISSARI
dESIGN EM PAUTA

Vitrine

por LUCIANE MOZER

VIdA E
ESPIRITUALIdAdE

na Sua eStante

miSSãO: PateRniDaDe
Ser pai é missão com que o Senhor da Vida brinda o homem, 

abençoando a sua masculinidade, homenageando a sua função co-
criadora, ao lado da mulher, que se faz mãe, pelos vínculos carnais. 
Ser pai é ser protetor, guardião, amigo. Desde tempos muito anti-
gos, essa figura foi tida como importante na formação dos filhos. 

Remonta, há mais de quatro mil anos, um cartão escrito em ar-
gila, encontrado na Mesopotâmia, no qual um jovem de nome Elme-
su homenageia seu pai, formulando votos de sorte, saúde e vida longa. 
Possivelmente, revivendo aquele gesto, no ano 1909, Sonora Luise, na 
cidade de Spokane, nos Estados Unidos, motivada pela admiração por 
seu genitor, decidiu homenageá-lo e criou o Dia dos Pais. 

Não demorou muito para que outras cidades norte-americanas 
se interessassem pela data que, no ano 1972, foi oficializada como 
festa nacional, pelo presidente Richard Nixon. A comemoração na-
quele país ocorre no terceiro domingo do mês de junho, enquan-
to no Brasil passou a ser celebrada no segundo domingo de agosto. 

Atribui-se o seu surgimento ao publicitário Sílvio Bhering e a pri-
meira comemoração se deu no dia 14 de agosto de 1953, data dedica-
da, segundo a tradição católica, a São Joaquim, patriarca da família.   

Ter um dia para receber homenagens é sempre grato ao cora-
ção de quem ama. Momento especial, ademais, para pensar e re-
pensar a respeito dessa importante missão. Nos dias em que se vive 
a tormenta dos vícios, do tóxico, em particular, que destroça a crian-
ça, ainda nas primeiras experiências infantis, é de nos questionar-
mos o quê, na qualidade de pais, temos feito.  

Verdade que há uma grande preocupação com a manuten-
ção doméstica e por vezes, o cansaço nos toma as forças. Contu-
do, a presença paterna é imprescindível, ao lado da materna, no 
sentido de educar a prole, acompanhar o passo dos pequenos e 
dos mocinhos. 

Fazer-se presente é preciso. Olhar nos olhos dos filhos para lhes 
sentir as realidades íntimas, por essas janelas da alma. Renunciar a 
um lazer para estar com eles. Verificar seus compromissos escola-
res, participar de uma ou outra atividade social, a fim de que eles 
se sintam apoiados por sua presença. Dialogar com os filhos, ou-
vindo-lhes as opiniões sobre a vida, as pessoas, os fatos, cooperan-
do no esclarecimento de equívocos, auxiliando-os a caminhar pe-
las vias do discernimento. 

Com certeza, pai amoroso que você é, ama seus filhos. Contu-
do, não esqueça que o amor deve ser vigilante e perspicaz, para que, 
em seu nome, não se instale a insensatez e a sombra se estabeleça. 
Pense nisso e dê o melhor de si a esses rebentos, filhos de Deus, 
confiados aos seus cuidados pelo Pai excelso de todos nós. 
Pense: esta é a sua missão na qualidade de pai. 

Redação do Momento Espírita, com base em informações 
colhidas no Boletim SEI nº 2160, de 22.8.2009 e no cap. 30, do 
livro Vereda familiar, pelo Espírito Thereza de Brito, psicogra-
fia de Raul Teixeira, ed. Fráter. Em 6.8.2015.

O GESTOR EfICAz
A principal proposta deste 
livro é demonstrar que a 
eficácia pode ser aprendida. 
Discernimento só se torna 
eficácia através de árduo 
trabalho sistemático. 
inteligência, imaginação e 
conhecimento são qualidades 
essenciais, mas somente a 

eficácia poderá convertê-las em resultados, 
por si mesmas, elas apenas estabelecem 
limites para o que pode ser obtido. A 
eficácia, afirma o autor, é um hábito, isto é, 
um complexo de normas práticas.

O MUNDO 
IMAGINáRIO DE...
Keri Smith pede que o 
leitor crie um mundo 
completamente novo e 
inusitado. Primeiro, ela 
sugere listas: coisas amadas, 
coleções, cores, formas, 
ideias, pessoas e criaturas das 
mais fascinantes. Elencados 

nas páginas do livro, esses itens serão 
as pedras fundamentais do seu lar 
imaginário. Daí para frente, as tarefas 
não param mais: construir paisagens, 
inventar nomes, bolar mapas, moeda, 
conceber habitantes, marcas, comidas, 
história e muito, muito mais.

É uma feira de mobiliá-
rio de alto padrão e soluções 
para projetos de arquitetura 
e design de interiores, com 
palestras e exposições. É o 
evento âncora do DW! São 
Paulo Design Weekend!

Uma plataforma mul-
timídia de negócios e con-
teúdo que tem como ca-
racterística a entrega de 

experiências presenciais úni-
cas, inéditas e exclusivas aos 
visitantes. 

A HIGH DESIGN – Home 
& Office Expo é realiza-
da por entidade, empresas 
e profissionais com grande 
experiência em eventos de 
arquitetura, construção, de-
sign e decoração no Brasil e 
no mundo. 

Nossa terra, com a empresa 
San German, da pequena cida-
de de Santa Helena SC, e Sollos, 
de Princesa SC, participa dessa 
feira, que é tão importante para 
o Design. 

O Congresso Nacional de 
Designers de Interiores acontece 
durante a High Design (de 28 a 30 
de agosto), maior feira de design 
da América Latina. Organiza-
do pela Associação Brasileira de 
Designer de Interiores, o Conad 

chega a sua 11ª edição. O evento 
reúne, nos dias 28 e 29 de agos-
to, palestrantes de fora e dentro 
do país. Com curadoria de Wair 
de Paula, diretor de Inovação da 
ABD, e Lia Strauss, vice-diretora, 
o congresso propõe uma reflexão 
sobre o mercado de Design de In-
teriores.

Participe do evento mais co-
nectado às mudanças do mer-
cado de arquitetura e Design! 
http://blog.highdesignexpo.com. 

a HigH DeSign – Home & Office expo
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Extremo Oeste
Catarinense

A administração de Bom 
Jesus do Oeste, por meio da 
Secretaria de Obras e Serviços 
Urbanos, realizou a colocação 
de placas de sinalização em di-
versos pontos das estradas vi-

cinais e também do perímetro 
urbano. Segundo o subsecre-
tário de Urbanismo, Jean Car-
los Persch, o objetivo do tra-
balho é promover ainda mais 
segurança aos motoristas. 

SeguRanÇa

flOR DO SeRtãO
em SetemBRO 

inSeminaÇãO aRtifiCial

Placas sinalizadoras 
são colocadas em 
diversos pontos

Secretaria de assistência 
Social promove curso 
de inclusão digital

flor do Sertão define programação 
de aniversário

Secretaria de agricultura e Cooper 
itaipu promovem curso 

Charlaine Kreuz/Divulgação

Trabalho foi feito no decorrer desta semana

Na quarta-feira (8) foi 
realizado o encontro tri-
mestral do grupo de hi-
pertensos do município 
de Bom Jesus do Oeste, no 
Clube de Idosos. Na opor-
tunidade, foi ministrada 
palestra sobre o uso racio-
nal de medicamentos, com 
a farmacêutica da Unidade 
de Saúde Raquel Baczinski. 

A profissional desta-
ca que os remédios devem 
ser guardados longe do ca-

A Secretaria de Assistên-
cia Social de Flor do Sertão está 
promovendo curso de inclu-
são digital para pessoas da ter-
ceira idade e demais interessa-
dos. Segundo a secretária de 
Assistência Social, Sirlane Pa-
linski, a capacitação conta 
com ensinamentos de como 
lidar com aplicativos e re-
des sociais, como WhatsA-
pp e Facebook, e reúne apro-

ximadamente 20 alunos.
De acordo com Sirlane, 

o intuito do curso é oportuni-
zar que os integrantes estabele-
çam contato com parentes ou 
conhecidos que moram lon-
ge. “O que para muitos parece 
simples, é complicado para ou-
tros”, comenta. O curso é gratui-
to, sendo ministrado por volun-
tários. Conforme a secretária, o 
intuito é formar novas turmas.

Divulgação

Aulas são ministradas por voluntários 

Palestra foi ministrada no Clube de idosos 

Divulgação

Divulgação

lor, seguindo sempre as in-
formações indicadas na 
embalagem original, pois 

ela informa o nome do me-
dicamento, o lote do pro-
duto e a data de validade. 

“Eles devem estar em lo-
cal seguro, fora do alcan-
ce de crianças e animais. 
É preciso ainda estar aten-
to aos medicamentos que 
exigem temperaturas es-
pecíficas”, diz. Ela também 
alerta sobre o descarte 
correto de medicamen-
tos vencidos, lembrando 
que nunca devem ser jo-
gados na pia, lixo ou es-
goto, pois podem conta-
minar o meio ambiente.

Flor do Sertão comemora o 
23º aniversário em setembro e 
a programação já está definida. 
As atividades, sob coordenação 
do setor de Cultura, ocorrem 
durante todo o mês. De acordo 
com o prefeito, Sidnei Willin-
ghöfer, a programação foi pen-
sada para atender os diversos 
setores da comunidade, mar-
cando a data de forma especial.

PROGRAMAÇÃO 
1º de setembro: Mostra Cultural Convivendo em Família
2 de setembro: 2ª volta Ciclística Municipal
8 de setembro: Desfile Cívico 
9 de setembro: Gre-Nal Municipal e Torneio de Bolãozinho
15 de setembro: Abertura do Campeonato de Futsal e Show de 
Patinação
19 de setembro: Olimpíadas da Terceira idade
21 de setembro: Reinauguração da Secretaria de Agricultura e palestra
23 de setembro: 2ª Trilha ipê Amarelo
26 de setembro: Ação pela Saúde
29 de setembro: Show de Patinação e Bike Ronie Kreuz
30 de setembro: 2ª Mateada Gaúcha na Praça

Sidnei Willinghöfer destaca que o 
principal objetivo é atender todos os 
públicos

A Secretaria de Agri-
cultura e Meio Ambien-
te de Bom Jesus do Oeste 
irá promover curso gratui-
to aos munícipes sobre in-
seminação artificial em bo-

vinos, em parceria com a 
Cooper Itaipu. A capacita-
ção será realizada nos dias 
27 a 30 de agosto, no Cen-
tro de Treinamento da Coo-
per Itaipu, em Pinhalzinho. 

O secretário de Agri-
cultura, Márcio José Stor-
ck, afirma que o objetivo é 
que os produtores adqui-
ram o conhecimento ne-
cessário para trabalhar em 

suas propriedades, além 
de ser um incentivo para 
o melhoramento do reba-
nho. Os interessados de-
vem fazer a inscrição na Se-
cretaria de Agricultura.

BOm JeSuS DO OeSte Palestra foi ministrada pela farmacêutica da 
Unidade de Saúde Raquel Baczinski

uso racional de medicamentos 
é tema de encontro
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Criar filhos não é uma tarefa fácil, exige trabalho, 
esforço, exemplo e o mais importante: amor

O amor de pai que 
vai além da genética 

SentimentO PateRnO

S
er criada como se 
fosse o que pos-
sui mais importân-
cia na vida de um 

homem. Ele trabalha para 
levar o sustento para as 
filhas, educa, mostra os va-
lores a serem seguidos e es-
palha amor para que o ca-
minho percorrido por elas 
ao longo dos anos seja 
doce e com menos percal-
ços do que ele encontrou. 
É desse privilegio que Tai-
na Schwartz se orgulha, ela 
e a irmã, Tauana Schwartz, 
são filhas de Davi Schwartz, 
um homem batalhador 
que aos 49 anos esban-
ja disposição e felicidade. 

A diferença entre as 
duas meninas é que Tai-
na não é filha biológica de 
Schwartz. Maria Isabel dos 
Santos, mãe delas, foi casa-
da com ele no início da dé-
cada de 1990 e da relação 
nasceu Tauana, a primogê-
nita. Após uma separação e 
alguns meses em outra cida-
de, ela conheceu outro ho-
mem e engravidou. O pai 
biológico de Taina, após sa-
ber da gravidez, não quis fa-
zer parte da vida da criança 
que estava por vir em 1996. 

Maria Isabel, grávida 
da segunda filha, buscou o 
apoio da família e foi mo-
rar com parentes em São Mi-
guel do Oeste. Naquela épo-
ca, Tauana tinha três anos 

Davi Schwartz registrou Taina como se fosse sua filha biológica

Fotos: Diana Heinz/O Líder

Tauana e Taina com o pai e a mãe na infância Cerimônia de Eucaristia de Taina

e era visitada pelo pai, que 
morava em Maravilha, todos 
os fins de semana. Schwartz 
percorria os 49 quilômetros 
entre as cidades de bicicle-
ta para ver a filha, que mes-
mo pequena, era esperta e 
contou da gravidez. “A ges-
tação estava no quarto mês 
quando Tauana contou ao 
pai que havia um bebê cres-
cendo na barriga da mãe. 
Ele então perguntou a ela 
se o homem queria a crian-
ça, caso contrário o bebê 
seria dele”, conta Taina. 

O gesto de amor foi acei-
to por Maria Isabel e o ca-
sal, depois de um tempo, re-
atou o casamento. Em 4 de 
janeiro de 1996 nascia Tai-
na, que foi registrada como 
filha biológica de Davi 
Schwartz e criada como tal. 

Na infância, os gestos 
das meninas alegravam a 
casa. Schwartz trabalhava 
muito para dar as mesmas 
coisas às duas filhas e quan-
do voltava do trabalho o ca-
rinho também era o mes-
mo. Taina era tão apegada 

ao pai que quando ele saía 
a viagens ela dizia que iria 
junto e brincava de se es-
conder na mala. “Eu e Taua-
na sempre tivemos tudo do 
bom e do melhor. E fico mui-
to feliz por ter sido cria-
da por ele sem diferenças 
ou desigualdades”, destaca.

Taina descobriu que não 
era filha biológica de Davi 
Schwartz aos 14 anos. Após 
a notícia, Maria Isabel pe-
diu a ela que não pergun-
tasse sobre o assunto em 
frente ao pai, pois ele sem-

pre cuidou das filhas e po-
deria ficar chateado em sa-
ber da descoberta. Pouco 
tempo depois o casal so-
freu uma separação e du-
rante uma conversa para es-
clarecer o fim do casamento 
às filhas, Maria Isabel dis-
se que o ex-marido não pre-
cisava continuar os cuidados 
com Taina, caso não quises-
se. Mas não foi o que aconte-
ceu. Mesmo com a mudança 
de Schwartz para outro Esta-
do, o pai mandava dinheiro 
para as duas filhas e manti-
nha contato, além de visitas. 

O tempo passou e Tai-

na se casou, teve dois filhos: 
Pietra e Miguel. Hoje mora 
ao lado da casa do pai, que 
voltou a Maravilha há três 
anos. Ela conheceu o pai 
biológico quando Pietra ti-
nha seis meses, durante uma 
visita a casa dele, mas per-
cebeu que o sentimento era 
apenas de curiosidade, já 
que seu pai é Davi Schwartz. 
“Tudo que sou hoje é gra-
ças a ele. Um exemplo de 
pessoa, que sempre é po-
sitiva e busca o melhor 
em tudo. Só tenho grati-
dão e amor por poder ter 
sido criada assim”, finaliza. 

DIANA HEINz
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A pequena Geovana nasceu no Hospital São José de 
Maravilha no dia 4 de janeiro

O primeiro pai do ano 
2018 em maravilha

um JaneiRO eSPeCial 

CARINE ARENHARDT

A 
chegada de um fi-
lho em pleno janei-
ro é uma boa dose 
de ânimo para um 

ano que está apenas começan-
do. Pelo menos foi assim para 
Jonas Carvalho da Rosa, de 38 
anos, pai da primeira criança 
maravilhense nascida em 2018. 
A pequena Geovana nasceu 
no Hospital São José de Mara-
vilha no dia 4 de janeiro deste 
ano. Ela chegou às 7h12 daque-
la manhã, com seus pouco mais 
de três quilos e 49 centímetros 
de puro amor. 

Com a profissão de cami-
nhoneiro, Da Rosa nem sem-
pre consegue estar por perto, 
mas naquele inesquecível 4 de 
janeiro conseguiu acompanhar 
de  perto o nascimento da filha 
mais nova. Ele diz que a chega-
da da Geovana foi surpresa, já 
que a gravidez não foi plane-
jada, mas acabou sendo uma 
alegria muito grande que for-
taleceu a família. Da Rosa tam-
bém é pai da Rafaela, de três 
anos, e do Rodrigo, de 12 anos. 
“A maior alegria é ver eles nas-
cendo com saúde. Essa alegria 

segue todos os dias, quando a 
gente vê eles sorrindo”, destaca. 

Sobre ser o pai da primei-
ra criança maravilhense nasci-
da neste ano, Da Rosa diz que o 
acontecimento representa ale-
gria, esperança e a certeza de 
que a pequena Geovana está 
num bom lugar para se viver. 

Nesta semana Da Rosa es-
tava em São Paulo e depois de 
uma semana fora de casa, a che-
gada em Maravilha na quinta-fei-
ra (9) foi mais que especial. Ama-
nhã (12) o Dia dos Pais poderá ser 
comemorado ao lado das filhas, 
Geovana e Rafaela. O filho mais 
velho, que mora em Porto Alegre, 
não poderá estar presente, mas a 
saudade vai se mesclar, mais uma 
vez, com o grande amor guarda-
do no coração do pai.

“A gente aprende o verda-
deiro sentido de amar quando 
tem filhos. Eu vejo por mim, que 
fico bastante tempo fora de casa, 
a falta que eles fazem é imensa. 
Não tem melhor coisa que che-
gar em casa e eles vir correndo 
abraçar. Quando a gente chega 
em casa é uma coisa tão boa, é 
um mundo totalmente diferente. 
É o verdadeiro sentido da vida”, 
afirma. 

Fotos: Arquivo pessoal

Jonas da Rosa com a filha Geovana, no dia em que ela nasceu

Da Rosa com a esposa e as filhas, Geovana e Rafaela Rodrigo é o primogênito e atualmente reside em Porto Alegre Pai afirma que maior alegria é receber um abraço quando chega em casa
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Laudivan Palinski destaca o que mudou com a chegada de 
Laura e compartilha os encantos e desafios da paternidade 

a doce experiência de 
ser pai pela primeira vez

SOnHO RealiZaDO 

CAmIllA CoNsTANTIN

 “Quando peguei minha fi-
lha nos braços e olhei seu ros-
to pela primeira vez, vi o quan-
to Deus é perfeito em tudo o 
que faz”. É assim que Laudivan 
Palinski conta como foi acom-
panhar o nascimento da filha, 
Laura, há seis meses. Ele, que 
sempre sonhou em ser pai de 
uma menina e foi junto com a 
esposa em todas as consultas, 
esteve ao seu lado também no 
momento mais importante e 
emocionante da vida de ambos. 

A paternidade fez com que 
Palinski mudasse algumas coi-
sas na rotina e também no 
modo de encarar a vida. Ele ex-
plica que não quer olhar para 
trás e ver que não aproveitou 
os momentos ao lado da fi-
lha, então fez algumas adap-
tações, como diminuir a car-
ga horária de trabalho. “A vida 
passa rápido e é preciso apro-
veitar. Um filho faz você refle-
tir sobre o que está fazendo de 
certo ou errado, pois é alguém 
que está levando seu sobreno-
me. A Laura me fez ver que re-
clamamos da vida sem ter mo-
tivos, pois só temos razões para 
agradecer”, diz.

Questionado sobre os de-

safios de ser pai, ele afirma que 
os principais motivos de pre-
ocupação são questões rela-
cionadas à saúde e educação, 
já que é preciso confiar que os 
profissionais irão fazer o me-
lhor. Ele acredita que o aprendi-
zado é diário, mas é preciso en-
tender que ser um bom pai não 
é apenas proporcionar coisas 
materiais, mas ser um exemplo 
de honestidade e caráter.  

A chegada de Laura foi a re-
alização de um sonho e hoje as 
escolhas que ele e a esposa fa-
zem é pensando no bem-estar 
e na felicidade dela. “Para o fu-
turo, acredito que o principal 
objetivo é investir na educação. 
Quero que ela seja uma mulher 
independente e que corra atrás 
de seus sonhos, sem depender 
de ninguém”, diz. 

O Dia dos Pais, comemora-
do amanhã (12), ganha neste ano 
um significado especial na vida da 
família. “Eu e minha esposa, Bru-
na, estamos juntos há dez anos e 
a Laura veio para completar nos-
sa vida. Celebrar esta data pela pri-
meira vez é algo fantástico. Fico 
imaginando ela daqui uns anos 
chegando da escola feliz e me en-
tregando aqueles cartõezinhos, vai 
ser incrível. Ver ela sorrir é a me-
lhor coisa do mundo”, destaca.

Quero Que ela seja uma 
mulher independente e Que 
corra atrás de seus sonhos”

Fotos: Camilla Constantin/O Líder

Momentos ao lado da filha são únicos e especiais Paternidade trouxe diversas alegrias e aprendizados

Laudivan Palinski com a filha, Laura, de seis meses
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 “Pai, obrigada por tudo que já fez e faz por 
mim! Se hoje me tornei quem eu sou é graças 
a você. Admiro-te muito. Amo você!” De 
Geovanna para vanderlei Travessini.

Ser pai é ser o que você é e sempre 
foi, nosso pai, diariamente dando 
o exemplo de vida de um grande 

homem, generoso, honesto, 
persistente e lutador. Feliz dia dos 

pais, nosso pai Josemar Spessato. 
você é a nossa inspiração e 

amamos você com todo o nosso 
coração! De suas filhas Paola e 

Júlia Spessato. 

“Papai José Fernando Signor, 
que as bênçãos de Deus 
sempre estejam presentes 
para lhe proporcionar uma vida 
feliz, de bons frutos e cheia 
de momentos alegres para 
compartilhar. Que todos os bons 
sentimentos se transformem 
em saúde para comemorar 
muitas datas especiais como 
esta no decorrer da sua vida. 
Parabéns por ser este exemplo 
de honestidade, bondade e 
companheirismo para nós. 
Amamos você. Feliz Dia dos 
Pais”. Dos filhos, Priscila e Jean, 
e esposa, Divone Signor. 

“Everaldo Ferreira. Ser seu filho tem sido 
um privilégio. você é o meu herói, um 
exemplo de homem e um pai carinhoso, 
atento e presente. Tudo o que eu mais 
desejo é honrar você com a minha vida, 
com o meu caminho, e que você se 
orgulhe tanto de mim como eu de você!” 
De seu Filho, Gustavo Ferreira. 

Amanhã (12) neste dia tão especial em 
que celebramos a grandeza de todos os 
pais, queremos homenagear o nosso, 
você pai, Darci Gomes de Oliveira, que 
durante toda uma vida provou ser o 
melhor dos pais, alguém que esteve 
sempre presente e constante, alguém que 
foi a força e a estabilidade mesmo nos 
momentos mais difíceis. Te amamos pai, 
hoje, amanhã, todos os dias. Dos filhos 
Dieizy e José e esposa Neiva de Oliveira. 

“Sérgio Bolfe, de todos 
os pais do mundo, 
acho que nós temos 
o melhor. Amamos 
você! Feliz Dia dos 
Pais.” De suas filhas, 
Dianne e Milena. 

irwing e Armando Behm, papai e vovô, estamos aqui para desejar muita saúde e paz 
neste Dia dos Pais. Somos gratas pelo exemplo que são em nossas vidas e por todo amor 
que recebemos. Com carinho, Terezinha, Gabriela e Nicoli Behm. 

João vitor, Jéssica, Pierre e Maria Luísa 
Tebaldi desejam um feliz Dia dos Pais a 
Arlindo Tebaldi. “Hoje, neste dia tão especial 
em que celebramos a grandeza de todos 
os pais, queremos homenagear você nosso 
pai, que durante toda uma vida provou 
ser o melhor dos pais, alguém que esteve 
sempre presente e constante, alguém que 
foi a força e a estabilidade mesmo nos 
momentos mais difíceis. Amamos você”. 

“João ireno Moraes, obrigado por compartilhar comigo 
os melhores momentos da minha vida. você é o melhor 
pai do mundo! Amo você, papai, e te amarei sempre!” De 
seu filho Eder Moraes. 

“Ronei vaz Pinheiro, Ser pai é dar o exemplo de um grande 
homem todos os dias, generoso, honesto, persistente e lutador. 
Seremos eternamente gratos a você por todos os ensinamentos, 
afeto e amor! Te amamos muito”. De Láiza Amália e Arthur Ravi. 

“Pai Gilvesio Schaefer, você sempre cuidou de nós sem esperar 
nada em troca. Buscou e batalhou para nos oferecer o melhor 
da vida com amor e carinho. Nós te amamos muito e sentimos 
orgulho de poder dizer que somos parte de você”. De sua esposa, 
Eloí Schaefer, e filha, Gabrieli Schaefer. 



,  MARAviLHA 11 DE AGOSTO DE 201824

CHARLOTTE RAE
A atriz Charlotte 
Rae morreu dia 5 

de agosto, em Los 
Angeles, aos 92 anos. 

Rae, que ficou famosa por estrelar 
o seriado vivendo e Aprendendo, foi 
diagnosticada no ano passado com 
câncer nos ossos e lutava há sete 
anos contra um câncer no pâncreas. 
A carreira da atriz começou no rádio 
e no teatro, na década de 1950. Em 
1979 ela conquistou o estrelato 
ao interpretar Garett, de vivendo e 
Aprendendo, e em 1982 foi indicada 
ao Emmy de Melhor Atriz pelo papel.

JOËL ROBUCHON
O francês Joël 
Robuchon, um 
dos cozinheiros 

mais premiados do 
mundo, morreu no dia 6 de agosto 
em Genebra, aos 73 anos, em 
consequência de um tumor no 
pâncreas. Ao longo de sua carreira 
recebeu o título de melhor cozinheiro 
do século por Gault & Millau, 32 
estrelas Michelin e seu restaurante 
foi escolhido o melhor do mundo pelo 
jornal international Herald Tribune. 

WINSTON NTSHONA
O ator sul-africano 
Winston Ntshona 
morreu no dia 7 de 

agosto, aos 76 anos. Participou de 
filmes como Gandhi, Selvagens Cães 
de Guerra, Assassinato Sob Custódia 
e Diamante de Sangue. No entanto, 
em seu país foi mais reconhecido 
pela peça Sizwe Banzi is Dead. 
Em 1975, o sul-africano ganhou o 
prêmio Tony de melhor ator, maior 
reconhecimento do teatro, por conta 
da peça.

NICHOLAS BETT
O atleta Nicholas Bett 
morreu no dia 8 de 
agosto, aos 28 anos, 

vítima de acidente de 
trânsito. Bett foi campeão mundial 
dos 400 metros com barreiras em 
Pequim em 2015, se tornando o 
primeiro queniano a vencer uma 
prova com distância inferior a 
800 metros. O atleta retornava do 
Campeonato Africano disputado na 
Nigéria, quando perdeu o controle do 
carro e caiu em um barranco. 

NELSON IVAN 
PETZOLD
O designer gaúcho 
Nelson ivan Petzold 

morreu no dia 8 de 
agosto, aos 87 anos. Um dos 
pioneiros do design industrial no 
Brasil, Petzold foi autor de diversos 
projetos ao lado do parceiro de mais 
de 50 anos, José Carlos Bornancini. 

Entre tantas contribuições ao design 
e à indústria, foram os designers 
que propuseram a mudança das 
medidas dos fogões para atender 
às demandas das donas de casa 
brasileiras.

JARROD LYLE
O golfista australiano 
Jarrod Lyle morreu 
no dia 8 de agosto, 

aos 36 anos, vítima 
de leucemia. Lyle foi diagnosticado 
com a doença aos 17 anos e teve 
uma recaída no ano passado, tendo 
recebido um transplante de medula 
óssea em dezembro. Depois de se 
tornar profissional no golfe em 2004, 
Lyle jogou em 121 torneios no PGA 
Tour, acumulando US$ 1,8 milhões 
em premiações.

VIONILDO SCHIRMER
Faleceu no dia 3 de agosto, no 
Hospital Regional de São Miguel 
do Oeste, aos 88 anos. Seu corpo 
foi velado na igreja de Confissão 
Luterana da Linha São Jorge, 
em Romelândia, e sepultado no 
cemitério da comunidade.

NORMA KOLLN
Faleceu dia 5 de agosto, aos 83 anos, 
no Hospital São José de Maravilha. 
Seu corpo foi velado no Clube de 
idosos de Tigrinhos e sepultado no 

cemitério de Tigrinhos.

ILGA MARIA LIESENSELV
Faleceu no dia 5 de agosto, no 
Hospital Regional de São Miguel do 
Oeste, aos 83 anos.
Seu corpo foi velado na Capela 
Nossa Senhora do Rosário da Linha 
União, no município de Princesa, 
e sepultado no cemitério da 
comunidade.

IVONI MARIA FRANZ
Faleceu no dia 5 de agosto, no 
Hospital Regional de Chapecó, aos 
52 anos. Seu corpo foi velado no 
Clube Católico da Linha Ouro verde, 
em Guaraciaba, e sepultado no 
cemitério da comunidade.

BERTA WEISS
Faleceu no dia 6 de agosto, no 
Hospital de Romelândia, aos 95 
anos. Seu corpo foi velado na Capela 
Nossa Senhora da Conceição de 
Romelândia e sepultado no cemitério 
da comunidade.

RENHARD LAMMERS
Faleceu no dia 6 de agosto, no 
Hospital São Lucas de Guaraciaba, 
aos 82 anos. Seu corpo foi velado na 
Capela Nossa Senhora do Perpétuo 
Socorro da Linha Welter, em 
Guaraciaba, e sepultado no cemitério 
da comunidade. O culto de sétimo 

dia será celebrado amanhã (12), às 
9h, na Capela Nossa Senhora do 
Perpétuo Socorro.

ENO GOLMANN
Faleceu no dia 7 de agosto, em sua 
residência em Guaraciaba, aos 92 
anos. Seu corpo foi velado na igreja 
Evangélica de Confissão Luterana 
de Guaraciaba e sepultado no 
Cemitério Evangélico.

CARMELINDA MARTINI
Faleceu no dia 8 de agosto, no 
Hospital Regional de Chapecó, aos 
85 anos. Seu corpo foi velado no 
Salão da Comunidade da Linha 
Salete, em Anchieta, e sepultado 
no cemitério da comunidade. 

IVONE ZANATTA GONÇALVES
Faleceu no dia 8 de agosto no 
Hospital Regional de São Miguel 
do Oeste, aos 58 anos. Seu 
corpo foi velado na Capela da 
Linha Rosário, em Romelândia, 
e sepultado no cemitério da 
comunidade.

ALCIDES DOMINGOS DECÉSARE
Faleceu no dia 9 de agosto, no 
Pronto Atendimento do Hospital de 
Anchieta, aos 81 anos. Seu corpo 
foi velado na Capela da Linha São 
Paulo, em Anchieta, e sepultado no 
cemitério da comunidade.

ObITUáRIO
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COTIDIANO

por LAERtE BIEGER
TRÂNSITO E VOCê
Major PM comandante da 7ª Companhia de 
Polícia Militar RodoviáriaUm grave acidente mobili-

zou as guarnições do socorro, 
por volta de 15h50 de segunda-
feira (6), na SC-161, em Rome-
lândia. Um caminhão bitrem, 
carregado com milho, saiu da 
pista, desceu um barranco e 

atingiu uma casa e um galpão, 
além de veículos que estavam 
no local. O condutor ficou gra-
vemente ferido, foi socorrido, 
mas morreu no pronto-socorro 
de Romelândia.

De acordo com populares 

e socorristas, Toni Magno Le-
mos de Oliveira foi arremessa-
do para fora do caminhão após 
o acidente. Ele teve traumatismo 
cranioencefálico e foi socorrido 
com parada cardiorrespiratória. 
O caminhão, com placas de El-

dorado, no Mato Grosso do Sul, 
ficou bastante destruído. 

Trabalharam na operação de 
socorro as guarnições do Corpo 
de Bombeiros de Maravilha e An-
chieta, além do Samu de Maravi-
lha, Defesa Civil e Polícia Militar. 

tRÂnSitO Motorista perdeu o controle, saiu da pista e capotou 
em local onde vários acidentes já foram registrados

motorista morre em acidente na SC-161

Fotos: Zilmar Perondi/Divulgação

Caminhão atingiu carros velhos, uma casa e um galpão após sair da pista

fuRtO 
estabelecimento comercial 
é arrombado no Centro

Um salão de beleza foi arrombado nesta semana na 
Rua Prefeito Albino Cerutti Cella, no Centro de Maravilha. 
De acordo com a Polícia Militar, as proprietárias informa-
ram que sentiram falta de alguns produtos de beleza, biju-
terias que vendem no salão, além de equipamentos de tra-
balho. O prejuízo foi de aproximadamente R$ 2,5 mil.

A porta lateral, que não costuma ser usada, estava aber-
ta e com danos. A Polícia Civil foi acionada e esteve no local.

A Polícia Civil investiga a 
morte de um taxista do muni-
cípio de Campo Erê. Adilson 
Coletto, de 46 anos, estava de-
saparecido desde quarta-fei-
ra (8) e foi localizado mor-
to, no dia seguinte, próximo à 
rodovia SC-480, sentido São 
Lourenço do Oeste ao inte-
rior de Jupiá. O veículo, um 
Renault Symbol de cor pra-

HOmiCíDiO

aPReenSãO

tROCa De COmanDO

Polícia Civil investiga morte de taxista de Campo erê

PRf apreende 18 mil maços de cigarros na BR-282

marcelo de Wallau assume 11º Batalhão da Polícia militar 

Taxista é de Campo Erê e faria uma corrida 
para Santa Terezinha do Progresso

Divulgação

ta, placas de Campo Erê, desa-
pareceu e não foi localizado. 

O CaSO
De acordo com a polí-

cia, o taxista foi chamado na 
quarta-feira (8), por um ho-
mem não identificado, para fa-
zer uma corrida até a cidade 
de Santa Terezinha do Pro-
gresso. No local, eles foram até 

um despachante e, na sequên-
cia, iriam à casa de um mora-
dor, mas isso não aconteceu. 

Como ele não retornou 
do trabalho, o irmão do taxis-
ta decidiu telefonar e perce-
beu que o celular estava fora de 
área de cobertura. Então, ele 
acionou a polícia, que investi-
ga se o taxista foi sequestrado e 
os detalhes do roubo do carro. 

Solenidade oficial, rea-
lizada na manhã de quinta-
feira (9), em São Miguel do 
Oeste, marcou a troca de co-
mando do 11º Batalhão de 
Polícia Militar de Frontei-

ra e assunção do novo co-
mandante da 9ª Região de 
Polícia Militar. O novo co-
mandante do 11ºBPM/Fron 
é o tenente-coronel Mar-
celo de Wallau. Alexan-

dre dos Santos Cabral dei-
xou o cargo e assume, agora, 
em definitivo, como co-
mandante da 9ª RPM.

O comandante-ge-
ral da PM em Santa Cata-

rina, coronel Araújo Go-
mes, também participou do 
ato. O 11º batalhão coman-
da os pelotões e compa-
nhias das regiões de São Mi-
guel do Oeste e Maravilha.

PlaCa De VelOCiDaDe: 
QuantOS metROS 

ela Regulamenta?

Nosso Código de Trânsito menciona que a velocida-
de máxima permitida para a via será indicada por meio de 
sinalização, obedecidas suas características técnicas e as 
condições de trânsito.

Isso significa que as placas de sinalização de veloci-
dade é que determinarão a velocidade permitida em cada 
trecho da rodovia. O leitor poderia questionar qual a dis-
tância que uma placa de velocidade é capaz de regula-
mentar numa rodovia. 

As placas que regulamentam a velocidade de uma via 
são tecnicamente conhecidas como R-19. Este tipo de pla-
ca regulamenta o limite máximo de velocidade em que o 
veículo pode circular na pista ou faixa, válido a partir do 
ponto onde o sinal é colocado.

O sinal R- 19 deve ser utilizado em vias em que haja 
necessidade de informar ao usuário a velocidade máxima 
regulamentada; em vias fiscalizadas com equipamentos 
medidores de velocidade, conforme critérios técnicos es-
tabelecidos em legislação específica; e quando estudos de 
engenharia indicarem a necessidade e/ou a possibilidade 
de regulamentar velocidade menor ou maior do que as es-
tabelecidas no artigo 61, § 1º do CTB.

Como dito anteriormente, a velocidade indicada vale 
a partir do local onde estiver colocada a placa, até onde 
houver outra que a modifique, ou enquanto a distância 
percorrida não for superior ao intervalo estabelecido na 
tabela de Distâncias Máximas entre Placas R-19, que é a 
tabela 3 do Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito 
– Volume I.

Em termos práticos, numa rodovia com velocidade de 
80km/h, a velocidade constante numa placa R-19 será vá-
lida até que outra placa modifique esta velocidade, ou, 
não a existindo, por um trecho de 10km. A partir dali va-
lerá a velocidade estabelecida pelo Art. 60, §1º do Código 
de Trânsito, ou seja:

a) nas rodovias de pista dupla:
1 - 110 km/h para automóveis, camionetas e 
motocicletas          
2 - 90 km/h para os demais veículos

b) nas rodovias de pista simples
1 - 100 km/h para automóveis, camionetas e 
motocicletas
2 - 90 km/h para os demais veículos
c) nas estradas: 60 km/h 

Policiais rodoviários fe-
derais apreenderam cerca 
de 18 mil maços de cigarros 
contrabandeados do Para-
guai, na terça-feira (7), na BR-
282 em Iraceminha. A merca-
doria estava em um Monza, 
placas de Vera Cruz do Oes-
te (PR). O motorista não obe-
deceu a ordem de parada 
e fugiu em alta velocida-

de, sendo abordado depois.
Os cigarros ocupavam 

todo o porta-malas, ban-
co traseiro e banco diantei-
ro direito do veículo, e es-
tavam ocultos com papelão 
e panos pretos para ten-
tar enganar a fiscalização. 

Motorista de 22 anos estava 
conduzindo o veículo

PrF
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 ONEIdE BEHLING

taÇa líDeR faRma Disputas começam às 15h45 no Estádio 
Doutor José Leal Filho

Jogos da final do campeonato 
municipal ocorrem hoje 

Após as partidas de ida, hoje 
(11) têm os jogos da volta pelo 
campeonato municipal de Ma-
ravilha. O Esportivo Bela Vis-

ta joga novamente com o Vasco 
na categoria principal. No sába-
do (4) passado o Bela Vista ven-
ceu a partida pelo placar de 3 x 0.

Já na categoria aspirante dis-
putam 4S Amizade x Canarinho. 
No último sábado o 4S Amiza-
de venceu por 2 x 1 o Canarinho. 

Todos os jogos valem a decisão 
da Taça Líder Farma, no Estádio 
Doutor José Leal Filho, a partir 
das 13h45.

Partida de ida terminou com Esportivo Bela vista 3 x 0 vasco Placar dos jogos de ida pelo aspirante: 4S Amizade 2 x 1 Canarinho

As categorias de base do 
futsal de Maravilha dispu-
taram duas competições re-
gionais no sábado (4). Nos 
naipes masculino e femi-
nino, o município parti-
cipou da Copa Integração 
em Iraceminha. E também 
no sábado as meninas par-
ticiparam da Copa Vic-
tor Móveis em Sul Brasil. 

Em Iraceminha, pelo 
masculino, Maravilha acu-
mulou duas vitórias, dois em-
pates e duas derrotas, jogan-
do contra a equipe da casa. 
O sub-7 de Maravilha venceu 
por 4 a 0, o sub-9 perdeu de 
1 a 0, o sub-11 perdeu de 4 a 
1, o sub-13 venceu por 4 a 2, 
o sub-15 empatou em 1 gol e 
o sub-16 empatou em 2 gols.

Já o feminino de Mara-

vilha conseguiu quatro vi-
tórias jogando contra Irace-
minha. O sub-11 e sub-13 
maravilhense venceram as 
equipes da casa por 5 a 0, 
o sub-15 ganhou pelo pla-
car de 1 a 0 e as meninas do 
sub-17 finalizaram a parti-
da com a vitória de 3 a 1. 

Em Sul Brasil a equi-
pe sub-10 de Maravilha ven-
ceu Águas Frias pelo placar 
de 4 a 0. O sub-12 também 
venceu Águas Frias, por 7 a 
3. Já as equipes do sub-14 e 
16 de Maravilha perderam 
a partida para Pinhalzinho 
por 6 a 0 e para Saudades 
por 5 a 0, respectivamente. 
Com os resultados, as cate-
gorias sub-10 e sub-12 estão 
classificadas para a semifi-
nal da Copa Victor Móveis. 

maRaVilHa liga CataRinenSe De futSal

futeBOl

Categorias de base 
disputam competições 
na região

maravilha goleia 
adversário na segunda 
partida do returno 

50tões jogam amistoso em São miguel do Oeste
A equipe dos 50tões de 

Maravilha esteve de folga do 
Campeonato Regional da ca-
tegoria no último fim de se-
mana e aproveitou para fa-
zer uma partida amistosa. 
No domingo (5) os maravi-
lhenses foram até São Mi-
guel do Oeste, para com-

petir contra a equipe da 
casa, Jardim Peperi. 

O placar foi de 3 a 2 
para São Miguel do Oes-
te. Os gols de Maravilha 
foram marcados por Sa-
mir Silva e Neri Hanauer. 
O próximo compromis-
so da equipe será no do-

Divulgação

Divulgação

A equipe de Maravilha jo-
gou na noite de sábado (4) 
em Xaxim, enfrentando a 
equipe da casa, pela 3ª roda-
da do returno da Liga Cata-
rinense de Futsal. Maravilha 
levou vantagem e ganhou a 
disputa pelo placar de 8 a 3. 
Com a goleada, a equipe acu-
mulava uma derrota e uma 

vitória no returno, ocupan-
do a 5ª colocação na tabela 
da Chave A, com três pontos. 

Na noite de ontem (10) 
Maravilha jogou em casa, 
pela 4ª rodada, enfrentan-
do a equipe de Palmitos. 
Até o fechamento da edi-
ção ainda não havia o re-
sultado da partida. 

Equipe busca boa classificação no returno

mingo (19), contra Caibi, 
pelo Campeonato Regio-

nal dos 50Tões, última roda-
da da fase de classificação.

gRêmiO 
É só olhar na história da competição e este placar regis-

tra que o visitante constantemente reverte a situação quan-
do joga em casa. Assim, acredito que o Grêmio, ao per-
der para o Estudiantes, na Argentina, por 2 a 1, passará 
para a próxima fase da Libertadores. Uma vitória simples, 
1 a 0, classifica o Grêmio. Tricolor gaúcho tem mais time!

CHaPeCOenSe 
Rui Costa chegou na Chapecoense em um momento 

delicado, quando a dor da tragédia estava assolando a to-
dos. Neste período à frente do futebol da Chape, Rui Cos-
ta fez um ótimo trabalho. Erros ocorreram, mas acredito 
que teve muito mais acertos. Essa demissão pegou todos de 
surpresa. Já a saída de Gilson Kleina era esperada. Afinal, 
os resultados não chegavam. Não há técnico que resista.

inteRnaCiOnal 
A posição que o colorado ocupa atualmen-

te no Campeonato Brasileiro é fruto de muita aplica-
ção dos atletas e principalmente a organização pro-
posta pelo técnico, Odair Hellmann. Inter se mantém 
firme no topo da tabela, na 3ª posição, 32 pontos, 17 jo-
gos, 9 vitórias, 5 empates, 3 derrotas, 23 gols-pro, 12 
gols-contra, saldo de gols: +11 e aproveitamento: 
62,7%. Próximo compromisso será nesta segunda-fei-
ra (13), às 20h, no Maracanã contra o Fluminense.

amaDOReS 
Continua repercutindo de forma negativa a decisão da 

Federação Catarinense de Futebol de não incluir a região 
Oeste na fase estadual do Campeonato Não Profissional 
de 2018. Nas redes sociais os clubes reclamam dessa atitu-
de. Os dirigentes investiram pesado para montar grandes 
equipes e agora essa lambança! Nossa região é penaliza-
da por um lapso. Não é responsabilidade dos clubes. A en-
tidade organizadora da competição na nossa região, preci-
sa resolver isso com urgência. É amadorismo ao extremo!

muniCiPal 
Os campeões de Maravilha serão conhecidos neste sá-

bado. Em vantagem após as vitórias nos confrontos de ida, 
Esportivo Bela Vista e 4S da Linha 51, podem jogar com o 
regulamento embaixo do braço. Para o Esportivo, catego-
ria principal, e 4S, categoria aspirantes, jogar pelo empate 
não é um mau negócio para conquistar o título. É decisão, 
sim! Por isso, os derrotados nas primeiras partidas Vas-
co Bairro União e Canarinho Água Parada mandam avisar: 
“não está morto quem peleia”. Prometem lutar até o fim.

emPate?
Neste domingo CRM e Águas Frias se enfrentam pelo 

Campeonato Estadual de Amadores e o objetivo das duas 
equipes não tem como ser diferente: obter a classificação 
o mais rápido possível. Empatadas em número de pontos 
(12), poderiam fazer um empate entre compadres. Será?

tuDO emBOlaDO 
Quatro clubes estão igualados nas primeiras posi-

ções da Chave C do Estadual de Amadores, com 9 pon-
tos, mas o líder é o Guarani de São Miguel do Oeste, 
pelos critérios de desempate do regulamento. A se-
guir, vêm Guarani de Sanga Silva, São Carlos e Tuná-
polis. Iporã do Oeste segura a lanterna com 6 pon-
tos. Todos vivos na luta pela classificação. Guarani 
Maravilha visita Tunápolis neste domingo, às 15h.
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lCf Equipe de Maravilha venceu o time de Videira pelo placar de 5 x 1 

após vencer partida de ida, futsal 
sub-16 joga em Videira na sexta-feira

futSal
Campeonato municipal tem 
mais de 30 equipes inscritas

Começa neste mês, com 
dia ainda a ser definido, o Cam-
peonato Municipal de Futsal, 
edição 2018, em Maravilha. As 
inscrições encerraram nes-
ta semana e, conforme a Se-
cretaria Municipal de Espor-
tes, mais de 30 equipes devem 
participar da competição, dis-
tribuídas em quatro catego-
rias: masculino livre, mas-

culino veterano, masculino 
máster e feminino livre. 

O congresso técnico está 
marcado para as 20h de se-
gunda-feira (13), na sala de 
reuniões da prefeitura. Todas 
as equipes deverão estar re-
presentadas no congresso. O 
campeonato é organizado pela 
Secretaria de Esportes, Juven-
tude e Lazer de Maravilha. 

Com a vitória sobre a 
equipe de Videira, o time 
de futsal sub-16 de Mara-
vilha tem compromisso na 
sexta-feira (17). Um empate 
na partida de volta garante 
vaga ao time maravilhense. 
Na partida de ida, Maravi-
lha aplicou 5 gols no time de 
Videira, marcados por Éric 

(três), Elivelton e João. A 
equipe de Videira descontou 
com um gol de Gian. Placar 
final Maravilha 5 x 1 Videira. 
A partida foi pelas oitavas-
de-final da Liga Catarinense 
de Futsal (LCF). O jogo ocor-
reu no último dia 3, no Giná-
sio de Esportes Gelson Tadeu 
Mello Lara, em Maravilha. Jogo ocorreu no Ginásio de Esportes Gelson Tadeu Mello Lara

A 3ª Etapa do Circuito Oes-
te Catarinense de Tênis de Mesa 
será realizada hoje (11) em 
Chapecó, organizada pela Liga 
Oestina de Tênis de Mesa (Lo-
tem), juntamente com a Asso-
ciação Desportiva Chapecoen-
se de Tênis de Mesa (ADCTM). 
Maravilha vai participar da 
competição com 24 atletas, di-
vididos entre as classes federa-
do e escolar, nas mais diversas 
categorias de idade, contan-
do com atletas no naipe femi-
nino e masculino, além de par-

têniS De meSa
maravilha vai disputar terceira etapa da liga Oestina

Maravilha vai participar com 24 atletas

Divulgação

Fotos: Cleiton Ferrasso/O Líder
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ticipar do Open Paralímpico. 
Também participam do 

Circuito Oeste atletas de Cha-
pecó, Pinhalzinho, São Do-
mingos, Concórdia, Abelar-

do Luz, Xanxerê, São Carlos 
e São Miguel do Oeste. 

tReinOS em maRaVilHa
Interessados em partici-

par da escolinha podem ini-
ciar os treinamentos em qual-
quer época do ano. Os treinos, 
mantidos pela Secretaria de Es-
porte, Juventude e Lazer, são re-
alizados nas segundas e quin-
tas-feiras, das 18h às 20h, e nos 
sábados, das 9h às 10h30 e das 
14h30 às 16h30 no Ginásio de 
Esportes Gelson Tadeu Mello 
Lara, e na Aspumma nas sex-
tas-feiras, das 10h às 11h30 e 
das 16h às 17h30. A melhor ida-
de treina na Aspumma nas sex-
tas-feiras, das 7h30 às 8h30. 

Os ciclistas Cleber Za-
notto, de Maravilha, e Ro-
drigo Comparin, de Cunha 
Porã, participaram de mais 
uma aventura sobre duas ro-
das. Eles estiveram, no sá-
bado (4) e domingo (5), em 
mais um Audax - evento ci-
clístico não competitivo e de 
longa distância. Desta vez foi 
um desafio de 600 quilôme-
tros, percorridos de bicicleta 
entre Florianópolis e Torres 

600 QuilÔmetROS 

CiRCuitO RegiOnal 

Ciclistas marcam presença em audax

maravilhenses participam hoje de competição de xadrez 

(RS). O percurso foi feito em 
36 horas pelos dois atletas.

“Audax não é competi-
ção, mas você deve percorrer 

o desafio no tempo máxi-
mo de 40 horas, para vali-
dar e ser homologado jun-
to ao clube, que repassa 
essas informações para os 
fundadores do desafio Au-
dax Club Parisien, e reco-
nhecido pelo Randonneurs 
Brasil. Podendo assim ad-
quirir as medalhas da Fra-
ça e estar apto para fazer o 
Audax 1000 quilômetros”, 
explica Cleber Zanotto.

Cleber Zanotto, de Maravilha, e Rodrigo Comparin, de Cunha Porã

O município de Con-
córdia sedia hoje (11) a 5ª 
etapa do Circuito Regional 
Oeste de Xadrez. Maravi-
lha participa da competição 
com aproximadamente 35 
alunos de 5 a 11 anos. O Cir-
cuito terá seis rodadas, sen-
do que a primeira terá início 

às 13h45. Os competido-
res serão divididos nas ca-
tegorias sub-8, sub-10, sub-
12, sub-14, sub-16 e torneio 
adulto. A premiação vai en-
tregar medalhas e troféus. 

Crianças de Maravilha 
estarão no evento

A equipe do sub-17 do Clu-
be Recreativo Maravilha (CRM)/
Secretaria de Esportes, Juven-
tude e Lazer jogou sua primei-
ra partida no Campeonato Re-
gional da categoria na tarde 
de sábado (4), em Nova Ere-
chim. Os maravilhenses empa-

taram a partida em 2 gols, jo-
gando com a equipe da casa. 

Os gols foram de Ho-
eyder Soares e Inan Wes-
lei Fransnelli. O técni-
co Odair Batistello disse 
que a próxima partida ain-
da não tem data definida. 

CRm

atletiSmO 

Sub-17 estreia com empate 
em competição regional

Caic é representado em 
fase estadual dos Jesc

Equipe do sub-17 do Clube Recreativo Maravilha

A etapa estadual dos Jo-
gos Escolares de Santa Catari-
na (Jesc) foi realizada no último 
fim de semana em Florianó-
polis. Maravilha foi representa-
da na categoria atletismo pela 
Asespp Maravilha/Secreta-
ria de Esportes, Juventude e La-
zer. Os atletas maravilhenses 
são alunos do Centro Educa-
cional Mundo Infantil (Caic).

De acordo com o profes-
sor Douglas Lago, que esteve 
com os atletas, desta vez a me-
dalha não veio, mas não fal-
tou empenho dos maravilhen-
ses. Patrícia Reckers foi a 19ª 
colocada no salto em distân-
cia, Kauane Kelyn Wollmann foi 
a 7ª colocada no salto em altu-
ra e Andrei Stunm foi o 5°colo-
cado no lançamento de dardo. 

Atletas que participaram da competição




