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Censo Agropecuário
retrata realidade do
perímetro rural
Dados apontam redução no número
de estabelecimentos agropecuários,
uso de tecnologias e perfil dos
produtores rurais de Maravilha
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REGIÃO

Balanço aponta baixo
índice de crimes graves

EM ALERTA

Cleiton Ferrasso/O Líder

Números das polícias Militar e Civil mostram ocorrências dos
últimos três anos em Maravilha e municípios vizinhos
Página 8

Defesa Civil Municipal
monitora as áreas
e interditou neste
ano uma casa em
local com risco de
desmoronamento

Maravilha tem nove pontos com
risco de inundação e deslizamento
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SARAMPO E POLIOMIELITE
LUCAS MIGUEL
GNIGLER

www.lucasmiguel.com

Avançar um pouquinho
Existem duas formas bem características de interpretar
situações.
Uma delas ocorre quando você exige um SIM ou um
NÃO. Você precisa saber o certo ou o errado. Precisa definir
se é 8 ou 80.
A outra forma entende e valoriza as nuances, as etapas.
O professor que me ensinou isso exemplificava assim:
você pode ser aquela pessoa que exige saber HOJE se vai
ser namoro ou amizade. Ou você pode ser aquele que quer
muito a amizade. E que sabe que, aos poucos, quem sabe,
as coisas podem mudar. Quem sabe da confiança, da gentileza, do carinho, possa nascer algo novo. Ou quem sabe
você, que idealizava uma situação, perceba que não era
bem aquilo.
Em alguns momentos você vai precisar de um ultimato,
de um sim ou não, de uma decisão definitiva.
Mas na maioria das vezes é melhor ver as coisas como
projetos, etapas, conquistas. Na maior parte do tempo
a questão não deveria ser ganhar ou perder. Deveria ser
aprender, descobrir e avançar um pouquinho – todo santo dia.

Sala de Vacinas e Unidade do Bairro Bela
Vista recebem campanha de vacinação
Segunda-feira (6) começa a campanha de imunização contra o sarampo e a poliomielite em
todo o país com o objetivo de evitar o crescimento de surtos, iniciados em
Roraima e no Amazonas,
devido à imigração de estrangeiros. Em Santa Catarina, o último caso de sarampo registrado foi em
2013, importado de São
Paulo. Neste ano, segundo a Dive-SC, não há ne-

nhum caso suspeito ou
em investigação da doença, porém a campanha
deve evitar uma epidemia.
Em Maravilha as doses
da campanha para crianças de um a até quatro
anos, 11 meses e 29 dias
serão oferecidas na Sala de
Vacinação e na Unidade de
Saúde do Bairro Bela Vista de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h30 e 13h
às 17h. Os locais foram definidos após reunião entre

os profissionais da saúde
do município. Conforme a
coordenadora da Sala de
Vacinas, Solange Hoffstater, os pais devem lembrar-se de levar a criança
com a carteira de vacinas,
cartão do SUS e identidade ou certidão de nascimento. “É muito importante que os pais levem
seus filhos nesses locais
para evitar doenças. Mesmo essa faixa etária tendo na carteirinha as doses,

elas participam da campanha também”, explica.
Crianças com mais de
cinco anos e adultos também devem procurar a
Sala para verificar a carteira de vacinas e em casos de necessidade, receber a dose. O Dia D desta
campanha será realizado em 18 de agosto, quando a Sala de Vacinação e
a Unidade de Saúde do
Bairro Bela Vista estarão abertas das 8h às 17h.

CHARGE

*

Você começou a se alimentar melhor. Mas a sua família
ainda não. Você não entende o motivo de eles não estarem
vendo (e imitando!) a sua evolução. Você gostaria que eles
mudassem também.
O que talvez você não esteja percebendo: eles se alimentam da forma que você se alimentava até pouco tempo atrás.
Por isso, a reflexão: você está incomodado por eles estarem
exatamente no local em que você estava?
Imagine a dificuldade de um professor que tenta mudar
a forma que os alunos de 20 e poucos anos veem o mundo.
Ele só vai conseguir algum progresso se conseguir se lembrar de como ele era nessa idade. Caso contrário vai ser difícil relevar, por exemplo, alguns comportamentos característicos dessa idade.
Com o cliente pode acontecer algo parecido. Você não
sabe o que ele sabe: logo, você não sabe como fazer ele ver o
que você vê. Você vai precisar falar para ele o que você quer
que ele entenda. Mas antes, vai ter que fazer boas perguntas
e saber ouvir, e descobrir em que momento ele está.
Recomenda-se, assim, paciência e compreensão com
quem ainda não está no seu, digamos, “nível de percepção”.
Ou ainda mais nobre: ser grato por estar a frente, por ser
“mais evoluído”. Lembrando ainda que considerar-se um ser
mais evoluído que os outros é só um ponto de vista.
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radar

LIÇÕES DE VIDA
Pense grande! A vida é um espelho: ela nunca lhe
dará mais do que aquilo que você espera dela!

por Wolmir Hübner
radar@jornalolider.com.br

Daniela Scarioto/Arquivo Progresso

LUTO EM DESCANSO
O prefeito de Descanso, Sadi
Bonamigo, decretou luto de três
dias pelo falecimento de Casemiro
Jaroseski, na quarta-feira (1º). Em
homenagem e respeito, a Bandeira
do município foi hasteada a meiomastro nas repartições públicas e
órgãos oficiais da municipalidade.
Casemiro tinha uma vida pública
atuante. Ele foi suplente de

vereador de 1967 a 1970 e de
1973 a 1977. De acordo com o
prefeito, Sadi Bonamigo, Casemiro
trabalhou imensamente para o
desenvolvimento de Descanso. “Teve
envolvimento direto na construção
da história, sempre empenhado e
dedicado pelas causas do município.
Deixa um legado e exemplo de
vida como agricultor, empresário e

político, na família e na sociedade”.
Bonamigo adianta que o governo
municipal apresentará projeto de
lei na Câmara de Vereadores para
que o ginásio do bairro leve o nome
de Casemiro Jaroseski. Casemiro
tinha 90 anos e era casado há 68
anos com Brunissuava. Ele deixa
11 filhos (dois em memória), 26
netos e 16 bisnetos.

Brunissuava e Casemiro

LULA DE NOVO
Está em curso no Supremo Tribunal Federal um arranjo de bastidores para que o pedido de liberdade do
ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva
seja julgado no plenário na próxima semana. A defesa do petista quer suspender os efeitos da condenação no caso
do tríplex do Guarujá para tirá-lo da cadeia em condições de disputar as eleições. O sinal verde foi dado pela presidente do STF, ministra Cármen Lúcia,
no entanto, a definição da data do julgamento ainda depende de outros fatores.

QUAIS AS CHANCES DE
LULA SER SOLTO?
Reservadamente, os ministros acreditam que não deve haver votos para libertar Lula e menos ainda para permitir que ele concorra ao Planalto. O
clima no tribunal é de evitar ao máximo interferências no processo eleitoral
e qualquer mudança na situação atual do petista tem potencial de mudar a
composição de forças no jogo político.

AS ELEIÇÕES

INAUGURAÇÕES

Ainda em clima de acertos e desacertos, estamos acompanhando
o desenrolar das convenções partidárias e as negociatas entre os partidos. O pré-candidato do PSD Gelson Merisio teve uma grande decepção com o pré-candidato do PP, Espiridião Amin, pois contava com o
mesmo na sua majoritária, mas para sua surpresa este se lançou candidato mais uma vez ao cargo de governador. Vamos aguardar para
mais surpresas, pois o desejo de chegar ao poder tem essas anuências.

Nesta semana três empresas abriram suas portas
na cidade de Maravilha. Damos boas-vindas e o desejo de sucesso nos negócios
para Lojas Magrão, Farmácia
São Rafael e loja Grazziotin!

COMITÊ DE HONRA DO SICOOB
Com o objetivo de valorizar e reconhecer os esforços daqueles que acreditaram no
cooperativismo de crédito e fundaram o Sicoob Credial, foi realizada a primeira reunião do Comitê de Honra. O evento foi coordenado pelo presidente, Hermes Barbieri,
que apresentou os resultados do primeiro semestre de 2018 e a atual posição do sistema
de crédito em números, além de relembrar a
trajetória e os resultados alcançados pela cooperativa. A valorização dos fundadores é
um reconhecimento muito digno. Parabéns!

ANIVERSÁRIO DE MARAVILHA

NEYMAR PATÉTICO

Foi um grande show a apresentação da Camerata de Florianópolis, interpretando sucessos inesquecíveis de trilhas de filmes do cinema. A rua coberta, lotada, ouviu uma apresentação de classe.
Parabéns à administração municipal em oportunizar à comunidade assistir um espetáculo de tal grandeza... Festividades comemoradas em alto estilo.

O vídeo em formato de desabafo de Neymar divulgado na noite do último domingo repercutiu mundo afora,
mas dificilmente alguém tenha batido tão forte no brasileiro como o site da revista alemã “Der Spiegel”. Enquanto outros veículos internacionais optaram por apenas informar
o conteúdo do comercial, os germânicos repercutiram de
forma mais opinativa e definiram o vídeo como patético.

RÁDIO COMUNITÁRIA
CONDENADA
O Poder Judiciário de Santa Catarina, por meio da Comarca de Itapiranga, determinou, em
decisão proferida no dia 13 de julho de 2018, que a Rádio Comunitária Onda Positiva 87,5 FM,
mantida pela Associação Rádio
Comunitária de Itapiranga, tenha
seu transmissor apreendido em
função do reincidente descumprimento de ordens judiciais. Na
decisão, o juiz de Direito Rodrigo Pereira Antunes destacou que
a emissora cometeu um “flagrante desrespeito à determinação judicial” de não veicular propaganda comercial na sua programação
e determinou uma “medida coercitiva diversa da multa, consistente no sequestro do aparelho
transmissor da executada”. A ação
foi movida pela Associação Catarinense de Emissoras de Rádio
e Televisão (Acaert). Só de multas, a Rádio Comunitária acumula um total de 40 mil. Por aqui,
logo a Justiça toma decisão idêntica. Estão muito avisados esses
transgressores da lei que publicidade é para rádio comercial, e
nunca para comunitárias. Quem
anunciá-la é coautor do crime...
Até a próxima edição!
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ELEIÇÕES 2018 Tribunal Superior Eleitoral divulgou nesta semana os
números oficiais dos eleitores aptos para votar em outubro

Pizza Criança Feliz

Escola Criança Feliz
de Maravilha vai
comercializar pizza
A Associação de Pais e
Professores, Conselho Escolar e equipe de funcionários do Centro de Educação
Infantil Criança Feliz realiza a 1ª Pizza Solidária. A
equipe está confeccionando pizzas médias para vender e arrecadar recursos
para a escola. As fichas podem ser adquiridas até segunda-feira (6) na escola,

no valor de R$ 15. A entrega das pizzas será na sextafeira (10), das 15h30 às 19h.
A escola atende 250 alunos e a expectativa, conforme a diretora, Elci Fenske,
é comercializar acima de
mil pizzas. São oito sabores que estão sendo produzidos. O evento tem
o apoio da Renovadora de Pneus Maravilha.
Divulgação

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Centro de Tradições Gaúchas (CTG Juca Ruivo) com
sede na BR-282, Km 604, Linha Barra do Segredo, Maravilha/
SC, CNPJ 75313445/0001-20 vem através do Conselho de Vaqueanos, representado aqui por Nelson Silveira, Alcir Lunelli e
Maria Loiva, tornar pública a assembleia geral para a abertura
do processo de eleição da nova patronagem para a gestão do
biênio 2018/2020 (Art.26º 1º as chapas devem ser apresentadas ao patrão ou ao capataz em até 24 horas antes da eleição).
Para tanto CONVOCA através do presente edital todos os
sócios em dia com a tesouraria para a assembleia geral que
será realizada no dia 05/09/2018, na sede da entidade, marcada para às 19:30 horas em primeira convocação e em segunda
para às 20:00 horas, com a seguinte ordem do dia:
1º: Prestação de Contas
2º: Eleição e posse da nova patronagem
Maravilha SC, 03/08/2018
Conselho de Vaqueanos do CTG Juca Ruivo

Município contabiliza mais de
mil novos eleitores
CARINE ARENHARDT

Faltando pouco mais de dois
meses para as eleições 2018, o
Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
divulgou nesta semana o número de eleitores aptos para votar
em outubro. Neste ano, 147,3 milhões de brasileiros devem ir às
urnas no dia 7 de outubro. As estatísticas apontam para um crescimento do eleitorado de 3,14%,
em comparação com as eleições
2014. Neste ano, mais de 1,4 milhão de eleitores não poderão votar por estarem com os direitos
políticos suspensos.
Em Santa Catarina, mais de
cinco milhões de eleitores estão
aptos para votar. Deste total, cerca de 63% já passou pelo cadastramento biométrico, encerrado
em maio deste ano. As eleições
de outubro serão para escolha de
presidente da República, deputado federal, deputado estadual,
senador e governador do Estado.
Em caso de segundo turno, os
eleitores retornam no dia 28 de
outubro para nova votação.
Em Maravilha, 19.374 eleitores estão aptos para votar, número que representa crescimento expressivo em comparação
com as eleições 2016, quando o
município contabilizava 18.252
votantes. As mulheres são
maioria, somando 10.110 eleitoras, enquanto os homens

são 9.264 eleitores.
Com relação às faixas etárias,
17.443 eleitores maravilhenses

têm idade entre 18 e 70 anos, sendo obrigados a votar. Os jovens
com 16 e 17 anos somam 246 e

os idosos com mais de 70 anos
1.685, público que tem o voto facultativo.

OUTROS MUNICÍPIOS DA 58ª ZONA ELEITORAL
Flor do Sertão
2016: 1.787 eleitores
2018: 1.681 eleitores
Iraceminha
2016: 3.853 eleitores

2018: 3.633
eleitores
São Miguel da Boa
Vista
2016: 1.769 eleitores

2018: 1.655
eleitores

Santa Terezinha do
Progresso
2016: 2.542
Tigrinhos
eleitores
2016: 2.035 eleitores 2018: 2.381
2018: 1.929 eleitores eleitores

150 VEÍCULOS

Maravilha sedia 4º Encontro de Carros Antigos
A equipe da Kombi Sonhadora, Produções Artísticas e Culturais, realizou o 4º Encontro
de Carros Antigos no domin-

go (29), em Maravilha. O evento foi realizado no pátio da empresa PS do Brasil. O encontro
reuniu veículos de proprietários

de Maravilha e toda a região.
De acordo com o organizador, Fernando Brambilla,
aproximadamente 150 car-

ros participaram do evento, que também contou com
música ao vivo. Ele avalia de
forma positiva a atração.
Fotos: Ederson Abi/O Líder

Dezenas de pessoas acompanharam a exposição dos veículos

5

, maravilha 4 DE agostO DE 2018

ELEIÇÃO Paulo Bauer e Espiridião Amin agora fazem parte
da lista dos candidatos

PSDB e PP oficializam candidatos
ao governo do Estado
O PSDB realizou a convenção no domingo (29), em
Joinville, e anunciou o nome
do senador Paulo Bauer como
candidato ao governo de Santa Catarina nas Eleições 2018.
Os tucanos também oficializaram a candidatura de Napoleão Bernardes ao Senado.
Já o PP confirmou o nome de

Esperidião Amin como candidato ao governo de Santa Catarina em convenção partidária realizada no sábado (28),
em Florianópolis. Até o momento, nenhum partido divulgou os nomes para vice-governador do Estado.
Para este fim de semana
estão agendadas mais quatro

convenções. Hoje (4) o MDB
deverá confirmar como candidato ao governo do Estado o deputado federal Mauro
Mariani. Também está marcada a convenção do PSOL e do
DEM. No domingo (5) o PR e o
PT realizam suas convenções
para decidir os rumos da eleição 2018 em Santa Catarina.
Fotos: Divulgação

Paulo Bauer é candidato pelo PSDB

Espiridião Amin entra na disputa para o governo do Estado

PONTO DE COLETA

Recolha de pneus e câmeras começa
em setembro
Uma novidade que vai
atender uma demanda da comunidade maravilhense e
auxiliar no combate aos focos do mosquito Aedes aegypti foi anunciada nesta semana. A partir do dia 1º de
setembro a população poderá fazer a entrega de pneus
e o município ficará responsável pela destinação correta do material. Não será
permitido o descarte de
pneus por empresas. A ação
é uma parceria entre o governo de Maravilha, Sala

de Situação e o Eco Ponto de São Miguel do Oeste.
Conforme o coordenador
da Sala de Situação, Francys
Balestreri, o ponto de recolha será na garagem da prefeitura. O sistema será semelhante ao do lixo eletrônico,
que já está com o Eco Ponto instalado no local desde
2017. Todo material deve ser
entregue limpo e seco. Já as
câmeras dos pneus devem
ser ensacadas. No momento da entrega, será necessário fazer uma ficha de cadas-

tramento, especificando o
tipo de material deixado.
ECO PONTO LIXO
ELETRÔNICO
Localizado na garagem
da prefeitura, o Eco Ponto de
Lixo Eletrônico serve para
descarte ou armazenagem
correta dos materiais. Somente neste mês de julho foram coletados mais
de 10 toneladas
de lixo ele-

trônico no município. Pode
ser descartado qualquer tipo
de lixo eletrônico, com exceção das lâmpadas, que
têm recolha programada
em campanhas especiais.

por LUIZ CLÁUDIO CARPES

DIFICULDADES PARA IMPLANTAÇÃO NA
PONTE INTERNACIONAL PEPERI-GUAÇU
A Polícia Federal trabalha na instalação de um posto de
IMIGRAÇÃO (entrada e saída do país) junto da ponte internacional entre Brasil/Argentina, no município de Paraíso. Todavia, é preciso deixar claro que para a realização do serviço, os
servidores federais que vieram para cá enfrentam dificuldades.
As principais dificuldades são a falta estruturas básicas para
que isso aconteça. Linha telefônica, estacionamento, banheiros. Depende disso para que seja efetivado o posto e as pessoas
possam entrar no Brasil. Hoje é permitida a entrada sem a necessidade de se efetivar imigração até 100 km da fronteira. Entram mais de 100 carros por dia, que vêm principalmente a São
Miguel, Paraíso e estâncias termais. A previsão, para quando o
posto for efetivado, é que por ali passem até 3 mil pessoas por
dia. Todavia, esta falta de estrutura praticamente “trava” os procedimentos que deveriam ser feitos para que se efetive a imigração. Esta infraestrutura se tornou um “jogo de empurra”, não
se sabendo quem é que efetivamente teria a obrigação em agir
para que a estrutura fosse concretizada.
CONSELHO DAS ENTIDADES DE SMO
TRATOU DA FRONTEIRA
E o Conselho das Entidades de São Miguel do Oeste, vendo esta inércia toda, resolveu agir. Angariar recursos para
edificação da estrutura mínima para turistas e receita federal
foi uma das intenções. Foi uma reunião extraordinária convocada pelo presidente, Astor Kist, a pedido do senhor Darci Zanotelli, presidente da Comissão Bi-Nacional, na busca
de apoio e recursos para implementação de ações e estruturas na área fronteiriça, para evoluir nesta questão estrutural. A proposta levantada por Darci Zanotelli é que seja feita
também uma adequação mais ampla, comportando ali lanchonete, fraldário, minicozinha, pátio para estacionamento
e completa estrutura de telefonia e internet. Ainda é necessário que se melhore o abastecimento de água e haja também melhoria, com melhor estrutura também para controle
e passagem de veículos. Sem tais melhorias, não há a menor possibilidade estrutural para abrigar ali posto com Polícia Federal e também Receita Federal. Ainda é preciso readequar o espaço da própria Cidasc.
PONTE TAMBÉM PRECISA MELHORIAS
A própria ponte internacional precisa também de melhorias.
Segundo apurou-se, precisa reforço no guard-rail, pinturas, etc. Os
governos de São Miguel e Paraíso devem entrar em contato com a
Vialidad Provincial de Misiones e tratarem sobre as necessidades
para tratativas mais eficazes sobre as necessidades essenciais para
implantação do posto de imigração. Empresários da região participaram também deste encontro, na semana passada.

Sonhar é bom, mas realizar é melhor ainda!

CRÉDITO
PRÉ-

APROVADO UNICRED

CONTRATE PELO:

UNICRED
MOBILE

INTERNET
BANKING

TERMINAIS
ATM

Sujeito a consulta cadastral no momento da
contratação. Consulte a disponibilidade com
seu Gerente de Relacionamento.

Santa Catarina já tem
quatro nomes oficialmente
anunciados como candidatos
ao governo do Estado. Após a
confirmação de Gelson Merisio pelo PSD e Rogério Portanova da Rede Sustentabilidade, as convenções partidárias
do último fim de semana oficializaram mais dois nomes.

DIRETO
AO PONTO
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PASSEIO CAMPEIRO

Tradicionalistas fazem
cavalgada pela região
O CTG Juca Ruivo de Maravilha foi ponto de encontro para aproximadamente
50 cavaleiros da região que
participam, neste fim de semana, de cavalgada regional. Eles se reuniram em
Maravilha no início da tarde de quinta-feira (2), onde
deram início ao roteiro. Os
cavaleiros fazem parte do
Grupo Unidos da Tradição,
que reúne participantes de
Maravilha, Mondaí, São Miguel do Oeste, Tunápolis,
São João do Oeste e Santa Terezinha do Progresso.
A cavalgada foi organizada neste ano pelo Clube do Cavalo Freio de Prata
de Maravilha, em parce-

ria com os clubes de Mondaí e Tunápolis. A primeira edição foi realizada em
2017. Conforme o presidente do Clube de Maravilha, Leandro Donati, na
quinta-feira os cavaleiros pernoitaram em Iraceminha, seguindo na sextafeira (3) rumo a Mondaí.
Hoje (4) o grupo passa pela região de São João
do Oeste e no domingo (5)
encerra a cavalgada com almoço de confraternização
em Itapiranga. Donati reforça que o objetivo é reunir os tradicionalistas para
um fim de semana campeiro, com formação de amizades e passeios a cavalo.

CULTURA Foram 20 apresentações de dança e música ao vivo

Encontro de Talentos reúne
artistas locais no Espaço
Criança Sorriso
O município, por meio
do Departamento de Cultura, promoveu no sábado (28)
mais um Encontro de Talentos Locais em Maravilha. O
evento foi realizado no Espaço Criança Sorriso e contou com 20 apresentações.
Cada grupo ou artista realizou duas apresentações. O
evento iniciou às 15h e se es-

tendeu até às 18h.
De acordo com o Departamento de Cultura, os artistas receberam troféu de participação.
participantes
Katiucia Regina Stertz
Ginástica Rítmica
Rodrigo Donati Roversi
Volkstanzgruppe

Wunderbar
Leonardo, Fernando e
Delani
Balé do Serviço de
Convivência
Maria Helena Signor
Dança Sênior
Claudia Eduarda Schwerz
Balé (Departamento de Cultura)
Lucas Enrico Schutzt
Equipe de Dança

(Departamento de Cultura)
Julia Morgana Mombach
Barbosa
Dança Coreográfica
Catlin Amanda Schneider
Centro de Atendimento
Múltiplo Uso
Edegar Costa
Grupo Ki Maravilha
Jennifer Vitoria Felix
Grupo Gerando Frutos
Fotos: Ederson Abi/O Líder

Carine Arenhardt/O Líder

Leonardo, Fernando e Delani recebem troféu das mãos da diretora de Cultura, Rosi
Reichert Heineck

Claudia Schwerz recebe premiação da secretária de saúde, Miriane Sartori

Abílio Hammes e esposa se beijam após dança coreográfica

Grupo Ki Maravilha, do Lar de Convivências, durante apresentação

Saída dos cavaleiros em Maravilha

2018/2019

Sicredi inicia contratações
do Plano Safra
Para o ano safra que
iniciou em julho, já foram
contratadas 1.032 operações e liberados mais de R$
32 milhões em operações
de crédito rural no Sicredi
Alto Uruguai RS/SC. Com
taxas de juros mais acessíveis em comparação ao último ciclo, a previsão é que
esse ritmo de contratação seja ampliado nos meses de agosto e setembro.
Para o gerente do Ciclo de Crédito, Neimar da
Rosa, a cooperativa busca estar junto com os associados para apoiá-los no financiamento da produção
e nos investimentos em sua
propriedade. “Oferecemos
crédito responsável, que
ajuda a incrementar o agronegócio, apoiando o cres-

cimento do associado e da
comunidade”, destaca.
A cooperativa estima
aplicar mais de R$ 253 milhões em crédito rural nos
31 municípios de sua área
de atuação. Desse total, R$
178,5 milhões serão destinados a operações de custeio e comercialização nas
linhas de Pronaf, Pronamp
e Demais Produtores, e
mais R$ 75 milhões serão
aplicados em operações de
investimentos nas linhas do
BNDES. Segundo o diretor
de Negócios, Márcio Girardi, os associados interessados em contratar operações
com a cooperativa devem
procurar a agência e definir a necessidade de crédito rural para custeio e investimento nesta safra.

LINHA BARRA DO SEGREDO

Com cabeceiras prontas, município
aguarda entrega de kit de transposição
Com a passagem interditada há mais de quatro meses, a nova ponte na Linha
Barra do Segredo, interior
de Maravilha, ainda não
tem data para ser entregue, no entanto todo processo burocrático de documentação e adequação
das cabeceiras está concluído. Conforme informações repassadas pelo gover-

no de Maravilha, o serviço
nas cabeceiras foi finalizado há poucos dias e toda
documentação necessária para receber o kit de
transposição já foi entregue para a Defesa Civil.
O coordenador municipal da Defesa Civil de Maravilha, Valdecir Sartori,
informou que na quintafeira (2) foi encaminhada

para o órgão estadual a última documentação necessária e nos próximos dias
o município deve receber
a visita do técnico da empresa responsável por fazer o kit de transposição.
A visita técnica objetiva verificar a correta adequação das cabeceiras para
que o kit possa ser instalado. As obras na cabeceira

foram licitadas, pagas pelas
administrações municipais
de Maravilha e Cunha Porã,
já que a ponte fica em área de
divisa dos dois municípios.
A antiga ponte de madeira
foi levada pelas águas do rio
após enxurrada no dia 31 de
março deste ano. A instalação do kit de transposição, de
concreto, garante uma estrutura com mais durabilidade.
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EMOÇÃO Apresentação reuniu milhares de pessoas e fez parte das
comemorações do aniversário de 60 anos de Maravilha

Camerata encanta público com
clássicos do cinema
A Orquestra Camerata
de Florianópolis promoveu
show no último dia 27, durante a programação de aniversário de 60 anos do município de Maravilha. O evento,
no Espaço Criança Sorriso,
contou com a presença de
milhares de pessoas. Enquanto imagens de filmes clássicos
eram reproduzidas no telão
atrás do palco, a orquestra en-

LUIZ CARLOS
PRATES
Aditivos? Nem pensar
Fotos: Ederson Abi/O Líder

cantava o público, que aplaudiu a cada interpretação.
A Camerata fechou a programação no feriado municipal. No mesmo dia foi servido
costelão no CTG Juca Ruivo,
teve exposição de plantas e
produtos coloniais e a Parada
27 de Julho.
Público lotou o Espaço Criança
Sorriso para acompanhar
apresentação da orquestra

NOVIDADE

Lojas Magrão inaugura com promoções especiais
Inaugurou na quarta-feira (1º) a Lojas Magrão em Maravilha, na Avenida Araucária, 217.
Com linha de cama, mesa e banho, além de roupas e calçados,
o estabelecimento atende das

8h30 às 12h e das 13h às 18h.
De acordo com o gerente, Fábio Fagundes, a loja está
com diversas promoções especiais, com todo o estoque
em até seis parcelas pelo pre-

ço à vista. Para o Dia dos Pais o
desconto oferecido é de acordo com o tamanho do manequim, variando entre 30% e 50%.
A Lojas Magrão também possui unidades em Campos Novos,

Curitibanos, São Miguel do Oeste, Chapecó e Francisco Beltrão.
“Convido a todos para conhecer
a nova loja em Maravilha, temos
preços e prazos especiais, além
de ótimo atendimento”, afirma.
Fotos: Camilla Constantin/O Líder

Em muitos aspectos somos parecidos com os automóveis.
Sim, estou comparando homens e mulheres a automóveis. Dou
logo o exemplo para chegar mais depressa à conversa de hoje.
Quando o carro ainda é novo, quando está bem de “saúde”, isto é,
bem revisado, não precisa de aditivos, qualquer gasolina serve...
Um homem e uma mulher saudáveis, em idade de “produção”, não precisam de incentivos artificiais para viver plenamente os prazeres do sexo. Sim, prazeres, sem aquela bobagem de o
sexo ser apenas para a reprodução, vão dizer bobagens lá atrás
do morro...
Antes de contar da “novidade” que me traz até você neste momento, é bom que fique mais uma vez bem claro que todos os produtos farmacêuticos colocados no mercado para o homem ganhar “potência no motor” e “arranques” imediatos no
trânsito sexual, todos, produzem gravíssimas contraindicações e
severos danos à saúde. Mas eu sei que é tempo perdido, o pessoal com o “arranque” em dificuldades não tem interesse em ouvir
advertências. – “Ah, mas o meu médico disse... “. Disse nada... Aliás, os comprimidos de artificializar potência no “arranque” masculino produzem o mesmo efeito danoso, ruinoso, que a pílula
anticoncepcional à saúde da mulher. Mas eu sei, elas são obrigadas a usar as pílulas, os homens deixam com elas a responsabilidade da gravidez e de tudo o mais, sem falar nas doenças sexualmente transmissíveis. Paciência, quem não se respeita, você
sabe, se dana mais...
Mas o que eu quero contar é da “novidade” que achei há
poucos minutos no site jornalístico Terra. Dizia assim, em resumo: - “Casais usam produtos à base de maconha, são afrodisíacos”, diz dupla de pesquisadores sexuais ingleses. Americanos dizem a mesma coisa.
Vão me desculpar, só há um afrodisíaco na vida: o desejo, o
“incêndio” interior de uma pessoa por outra. O mais é artifício,
é potência buscada com “envenenamento” do motor. Quem conhece carros sabe o que é “envenenamento”. Quem arde por alguém não precisa, nunca precisou de aditivos especiais. As pessoas precisam ter olhos de ver e entender que quando um casal
precisa de fetiches de lojas de sexshop ou de maconha para incendiar a “fogueira” caseira, a coisa vai mal entre o casal. E nesse
caso, melhor então é virar para o canto e... sonhar.

IRRITAÇÃO

Estabelecimento fica localizado na Avenida Araucária, 217

MENTALIZANDO-SE A
GRANDIOSIDADE, ELA
MANIFESTA-SE CONCRETAMENTE
Nossa verdadeira natureza é o
“ser humano perfeito”. E surgimos na
face da Terra para manifestar concretamente essa natureza verdadeira. É
fato que “mentalizando-se a grandiosidade, ela se manifesta concretamente”. Não se subestime jamais. Mentalize que você é um ser grandioso. As
pessoas tornam-se aquilo que acreditam ser. Esta é uma Verdade imutável.
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

Loja está com diversas promoções e prazos especiais

Fui a dois shoppings em Porto Alegre no fim de semana e
nos dois me irritei. Vi casais com filhas pequenas, uns 4 anos, e
as guriazinhas empurravam carrinhos de nenê com bonecas à
pretexto de filhas... Brinquedos típicos de meninas, pois não? Safadeza com as meninas. Querem condicioná-las à maternidade.
Casar, ser mãe ou o que for tem que ser decisão das mulheres,
nunca por obrigação ou pressão de família. Deixem as meninas
livres, seus babacas, não as forcem a isto ou àquilo, como não
costumam fazer com os machinhos da família...

SUGESTÃO
Quando nascer uma guriazinha nas famílias deem a elas,
ainda na maternidade, uma camisa do Barcelona, um par de
chuteiras e uma bola... para que cresçam já envolvidas com o futebol. Chega de mesinhas, cadeirinhas, fogõezinhos, bonecas,
essas bobagens que não são dadas aos guris. Ou então, comecem a dar bonecas aos guris. Certo? Ainda bem.

FALTA DIZER
Jornal de São Paulo: - “Ex-garota de programa dá aula para
busca de prazer”. Mas será que há algum parvo/a que não sabe
buscar o prazer sexual? Só falta alguém sair por aí ensinando
pessoas a beber água quando sentirem sede... Desejo e boa parceria fazem o jogo da vitória no sexo, tudo o mais é dispensável.
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Mapa da

violência

Na avaliação de autoridades,
baixo índice se deve à força
da segurança pública e
política de boa vizinhança

Balanço das polícias Civil e Militar
revela baixo número de crimes
violentos em Maravilha e região
Cleiton Ferrasso

O

mapa da violência de crimes violentos tem diminuído em Maravilha e região. É o que revela
balanço divulgado pelas polícias Civil e
Militar de Maravilha com os crimes graves, como homicídios, roubo e latrocínio,
nos últimos dois anos. Essa é uma realidade das cidades do interior, onde as pes-

soas se conhecem e há forte ação da segurança pública.
O ano que mais teve registros foi em
2016 em Maravilha. Dados da Polícia Civil mostram que foram 17 ocorrências para
um município de quase 25 mil habitantes,
já em 2017 foram cinco e somente três até
julho de 2018. Já o levantamento realizado
pela Polícia Militar mostrou que em 2016 foram 20 ocorrências de crimes violentos, 16

O que a Polícia
Civil diz
Na avaliação do
delegado da Polícia
Civil de Maravilha,
Leonardo Zambelli,
a região da comarca
de Maravilha é segura.
“O baixo índice de crimes
graves é fruto de uma sociedade
preocupada com o próximo. Isso
demonstra que a segurança pública,
juntamente com a comunidade,
está sendo bem feita e não permite
que criminosos aportem na cidade.
Outro fator que auxilia na diminuição
da violência é a taxa de emprego da
população. E toda essa sensação
de segurança melhora a qualidade
de vida da população”, destaca o
delegado.

em 2017 e até julho deste ano apenas três.
O número é ainda menor quando se
trata de municípios com menos de dois
mil habitantes. É o caso de São Miguel da
Boa Vista e Tigrinhos, que não tiveram crimes violentos neste ano. Para as autoridades, esse baixo número de violência nos
municípios da região é reflexo da política da boa vizinhança e a força da segurança pública.

O que diz a
Polícia Militar
O comandante da
Polícia Militar de
Maravilha, capitão
Altair Lisot, também
avalia positivamente
a ação da segurança
pública na região. “O baixo índice da
criminalidade se deve a um trabalho de todos
os órgãos que atuam na região. O número de
habitantes também é um fator que auxilia na
criminalidade. Nos municípios pequenos as
pessoas se conhecem, se visitam, inclusive
temos a Rede de Vizinhos, que auxilia também
neste sentido. Regiões de grandes populações
atraem grandes problemas de ordem pública.
A 3ª Companhia da Polícia Militar realiza
um policiamento visível, ostensivo, de modo
que o infrator que pensa em cometer algum
crime seja intimidado pela força da segurança
pública e desista da ideia”, avalia Lisot.

região
Mapa da violência da Polícia Militar
Bom Jesus do Oeste
2016: Nada registrado
2017: Um roubo
2018: Um roubo
Cunha Porã
2016: Duas tentativas de
homicídio e seis roubos
2017: Três homicídios,
uma tentativa de homicídio
e cinco roubos
2018: Uma tentativa de
homicídio
Flor do Sertão
2016: Nada registrado
2017: Nada registrado
2018: Duas tentativas de
homicídio

Iraceminha
2016: Uma tentativa de
homicídio
2017: Uma tentativa de
homicídio
2018: Um homicídio e uma
tentativa de homicídio
São Miguel da Boa Vista
2016: Dois homicídios e
uma tentativa de homicídio
2017: Uma tentativa de
homicídio
2018: Nada registrado
Tigrinhos
2016: Duas tentativas de
homicídio
2017: Dois roubos
2018: Nada registrado

Mapa da Violência da Polícia Civil
São Miguel da Boa Vista
2016: Um homicídio
2017: Nada registrado
2018: Nada registrado

Flor do Sertão
2016: Nada registrado
2017: Nada registrado
2018: Dois homicídios

Tigrinhos
2016: Nada registrado
2017: Nada registrado
2018: Nada registrado

Iraceminha
2016: Quatro tentativas de homicídio
2017: Nada registrado
2018: Um homicídio e duas
tentativas de homicídio
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“Inquietude e descontentamento
são as primeiras necessidades
do progresso”

ECONOMIA E NEGÓCIOS

Thomas Alva Edison

por Raquel Basso Hübner
raquel@jornalolider.com.br

Faturamento da indústria
sobe 26,4% em junho

Governo Trump aumenta pressão comercial sobre China
com plano de tarifas mais altas sobre importações

A indústria recuperou perdas de faturamento registradas com a greve dos caminhoneiros,
conforme indicadores mensais do setor, divulgados pela Confederação Nacional da Indústria. O faturamento real da indústria aumentou 26,4% em junho na comparação com maio,
na série livre de influências sazonais, recuperando a queda de 16,7% de maio. Segundo a CNI,
a recuperação das horas trabalhadas na produção e da utilização da capacidade instalada
foi inferior ao recuo registrado em maio. As horas trabalhadas na produção cresceram 1,3% em
junho frente a maio, na série de dados dessazonalizados. Com isso, o indicador não conseguiu reverter a queda de 1,7% do mês anterior.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, buscou aumentar pressão sobre
a China por concessões comerciais ao propor uma tarifa mais alta de 25 por cento, no
valor de 200 bilhões de dólares, sobre importações chinesas, informou seu governo, na
quarta-feira, segundo a Reuters. Não há conversas formais entre Washington e Pequim há
semanas sobre as exigências de Trump de que a China faça mudanças fundamentais em
suas políticas sobre proteção de propriedade intelectual, transferências de tecnologia e
subsídios para indústrias de alta tecnologia. A China informou nesta quarta-feira
que “extorsão” não irá funcionar e que irá revidar se os EUA tomarem novos passos para dificultar comércio, incluindo aplicações de tarifas mais
altas. Investidores temem que uma crescente guerra comercial entre Washington e Pequim possa atingir o crescimento econômico global.

Amanda Oliveira/GovBA

Agroindústrias darão férias coletivas
em Chapecó e Quilombo
A onda de férias coletivas nas agroindústrias de Santa Catarina continua neste mês
de julho na unidade da BRF de Chapecó e na Aurora de Quilombo. Esta é a terceira unidade da Aurora que fica parada por um mês. O rodízio começou em Abelardo Luz, em junho, Guatambu, em julho, e a partir da última quarta-feira em Quilombo. A unidade
tem 1,5 mil funcionários e abate 170 mil frangos por dia. A BRF também está em sua terceira unidade com férias coletivas. Em maio 3,5 mil trabalhadores de Capinzal receberam férias. Em julho 1,7 mil funcionários da unidade de Concórdia pararam por duas semanas. Nesta segunda-feira foi a vez de 1,4 mil funcionários da unidade de Chapecó. Só
que esta situação é mais grave porque depois das férias coletivas a empresa já anunciou
que vai suspender os contratos de trabalho por até cinco meses no sistema de lay-off.

Indústria e comércio veem decisão
do Copom como correta
A indústria e o comércio consideram “acertada” a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) de manter a taxa de juros em 6,5%, conforme decisão anunciada
na quarta-feira (1º). Em nota, a Fiesp, que representa a indústria paulista, ressalta a necessidade de o Brasil prosseguir com reformas para que os juros convirjam para níveis internacionais. A Firjan, das indústrias do Estado do
Rio, avalia que a atividade segue recuperação de forma lenta e a inflação continua abaixo da meta do Banco Central, portanto, não havia motivos para subir os juros.

Venda de veículos novos no
Brasil sobe 7,7% em julho
Os licenciamentos de carros, comerciais leves, caminhões e ônibus novos no
Brasil em julho somaram 217,5 mil unidades, um crescimento de 17,7 por cento sobre o mesmo mês do ano passado e alta de 7,7 por cento na comparação mensal, informou a associação de concessionárias, Fenabrave. A média diária de vendas de automóveis e comerciais leves nos 22 dias úteis de julho foi de 9.480 unidades,
2,6% acima das 9.288 unidades de junho, que teve 21 dias úteis. Segundo a entidade, a venda de caminhões novos em julho cresceu cerca de 16% ante junho e 47% na
comparação anual, para 6.666 unidades. No acumulado, o segmento tem crescimento de 50% sobre um ano antes, para 39 mil unidades. As vendas de ônibus quase dobraram em julho ante junho, a 2.289 unidades, avançando 56% no comparativo anual.

BRF já refinanciou R$ 4,3 bi em dívidas com bancos
A empresa de alimentos BRF informou nesta terça-feira que seu conselho
de administração aprovou no último dia 20 uma proposta de seu credor Banco do Brasil para reestruturar um financiamento de 3,225 bilhões de reais. Segundo o comunicado, a proposta envolve uma rolagem de dívida e novas captações
para prazos de até três anos. No começo de julho, a empresa havia anunciado acordo de refinanciamento de cerca de 1,1 bilhão de reais com o Bradesco.
Com os acordos, a BRF refinanciou 4,3 bilhões de reais, incluindo a maior parte dos vencimentos deste ano e boa parte do que teria que pagar em 2019.

10

, maravilha 4 DE agostO DE 2018

POTENCIALIZAÇÃO EM VENDAS
Psique & Amor
por Dr. Deny Donato Alfano
Psicoterapeuta e antropólogo (49) 98895 5231

Inveja, avareza, amargura: porque as
pessoas não querem bem às outras?
Até muitos pais sabotam os filhos...
Existem pessoas que parecem não ter dentro sentimentos positivos de altruísmo e compaixão; pessoas incapazes de ter alegria pelos
seus sucessos; de dispor-se para o teu bem.
Pessoas que levam muito para o pessoal, que se colocam no centro
do universo dos sentimentos e dos sistemas relacionais; pessoas amargas, tristes, raivosas. Às vezes até ambíguas ou ambivalentes, porque falam te amar, mas não conseguem se doar. Muitas vezes, essas pessoas
são as mesmas que têm um envolvimento familiar contigo. Os seus próprios pais; marido ou esposa ou namorado/a e assim por diante.
Apesar do politically correct que impõe que todo o mundo fale e
pense bem dos outros, especialmente se familiares, infelizmente essa
amargura ou anorexia sentimental existe e é um dado de fato.
E hoje vou explicar o que tem por trás dessa constipação do coração para que vocês entendam, pelo menos de um ponto de vista psicológico e cultural.
Mas antes de mais nada é necessário entender que a psicologia
é uma perspectiva sobre o ser humano que tem que incluir e integrar
perspectivas e conhecimentos de economia, sociologia, antropologia,
política, biologia, neurologia, etologia e história.
O psicólogo que não dominar essas áreas dificilmente vai entender como se constituem, como se desenvolvem em processos e quis
as funções dos mecanismos psicológicos que regulamentam e determinam quem cada indivíduo se torna e como ele vive, pensa e sente.
A psicologia tem que estar numa contínua atualização para ser eficaz
e poder assim dar as respostas que as pessoas precisam. Precisa de um entendimento integrado, profundo, multifatorial, em contínua atualização.
A necessidade de atualização é também é uma das razões do porque, quando você precisar de um profissional de saúde, qualquer que
seja, evite os que não falam inglês. Na área da saúde, quem não fala inglês não tem como ficar atualizado.
Esclarecido esse background de trabalho, explico aqui a origem
cultural do egoísmo, da desumanidade e da amargura, até dentro da
família e com os próprios filhos.
O princípio de fundo é um princípio econômico. Isto pode parecer surpreendente, mas não é. A psicologia é fortemente um princípio
econômico. Mas já explico. Acompanhem o meu raciocínio.
Imaginem uma vaca que pode dar, ao máximo da sua capacidade
produtiva, 10 litros de leite por mês. Se vocês a ordenham em 2 ou 10,
ou 50, ou 100 pessoas, sempre ao máximo 10 litros de leite a vaca vai
dar. Ou seja, o tipo de economia que se desenvolve a partir dessa condição é uma economia de recursos limitados; uma economia que não
tem dentro o princípio de produção, onde a riqueza pode criar riqueza e o bem-estar de um pode gerar o bem-estar de muitos e assim por
diante. Imaginem o Vale do Silício americano. Uns anos atrás era um
deserto. Hoje é uma das regiões mais ricas do mundo, abrigando empresas como Apple, Amazon, Facebook, etc. A riqueza gerou riqueza.
Diferentemente numa sociedade com recursos limitados, como a
agrícola, onde os recursos têm um teto-limite, independentemente da
quantidade de trabalho proferido e trabalhadores envolvidos, o princípio que se gera é o da distribuição. Sendo que não se pode produzir
mais do que se pode produzir, no nosso exemplo de 10 litros de leite, a
riqueza se determina em base a como esses 10 litros de leite vêm distribuídos. Agora me acompanhem. Isto significa que, se somos em duas
pessoas, se eu tenho 3 litros de leite, tu tens 7. E que se eu quero ter 7 litros de leite, tenho que tirar 4 de ti. Significa também que para tu teres
2 litros de leite a mais, tem que tirá-los de mim. E assim por diante. Se
chama economia soma zero.
Agora substituam os litros de leite pelos sentimentos e as oportunidades
de felicidade. O que sobra? Inveja, constipação afetiva, competição, querer
que o outro ser dê pior que ti se você não consegue se dar bem, avareza, etc..
Esta é a razão do porque, alguns pais, por exemplo, que viveram
toda a vida com 2 litros de leite, diante filhos que poderiam viver com 5
litros ou mais, acabam sabotando a vida deles mais do que apoiando,
ajudando ou promovendo.
O artigo continua no blog...

Curso começa neste
mês em Maravilha

Com o objetivo de capacitar os funcionários que atuam no setor de
vendas das empresas, o curso “PotencializAÇÃO em Vendas” começa no próximo dia 14 de agosto em Maravilha. Com cinco encontros,
os conteúdos trabalhados serão etapas de vendas, sondagem, abordagem, demonstração de produto, objeções, fechamento de negócios, gatilhos mentais, resultado x relacionamento x reputação. O curso será ministrado pelo instrutor Odimar Missel. A capacitação é uma
parceria entre a Fiesc e CDL e Associação Empresarial de Maravilha.

Maravilha

Estão abertas as
inscrições para concorrer
à presidência do Sintraf
O Sintraf de Maravilha está com as inscrições abertas para a formação de chapas para a eleição do novo presidente do setor. O prazo segue
aberto até novembro e a eleição será em 15 de dezembro, com almoço
de confraternização. Para o presidente, Semeno Jomertz, a eleição no dia
da confraternização facilita para as pessoas votarem. Os interessados devem comparecer no Sintraf para deixar o nome à disposição ao cargo.

DIA DOS PAIS Em Maravilha, Núcleo de Desenvolvimento Comercial
afirma que lojistas estão preparados para as vendas

Federação do Comércio divulga
estimativa e espera aumento das vendas
A Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de
Santa Catarina (FCDL) revela que 79,4% dos lojistas apostam que o resultado das vendas deve ser igual ou melhor do
que o registrado no mesmo período de 2017. A data é uma prévia do que deve ser o Natal deste
ano. O estudo feito pela federação mostra que para 46,06%,
o crescimento deve ser de até
5% no comparativo com a mesma data em 2017. Para 79,39%
dos varejistas consultados, o tíquete médio está abaixo de R$
150, sendo que 62,24% apontam a faixa entre R$ 51 e R$ 150.

FCDL

Ivan Tauffer é empresário de São Miguel do Oeste e está no segundo mandato como
presidente da FCDL

Entre os itens mais procurados, segundo os lojistas, destaque para o perfume, bebidas e
móveis que somam 29,7%, desbancando produtos tradicionais,
como vestuário, acessórios e cal-

çados. O Dia dos Pais é aguardado pelo varejo catarinense com
otimismo, segundo o presidente da federação, Ivan Tauffer, que
é empresário de São Miguel do
Oeste. Ele lembra que uma das

novidades na lista são as bebidas
quentes, como vinhos e whisky.
Em Maravilha, o presidente do Núcleo de Desenvolvimento Comercial, Gelson Rossetto, afirma que a expectativa
é boa para a venda, já que haverá Sábado Especial na véspera de Dia dos Pais. O comércio ficará com as portas abertas
até às 16h. Rossetto afirma que
as empresas de Maravilha estão
prontas para receber os clientes, com várias opções de presentes. Ele revela que as esposas
presenteiam os maridos nesse período, o que também influencia nas ações dos lojistas.

NOVIDADE

Farmácia São Rafael inaugura na Avenida Araucária
Um novo conceito em farmácia inaugurou na quintafeira (2) em Maravilha. Localizada na Avenida Araucária,
369, a Farmácia São Rafael recebeu diversos convidados e
clientes em cerimônia de abertura com direito a quitutes,
violinista e bênção religiosa.
Conforme o sócio-proprietário do estabelecimento,
Jonas Dall´Agnol, o propósito de trazer a rede a Maravilha é proporcionar aos clien-

armácia conta com um novo espaço

tes novidades em produtos e
uma nova experiência de compra. “A São Rafael é uma rede
que nos encantou pela qualidade, que vem fazendo um belíssimo trabalho na região, é
uma marca renovada. Convido a todos para conhecerem
nosso novo espaço”, explica.
Com um quadro de seis
profissionais, o atendimento
é realizado de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 20h30, e
no sábado, das 8h às 12h. O te-

Fotos: Diana Heinz/O Líder

Ato de inauguração foi na quinta-feira (2)

lefone da Farmácia São Rafael
é o 3664 1026 e quem visitar a
loja até o dia 16 de agosto pode

Momento da bênção religiosa

preencher um cupom para
concorrer a uma viagem para
o Itá Thermas Resort e Spa.
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MEDICINA E SAÚDE
por DR. Geovani Delevati

Nove sacadas para garantir uma
amamentação perfeita ao bebê
Na Semana Mundial do Aleitamento Materno, saiba o que fazer para otimizar a
nutrição do bebê de até seis meses - da posição ideal ao que você deve comer
O tempo ideal de aleitamento materno exclusivo é conhecido: seis meses. Apesar disso, o Ministério da Saúde alerta
que, em média, as mães brasileiras param de dar o peito aos
seus filhos ou ao menos combinam essa prática com a introdução de outros alimentos após
54 dias do parto. Para combater
esse cenário — e em homenagem à Semana Mundial do Aleitamento Materno —, o ginecologista e obstetra Corintio Mariani
Neto, diretor técnico do Hospital Maternidade Leonor Mendes
de Barros, destacou nove pontos
fundamentais para uma amamentação ideal.
Cada uma dessas dicas
ajuda, tanto o bebê, como a
mãe. Confira:
1) Mantenha uma alimentação balanceada
Mesmo depois da gestação,
é importante seguir um cardápio
equilibrado para que o leite materno ofereça diversos nutrientes ao pequeno. Segundo Mariani Neto, vale a pena investir
em verduras, cereais e frutas, entre outros. Também beba bastante líquido — especialmente água
natural.
2) Maneire em comidas
alergênicas ou pesadas
Não é uma regra fechada,
porém sugere-se evitar produtos capazes de provocar alergias
ou cólicas intestinais na criança.
Exemplos: leite de vaca, amendoim, café, refrigerantes, chá preto… De qualquer forma, converse com um especialista para

averiguar a sua sensibilidade e a
do seu filho.
3) Nunca complemente sem
orientação
Esqueça a fórmula artificial, a não ser que um especialista (de verdade!) o recomende
por algum caso específico. A introdução precoce da mamadeira
pode levar o bebê a recusar o peito — e, quando ele recorre pouco
à mãe, a produção natural de leite começa a cair.
4) Seu leite não é fraco
Esse mito é uma causa frequente do desmame precoce.
Mariani Neto reforça que não
existe leite materno fraco ou forte — cada mãe produz a versão
mais adequada para o seu bebê.
O importante, como já dissemos,
é bater um papo com o médico e
acertar sua alimentação.
5) A posição em que você
dá de mamar importa
A orientação básica é es-

tar relaxada e confortável. O ideal é que o corpo do bebê esteja encostado ao seu, com cabeça
e tronco alinhados — o queixo
deve tocar o peito. O braço da
mãe serve de apoio ao filho.
6) Evite mudar o peito durante a mamada
Os primeiros goles são compostos pelo que se chama de “leite anterior” — ele é mais diluído.
É só quando o pequeno mama
por mais tempo que começa a ingerir o “leite posterior”, mais rico
em nutrientes e gorduras que o
saciam. Quando você troca de
peito, portanto, o neném acaba
bebendo mais doses de um leite menos substancioso. Contudo, não precisa ficar neurótica
com isso.
7) Como é a sucção perfeita
O retrato é o seguinte: boca
bem aberta, que cobre toda a
parte inferior da aréola do seio,
e com lábio inferior voltado para
fora. As bochechas ficam bem

arredondadas e cada sucção é
lenta e profunda, intercalada
por pequenas pausas. Detalhe: a
criança deve sugar a aréola, não
o mamilo.
8) O que fazer quando o
peito fica machucado
Antes de tudo, cabe ressaltar que uma posição inadequada pode estar por trás das feridas.
Ao corrigi-la, a cicatrização tende
a ser rápida. Mas considere, junto com o doutor, o uso de cremes,
óleos e pomadas.
9) Relaxe com os horários
Não se apegue a intervalos
fixos para alimentar seu amado.
Respeite as vontades do pequeno: ele não procura o seio apenas para matar fome, mas também para aliviar a sede e mesmo
buscar conforto. Agora, discuta
com um profissional caso o bebê
frequentemente demore mais de
seis horas para buscar o peito.
Fonte: saúde.abril.com.br

12

, maravilha 4 DE agostO DE 2018

COLETA
2017/2018

Dados apontam
redução no número
de estabelecimentos
agropecuários,
uso de tecnologias
e perfil dos
produtores rurais

Censo Agropecuário retrata
realidade do perímetro
rural de Maravilha

CARINE ARENHARDT

O

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou
os dados preliminares do Censo Agropecuário usando como
período de referência o ano 2017. Os recenseadores do IBGE visitaram todos os estabelecimentos
agropecuários, com produção
agrícola, com o objetivo de retratar a realidade do perímetro rural dos municípios brasileiros.
Em Maravilha, os números
apontam para redução no número
de propriedades rurais e a expansão do território urbano. O município contabiliza atualmente 884

estabelecimentos agropecuários
com produção agrícola. Conforme dados do IBGE, no Censo anterior (2006) foram contabilizados
1.003 propriedades com produção.
A área total do perímetro rural de Maravilha é de 17,1 mil hec-

tares, sendo que aproximadamente 80%, o que corresponde
a 13,5 mil hectares, são considerados agricultáveis, ou seja, usados para produção agrícola. O restante da área é coberta com matas
e florestas. Do total da área agri-

cultável, pouco mais de 50% é
utilizada para lavouras temporárias. As pastagens também ocupam espaço expressivo. As naturais somam quase mil hectares e
têm ainda cerca de 1,5 mil hectares de pastagens plantadas.
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BOVINOS, SUÍNOS, AVES,
PEIXES E ABELHAS

ÁREAS E MÁQUINAS
Os produtores de Maravilha têm
em sua grande maioria áreas de até
100 hectares de terra. Pouco mais
de 50% têm propriedades com até
10 hectares e cerca de 45% áreas
de 10 a 100 hectares. Apenas 14
proprietários têm terras com mais de
100 hectares, com o limite máximo
de 500 hectares.
Os produtores têm investido mais
em tecnologias para o trabalho na
terra. Os números mostram que
grande parte dos proprietários de
terras tem pelo menos um trator na
propriedade. O número de total de
tratores, colheitadeiras, semeadeiras/
plantadeiras, adubadeiras/e ou
distribuidora de calcário é de 737
unidades no município.

O Censo Agropecuário
apontou que mais de 75% das
propriedades têm bovinos, para
corte ou produção de leite. A pecuária leiteira se destaca neste
cenário, já que mais de 50% das
propriedades agropecuárias trabalham com produção e venda
de leite, podendo esta ser classificada como uma das principais atividades do perímetro rural de Maravilha. Mais de 90%
dos estabelecimentos agropecuários têm menos de 50 cabeças de gado e abrigam 70% do
rebanho total contabilizado.
Com relação à produção
de suínos, 85 propriedades rurais informaram que fizeram
a comercialização destes animais em 2017, somando mais
de 44 mil cabeças vendidas. O

AGROINDÚSTRIAS
Em 2017 Maravilha
contabilizou 111
agroindústrias, com
destaque para a
produção de queijo e
requeijão. Também
somam números
expressivos a venda de
carnes, pães, melado,
doces e geleias. Confira
na tabela algumas
produções do último ano.

PERFIL DOS PRODUTORES
Quanto ao perfil, os dados apontam que o produtor
responsável pela propriedade rural tem, em sua grande
maioria, idade entre 30 e 60 anos. Apenas 19 propriedades
rurais do município têm como responsável uma
pessoa com menos de 30 anos. Os estabelecimentos
agropecuários gerenciados por pessoas com mais de 60
anos também têm um número considerável, representando
pouco mais de 30% do total.
Os números apontam que mais de 85% das propriedades
rurais tem um homem como produtor responsável. Apenas
em 117 estabelecimentos uma mulher foi apresentada
como a produtora responsável pelas atividades.
Com relação à escolaridade, mais de 95% dos produtores
ou produtoras responsáveis pela propriedade informaram
que sabem ler e cerca de 50% concluíram apenas o antigo
primário (hoje ensino básico). Pouco mais de 40% tem
formação no ensino fundamental, médio ou técnico.
Apenas 12 confirmaram que nunca frequentaram a escola
e 45 têm ensino superior (graduação).

ACESSO À INTERNET E TELEFONE

O Censo Agropecuário também levantou aspectos
relacionados à utilização de tecnologias no meio rural.
Conforme apurado pelos recenseadores, 863 estabelecimentos
agropecuários têm telefone instalado e apenas 21 informaram
não ter o aparelho na propriedade. Com relação à internet, 558
famílias informaram ter acesso e 326 ainda não dispõem da
tecnologia. Do total, 415 propriedades acessam a internet por
banda larga, 205 pela rede móvel e duas discadas por linha.

animal também é criado para o
consumo próprio. Mais de 560
produtores informaram que
têm suínos na propriedade.
Já o frango está presente em mais de 700 estabelecimentos agropecuários, sendo
que 92 produziram para venda em 2017. A produção de
ovos foi confirmada em mais
de 570 propriedades rurais.
A criação de peixes foi confirmada por 58 produtores rurais
do município. As principais espécies produzidas são tilápia, carpa, jundiá e lambari. A venda em
2017 foi acima de 200,5 mil quilos. A apicultura soma 78 estabelecimentos agropecuários com
produção, com venda superior
a 7,7 mil quilos de mel em 2017
e 47 quilos de cera de abelha.
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SOLIDARIEDADE

Brechó ultrapassa
expectativas do LEO
Clube Maravilha
A tarde de sábado (28)
foi movimentada na sede
do Clube de Lions. Centenas de pessoas visitaram a
primeira edição do brechó,
realizado pelo LEO Clube
Maravilha no local. As peças femininas e masculinas
para todas as idades doadas por lojas e pela população renderam R$ 5.029
mil. O valor surpreendeu o
Clube e ultrapassou as expectativas da organização.
“Agradecemos imensamente a todos apoiadores,
companheiros e a quem
colaborou adquirindo uma
peça de roupa ou um par
de calçado. O objetivo foi
alcançado, resultado de
muito amor, organização,
dedicação e trabalho em

equipe. Esta campanha foi
muito significativa e ressaltou a parceria que o clube tem com o comércio
local e poder público municipal”, explica a vice-presidente, Djanaina Manfrin.
O próximo passo é a
campanha da solidariedade, quando os integrantes irão revitalizar a área
externa do Centro Educacional Infantil Proinfância
Criança Sorriso. O valor
arrecadado no brechó será
utilizado na compra de tintas, pincéis e outros objetos para a reforma da creche, que deve ser realizada
ainda no mês de agosto. As peças que sobraram do evento serão doadas a outras instituições.
Fotos: Ederson Abi/WH Comunicações

AGOSTO LARANJA Com apoio de várias entidades, evento começa
às 8h30 no Espaço Criança Sorriso

Caminhada hoje alerta para
prevenção de deficiências
A Apae Marisol inicia
hoje (4) a programação da
campanha Agosto Laranja,
com o objetivo de debater a
prevenção de deficiências em
Maravilha. Haverá uma caminhada, a partir das 8h30, no
Espaço Criança Sorriso, com
a presença da Secretaria de
Saúde, entidades e lideranças
do município.
O Agosto Laranja é lembrado em todo o Estado de
Santa Catarina e todos podem participar da ação.
“Convivemos com pessoas
com diferentes tipos de deficiência e, muitas vezes, não
sabemos”, lembra a diretora da Apae, Adriane Polazzo.
A diretora também lembra
que há uma lei em Maravilha

Arquivo/O Líder

Na última edição, caminhada reuniu várias pessoas e destacou a importância da prevenção

que instituiu o Agosto Laranja desde dezembro de 2016.
Ela afirma que a prevenção
contra as deficiências começa antes mesmo da concepção de uma criança. O casal
deve fazer exames, observar

a genética e outras situações
que podem influenciar o desenvolvimento do filho.
De acordo com Nívea
Campana, assistente social
da Apae, as pessoas podem
participar da caminhada

usando roupas na cor laranja. Após a caminhada pela
Avenida Araucária, todos
vão se concentrar em frente à Igreja Matriz, onde serão
promovidas algumas apresentações.

CONQUISTA

Grazziotin inaugura filial em Maravilha

Evento arrecadou mais de R$ 5 mil

Inaugurou na quintafeira (2) a filial das Lojas
Grazziotin em Maravilha.
Localizada na Avenida Sete
de Setembro, 486, ao lado
da Sulcredi, a loja oferece

toda a linha de vestuário
feminino, masculino e infantil, calçados, moda íntima, além de linha de cama,
mesa e banho e decoração.
De acordo com a ge-

rente regional, Margareth Vaz, o empreendimento
inaugurou com promoções especiais em todos
os setores. Ela também
destaca que quem fizer

o cartão da loja garante ainda mais descontos.
“Convido toda a comunidade maravilhense para
prestigiar a loja e conferir as novidades”, afirma.
Fotos: Camilla Constantin/O Líder

Roupas e calçados que sobraram serão doados

Empreendimento está localizado na Avenida Sete de Setembro, 486

Loja está com promoções especiais em todos os setores

Vitri ne
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TOQUE DE REQUINTE
por Simone Hübner

Etiqueta e
boas maneiras
para eventos

sociais

C

onvidar e receber pessoas e amigos pode ser
uma arte. E como tal, somente com a prática
chegaremos à excelência. Durante o trajeto de
aprendizado, é provável que cometamos uma
falha ou outra. O importante é não perdermos
as lições que só a prática pode nos oferecer.
Poderíamos também dizer que conduzir um evento social
é a arte do equilíbrio. Você, como anfitrião, deve se ocupar
o tempo todo em preencher as faltas e moderar os excessos.
Isso vale tanto para a comida, como para a atenção aos convidados.
Quantidade e qualidade
Para um jantar de mesa, o ideal é o mínimo de um casal e o
máximo de 15 pessoas, dependendo do tamanho da mesa. Uma
alternativa é então acomodá-los em mesas separadas, com
quatro pessoas em cada. Porém, no jantar americano, certifique-se que há assentos suficientes para todos os convidados,
mesmo para aqueles que preferem ficar em pé.
Em todo jantar requintado que oferecemos em casa nos
sentimos como se estivéssemos prontos para fazer um exame. Não se sinta culpado caso aconteça algo de errado, pois
isso só irá piorar as coisas. Agende e planeje tudo, porque o
resultado pode ser desastroso se deixar para organizar tudo
na última hora.

O convite
O primeiro passo antes de formular um convite, seja ele formal ou não, social ou para jantares de negócios, é saber a regra
básica: comece pela lista de convidados, ou seja, não saia por aí
formulando convites só para fazer volume na sua recepção. Faça
a distribuição correta dos convidados, quem fará parceria com
quem, e tente sempre reunir pessoas do mesmo nível intelectual
ou social. Misturar tribos nem sempre dá certo.
Escolha pessoas que se dão bem e evite aquelas que gostam
de fazer propaganda vendendo seus produtos de limpeza, joias
e bijuterias, o que pode ser embaraçoso para os outros convidados. Convide pessoas que gostam de conversar e evite chamar
aquelas que já deram vexames com bebida, brigas ou outros.
Faça convites com antecedência porque chamando em cima
da hora você corre o risco de perder muitos convidados e frustrar os seus planos. Ligue para as pessoas com um dia de antecedência, lembrando o evento. Não se convida um casal que tenha
acabado de se separar; pode parecer provocação, principalmente se você for mais amigo de um do que do outro. Se o jantar
foi elaborado para se tratar de negócios, os homens formulam o
convite e as esposas acertam os detalhes.
Não se devem formular convites na frente de terceiros que
não farão parte da festa ou evento. Antes de entregar convites
formais ligue e marque uma hora para que a pessoa possa lhe
receber com a mesma atenção que você está tendo em entregar-

lhe o convite pessoalmente.
Só mande convites pelos Correios para pessoas que moram
em outras cidades e que você não possa entregar pessoalmente; convites formulados pelo telefone podem ser feitos com uma
semana de antecedência e confirmados pelo convidado até 48
horas antes do evento. Entende-se por convites formais todos
os que forem feitos por escrito e devem ser entregues com a seguinte antecedência:
- Casamento: 30 a 15 dias de antecedência. Os convites de
casamento enviados pelos Correios devem ser confirmados
por telefone.
- Aniversário/debutante: 20 a 15 dias de antecedência.
- Jantar formal: 15 a 10 dias de antecedência.
- Batizado: 15 a 10 dias de antecedência (os convidados
para esta ocasião devem ser restritos a familiares e pessoas
muito íntimas da família).
- Chá beneficente a hostess: deverá entregar essa tarefa
para a patronesse do chá; a mesma deverá entregar com
antecedência mínima de 10 dias.
É de bom-tom que o organizador do evento coloque no convite formal o traje a ser usado pelos convidados e a solicitação
de confirmação de presença, com a data-limite para tal.

Excelente fim de semana a todos!

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
Antiga pasta escolar
para livros
e cadernos

Campeonato espanhol
de clubes
(futebol)

Sem pelos
(a perna)
51, em
romanos

Mindinho,
seu vizinho
ou furabolo (pop.)

Estudo
sobre os
nomes de
lugares

10/8 - Rob Nunes – 23h55 – Green Club
11/8 - Almoço Grupo Escoteiro Raízes – 11h – Salão Paroquial Católico
- Encontro de Corais – 16h – Centro Cultural 25 de Julho
- Formatura do curso de Direito Unoesc – 19h – Maravilhas 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

Carro, em
inglês
O fato que
ocorreu
dentro da
expectativa

Superpoder do
Hulk (HQ)

Cinema
(red.)
Cosmético
labial

Centro
Acadêmico
(sigla)
Sebastian
Vettel, por
sua nacionalidade
“Castelo (?)-TimBum”, programa (TV)
Tai chi (?), arte
marcial chinesa

(?) sem
saída:
situação
difícil (fig.)

Edvard
Munch,
pintor
norueguês

Policial
(gíria)
União,
em inglês

Produto
da horta
O período
de 7 dias
Autarquia
com a finalidade de
promover
o desenvolvimento
da Amazônia (sigla)
“Devagar se vai (?)
longe” (dito)
Fiel companheiro de
Dom Quixote (Lit.)

BANCO

Extensão
de arquivos
do Word
(Inform.)

Formato
do gol no
rugby

"(?)
Marlene",
hino de
esperança
dos
soldados
de Hitler

Erro de
grafia em
"perverção"

32

Solução

T
R E I
I L A
R
A

5/4 - Festa Comunidade Linha Água Parada – 10h – Salão Comunitário Linha Água Parada

Imitar o
som do
galo

Gaivota
(bras.)

A
R
I
T

4/8 - Costelada Open Food – 13h – Green Club
- Porco à Paraguaia e frutas – 20h – Salão da Linha Três Coqueiros

Responsabilizarse por

Tecido
muito fino,
de lenços
e roupas
íntimas

B
D A
A I
N N
D H
I A
D
N E
O M
R I
M E
A L
L I
N
Ç A

Maravilha

(?) Bolívar,
líder da
independência venezuelana

U
N
I
O
N

Agenda de eventos

Diz-se
do bolo
que não
cresceu

M
T A
B R
C A
C
B A
N
E G
M A
L
H
P A

Afinal, o que estuda quem cursa
uma faculdade de moda? Quais as
competências de um designer recémformado? Hoje quero sanar todas as
dúvidas que alguém que esteja interessado
em se graduar em moda possa ter.
Muitas vezes as pessoas se confundem
acerca do que nós, designers de moda,
exercemos como profissionais. Apesar de
acabarmos treinando nosso “bom gosto”
com os anos de estudo, dificilmente uma
faculdade forma consultores de moda ou
de imagem pessoal. Então, quem deseja
seguir essa profissão ainda precisará
buscar capacitação fora da universidade.
A maioria das universidades nos ensina
a projetar produtos e coleções. Ou seja,
aprendemos a colocar no papel nossas
ideias através dos croquis e das fichas
técnicas dos produtos, com todas as
especificações necessárias. Estudamos
muito a matéria-prima, aviamentos e
caimento de tecidos. Aprendemos a
criar estampas também. Temos muitos
meses de estudos sobre história da moda,
sociologia e comportamento do consumidor.
Além disso, precisamos ter certo domínio
sobre modelagem e costura, mesmo que
nossa função no mercado de trabalho não
será esta. Por isso que a denominação
considerada correta atualmente é “designer
de moda” e não “estilista”, pois um designer
deve ter o domínio total sobre a concepção
dos produtos.
O setor de moda é muito complexo e nada
fútil, ao contrário do que muitas pessoas
acham. As coleções normalmente são
criadas cerca de um ano antes de chegar
às lojas. Então, é preciso conhecer muito
sobre comportamento humano, saber
se antecipar e apresentar produtos
surpreendentes. Além disso, é um setor
que gera milhões de empregos ao redor
do mundo. Sou uma eterna defensora da
indústria da moda, já que é ela que coloca a
comida na mesa de muitas famílias.

Estrutura que envolve
o prolongamento único de certas células
nervosas (Histol.)
Homem
como o
janota ou
frajola

Emissora italiana
Thomas (?), Música de
Nobel de Dorival
Literatura Caymmi
Teatro
Brasileiro
de Comédia
(sigla)

por Susane Zanin

Estudando moda

Diadema
feminino
Acha engraçado
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espaço gourmet
Cheesecake de 3 ingredientes
Ingredientes
3 ovos
120 g de cream cheese
1 barra de chocolate branco picado

Modo de preparo
Separe as claras das gemas. Coloque as claras em um
recipiente, forre-o com plástico-filme e leve à geladeira.
Em um recipiente, coloque os pedaços de chocolate
e derreta-os em banho-maria. Quando as claras já
estiverem geladas, retire-as da geladeira e bata-as
em neve até ficar em um ponto bem firme. Reserve.
Em seguida, com o recipiente ainda em banho-maria,
adicione o cream cheese e misture. Agora, retire
o recipiente do banho-maria e adicione as gemas,
tornando a misturar. Logo após, acrescente cerca de
1/3 das claras em neve ao recipiente e misture bem.
Por último, adicione o restante das claras em neve e

misture até obter um creme liso e homogêneo. Agora
é só despejar o creme em uma forma previamente
untada e levar para assar em banho-maria em forno
preaquecido a 180ºC por 45 minutos — que serão
divididos em 3 etapas. Na primeira etapa, deixe assar
a 180ºC por cerca de 15 minutos. Na segunda etapa,
abaixe a temperatura para 160ºC e deixe por mais 15
minutos. Na última etapa, desligue o forno e deixe o
cheesecake terminando de assar por mais 15 minutos.
Desenforme e finalize com açúcar de confeiteiro ou
alguma calda ou geleia de sua preferência.

Vitri ne
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área VIP
por ESTELA SERPA

vip@jornalolider.com.br

Alcemara, feliz aniversário! Que
Deus em sua infinita bondade
lhe dê tudo de bom. Que você
tenha muita alegria, paz, saúde e
felicidade. Parabéns!

A princesa Valentina, ainda tão pequena, mas trouxe muita
felicidade para a família. Parabéns!!

Os parabéns vão para nossa querida
colega Josiele, que está completando
mais um ano de vida neste dia 5. Votos de
felicidades e realizações. Homenagem do
Grupo WH Comunicações.

Aline, hoje é seu aniversário, parabéns
por mais um ano de vida! Sorria,
dance, pule de felicidade e celebre seu
dia em grande estilo. Homenagem de
familiares e amigos.

Pati, neste teu
aniversário (6),
desejo a você
tudo de bom e que
Deus possa lhe dar
muita saúde, paz e
alegria. E lembre-se:
a felicidade não é
um lugar ao qual se
chega, é um caminho
que precisa ser
percorrido. Parabéns!

No último dia 26 a
festa ficou por conta
deles, Ana Cibelle
e Thiago! Foi uma
linda cerimônia de
casamento!! Que
nesta nova etapa de
suas vidas, todos
os seus sonhos e
desejos se realizem.
Felicidades!!

Vilmar Pandolfo Júnior colou grau em
Engenharia Agronômica pela Udesc
Lages no dia 28 de julho. Seus pais,
Denise e Vilmar, e sua irmã, Giovana,
parabenizam o formando, desejando-lhe
muito sucesso nesta nova caminhada.
Que Deus o proteja sempre! Seja feliz!
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VIDA E
ESPIRITUALIDADE

design em pauta

por Lais Oro e Andrea Costa Pelissari

por LUCIANE MOZER

TODO O BEM QUE A GENTILEZA
PODE NOS TRAZER
Dias atrás precisava com urgência informações sobre
um processo que tramitava em outro estado. Infelizmente
fui mal atendida, quem me atendeu, com muita má vontade,
disse que eu teria que contratar um advogado daquela cidade e não me deu qualquer informação.
Bom, depois de muita pesquisa, consegui o que precisava e encaminhei a documentação, mas o despacho que tanto precisava não saía e eu já estava com receio de ligar lá novamente, mas criei coragem e liguei. Por sorte, fui atendida
por outra pessoa, muito gentil, solicitando para eu retornasse a ligação em meia hora. Fiz isso e prontamente ele passou
todas as informações que precisava e que iria encaminhar o
processo para o responsável para despachá-lo.
E para a minha surpresa, à noite recebi o e-mail com a informação de que o processo havia sido despachado. Eu fiquei feliz e a família que tanto esperava por alguma notícia ficou mais feliz ainda.
Um simples gesto de gentileza tem um poder que não podemos imaginar. Uma gentileza sincera é um gesto de amor e
não há mal no mundo que resista ao carinho, à fraternidade.
As ideias erradas da cabeça precisam ser substituídas
pelas novas chances, pelos braços abertos dos irmãos de
existência a dizer, amorosos: “espere um momento, eu te
ajudo a resolver!”, em vez de: “isso não é do meu departamento, não posso fazer nada”.
Todos têm dias difíceis, erramos e temos direito de querer acertar novamente. Deus nos dá esta chance a cada reencarnação. Então, por que não damos novas oportunidades
aos irmãos de vida na Terra?
O ódio no coração, carregado por muitos, durante tanto tempo, não consegue ser simplesmente arrancado. Ele
somente pode ser substituído pelas ideias saudáveis, pelo
amor, pela compreensão.
Figuremos um jarro com água turva. Para limpá-lo, basta que durante algum tempo joguemos dentro dele água límpida sem cessar. O jarro transborda e a água lamacenta vai
sendo trocada pela água clara. É assim com nossos pensamentos. É assim com os nossos sentimentos e também com
nossas atitudes de gentileza.
Dessa forma, procuremos, sempre que possível, sermos
mais gentis e vamos estender as mãos aos irmãos em desalento, sem medo, sem preconceitos.
No serviço do bem, contamos com outros que servem
conosco, formando equipe segura e poderosa atuando no
mundo em crescimento.
Tenhamos bom ânimo! O amor está conosco!

As fachadas modernas têm
mostrado muita personalidade. Um
aspecto que vem se destacando

bastante são as aplicações de grades
na própria estrutura da casa. O estilo
fica surpreendente! Separamos

muitas imagens para você ver o
destaque que elas proporcionam. O
que você acha, gosta?

na sua estante

Gabriel
Gabriel, como qualquer criança, adora
tocar em tudo o que vê. Mas será que
ele pode mexer em tudo mesmo?

Trilhando sonhos
Thiago Fantinatti sonhava em conhecer
o vasto continente Sul-Americano sobre
as duas rodas de uma bicicleta, de modo
independente e sem pressa. Queria seguir
do Atlântico ao Pacífico, dos Pampas ao
Atacama, dos Andes à Amazônia... Um ano
depois e mais de 15.000 km pedalados,
ele havia conseguido. Em Trilhando
Sonhos o viajante não só recorda sua grande aventura
como também se deixa levar pelas lembranças e
anotações. Em suas páginas nos conduz não apenas a
momentos engraçados, relatos de causos marcantes
e emocionantes, encontros com pessoas fascinantes
e lugares desafiadores, mas também a momentos de
desequilíbrio, de temor e de dificuldades.
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ASFALTO Investimento será de R$ 264,8 mil, com participação dos moradores

Trechos da Rua José de Anchieta
vão receber pavimentação asfáltica
Carine Arenhardt/O Líder

CARINE ARENHARDT

A empresa Gaia Rodovias venceu o processo de licitação para a pavimentação
asfáltica na Rua José de Anchieta, obra que deve iniciar
em breve. Será pavimentado
o trecho da Rua José de Anchieta, entre a Avenida Araucária e a Rua Nereu Ramos,
somando uma área superior
a seis mil metros quadrados.
O processo licitatório estipulou o valor da obra em R$

Será asfaltado o trecho entre a Avenida Araucária e a Rua Nereu Ramos

264,8 mil. Os recursos são do
governo federal, com contrapartida do município, e tam-

bém terá uma parte de contribuição de melhoria dos
moradores da rua. O proje-

to que prevê a participação
dos moradores já foi aprovado pela Câmara de Vereadores e estipula que o pagamento poderá ser em cota única
com 5% de desconto ou parcelado em até 36 vezes.
O município vai promover reunião com os moradores para apresentar os valores a serem pagos. Após esta
conversa, governo municipal
e empresa fazem a assinatura da ordem de serviço, para
posterior início da obra.

PARA DESPESAS

ONG Ame Bicho arrecada
mais de R$ 1 mil em brechó
A Praça Padre José Bunse recebeu no sábado (28) os
integrantes da ONG Ame Bicho para um brechó beneficente. Eles comercializaram
roupas e calçados doados por
lojas e comunidade com o objetivo de angariar recursos, pois
a dívida da entidade em veterinárias ultrapassa R$ 8 mil.
A venda resultou em R$ 1.760
e os voluntários agradecem a presença de amigos e clientes. “Somos muito gratos a todos que

passaram pelo brechó, que
compraram ou realizaram alguma doação. Recebemos sacos de ração e tudo vai nos ajudar”, disseram os integrantes.
Devido ao alto valor em dívidas, a ONG irá promover mais
uma edição do evento no sábado (11). As roupas serão expostas
na Praça Padre José Bunse entre 9h e 17h e os integrantes estão
recebendo doações na La Rúbia Cosméticos, SuperGasBras e
Pet Shop Recanto dos Animais.
Ederson Abi/WH Comunicações

SÓCIOS-FUNDADORES

Sicoob Credial realiza primeira reunião
do Comitê de Honra
Com o objetivo de valorizar
e reconhecer os esforços daqueles que acreditaram no cooperativismo de crédito e fundaram
o Sicoob Credial, foi realizada a
primeira reunião do Comitê de
Honra. O evento foi coordenado
pelo presidente, Hermes Barbieri, que apresentou os resultados
do primeiro semestre de 2018 e a
atual posição do sistema de crédito em números, além de relembrar a trajetória e os resultados alcançados pela cooperativa.
Para Barbieri, vivenciar o
crescimento do Sicoob é uma
honra. “Mesmo aqueles que
partiram estão perpetuados em
nossas lembranças, nos inspirando com suas histórias de vida
e dedicação ao cooperativismo. Com o propósito de simbolizar o respeito e admiração a estes visionários que impulsionam
cada ação da cooperativa, criouse o Comitê de Honra”, destaca.

Outra edição do brechó será no próximo sábado
Divulgação

INCENTIVO

Agricultores recebem
pagamento do bônus

Evento foi coordenado pelo presidente da cooperativa, Hermes Barbieri

Participaram da reunião
os sócios Nelson João Bauermann, Manfredo Artur Salfner, Rudi Luiz Riffel, Helmuth Germano Lanz, Neivo Luiz
Sartori, Pedro Schnorrenberger, Armindo Sommer, Claudino Roversi, Erch Alvino Winckler,
Ervino Kafer, Germano Trombetta, Guido Antonio Furst, Ot-

mar Ledur e Remoaldo Araldi.
Em nome dos demais associados, o sócio-fundador Remoaldo Araldi destaca que ficou
emocionado com a homenagem. “Foi com enorme alegria
e satisfação que participamos
da primeira reunião do Comitê
de Honra do Sicoob Credial. Parabenizamos o presidente pela

brilhante ideia de resgatar este
grupo de humildes produtores,
mas de brilhantes ideias e ideais, que um dia, reunidos e em
cooperação mútua, buscaram
uma solução própria para administrar suas finanças e criaram uma cooperativa de crédito”, diz. A próxima reunião
do grupo será em dezembro.

O governo de Maravilha
iniciou nesta semana mais
um pagamento do bônus
para os agricultores. Neste mês já está valendo a nova
legislação municipal, a qual
estipula que para ter direito
ao incentivo, o produtor rural
precisa apresentar os exames
de brucelose e tuberculose
dos bovinos da propriedade.
Esse é o primeiro pagamento com a nova lei em vigor. O secretário de Agricultura, Pedro Gilberto
Ioris, disse que os produtores rurais já estão atentos à nova legislação e não
encaram a exigência com

Arquivo/O Líder

Secretário de Agricultura comenta
nova legislação em vigor

surpresa. No total, a prefeitura vai pagar R$ 187,3
mil para 241 agricultores.
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BOM JESUS DO OESTE

Produtor recebe incentivo
e constrói aviário
Para fortalecer a produção avícola, a administração de
Bom Jesus do Oeste segue investindo no programa de incentivo e fomento ao desenvolvimento do setor. De acordo
com a lei, o agricultor tem direito ao bônus de R$ 12 por metro quadrado de edificação.
Na terça-feira (31) o prefeito
em exercício, Ivonir José Santolin,
secretário da Agricultura e Meio
Ambiente, Márcio Storck, e o secretário do Departamento Municipal de Estradas e Rodagens, Valdenor Nascimento, estiveram na
propriedade do agricultor Vilson

Neu, na Linha Rainha da Serra. O
munícipe recebeu incentivos para
a construção do aviário, que tem
capacidade para alojar 24 mil aves.
O município conta hoje
com 34 aviários concluídos. Santolin comenta que além de dar
condições para que o produtor possa escoar a produção, por
meio da recuperação das estradas, é importante oferecer incentivos. “É também uma forma de fomentar a diversificação
da produção agrícola, viabilizando desta forma a pequena propriedade, para permanência
das famílias no meio rural”, diz.
Divulgação

Em razão do Dia Mundial de Combate à Hepatite, lembrado em 28 de julho,
o setor de Saúde de Flor do
Sertão vem intensificando
a campanha para a realização de testes rápidos, com o
objetivo de identificar possíveis doenças e evitar a
transmissão. Segundo o enfermeiro da Unidade Básica
de Saúde Adriano Pereira,
foram confirmados 21 casos
de hepatite B e um caso de
hepatite C.
Ele afirma que a quantidade de pessoas que realizaram os exames é muito
inferior ao número de habitantes, podendo ter mais

Divulgação

Adriano Pereira destaca que o resultado do teste fica pronto na hora

pessoas com a doença. O
profissional frisa que a hepatite pode ser transmitida

sexualmente ou de mãe para
filho, o que evidencia a necessidade de realizar os tes-

tes, tratar e evitar a transmissão. “O procedimento é
minimamente invasivo, com
a retirada de apenas uma
gota de sangue, e o resultado
sai na hora”, destaca.
SÍFILIS
Outra preocupação do
setor de Saúde de Flor do
Sertão é com os casos de sífilis. Segundo Pereira, em
um ano e meio aproximadamente 100 pessoas realizaram os exames, tendo cinco
casos confirmados. O enfermeiro orienta sobre a importância de realizar os testes e
também o uso de preservativo nas relações sexuais.

Homenagem aos pais é realizada em
Bom Jesus do Oeste

AQUISIÇÃO

Biblioteca recebe
mais de 800 livros
nir José Santolin, visitou o local no último dia 27, juntamente com a secretária de
Educação, Solange Andréa Bonni. De acordo com a bibliotecária Eleni Schmitt, os livros irão
enriquecer ainda mais o acervo da biblioteca municipal.
Divulgação

Lideranças acompanharam as novidades

Após testes, Flor do Sertão possui
mais de 20 casos de hepatite confirmados

CONFRATERNIZAÇÃO

Aviário fica na Linha Rainha da Serra

A biblioteca do município de Bom Jesus do Oeste recebeu mais de 800 livros. A aquisição foi feita pela administração,
por meio da Secretaria de Educação, em convênio com o Estado (Programa Fundo Social).
O prefeito em exercício, Ivo-

CAMPANHA Profissional esclarece que mais pessoas podem ter a
doença, já que nem todos os munícipes realizaram o exame

Os pais que participam do
Grupo dos Idosos Bom Jesus foram homenageados na quartafeira (1º). A comemoração, promovida no Centro de Convivência
dos Idosos, contou com almoço,
distribuição de brindes e matinê.
O prefeito em exercício, Ivonir José Santolin, destacou que

todos são merecedores da homenagem, principalmente pela
trajetória de vida e amor dedicado às famílias. O evento contou com a colaboração do Departamento de Cultura, por
meio dos professores de canto e violão Rodrigo Dall’Agnol,
Lara Fraga e Leonardo Soares.

Divulgação

Participantes receberam brindes personalizados

BOM JESUS DO OESTE

Espetáculo será apresentado neste mês
A peça “Thiltapes, a caçada final” será apresentada em Bom Jesus do Oeste no dia 27 de agosto, às
20h, no Centro de Eventos Cultural e de Lazer 21

de Setembro. A apresentação conta com o apoio da
administração, por meio
do Departamento de Cultura e CDL do município.
Os ingressos para o es-

petáculo de humor custam
R$ 20 e podem ser adquiridos no Restaurante Villa
Gourmet, Posto de Combustível Ideal, Restaurante Arte Tavola, Mercado Bre-

da, Foto Fritz (Cunha Porã),
Padaria Saltinho (Saltinho),
Padaria Sonho Meu (Campo Erê) e Posto Diamante (Maravilha). Na hora, o
ingresso irá custar R$ 40.
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Fora de circulação Uma carga foi apreendida nas rodovias federais catarinenses e tinha
como destino o Rio Grande do Sul e Santa Catarina

PRF já apreendeu cerca
de 13 milhões de maços de
cigarros contrabandeados em 2018
cleiton ferrasso

C

erca de 13 milhões
de maços de cigarros contrabandeados do Paraguai
deixaram de circular neste
ano. Isso equivale a 35 caminhões-baú carregados de cigarros. É o que aponta o balanço da Polícia Rodoviária
Federal (PRF) de janeiro deste ano até 31 de julho. Esse
número quase se aproxima
do total de carga apreendida no decorrer do ano passado, que foram cerca de 15 milhões de maços de cigarros.
Para o chefe-substituto
do Núcleo de Comunicação

Social da PRF em Santa Catarina, Carlos André Poluceno Possamai, o grande número de apreensões é devido
ao trabalho intenso de fiscalização que a polícia tem feito
nas rodovias federais catarinenses. “A PRF fica satisfeita com esse resultado que
é oriundo das abordagens nas estradas. Nossos policiais estão em
constante formação e
trocam informações
com a Polícia Militar,
Polícia Civil e PRF de
outros estados, buscam
informação para tentar fil-

Cigarro brasileiro
Por mais que o cigarro tenha toxinas, o imposto
da venda do produto brasileiro é destinado ao
SUS. “Boa parte deste dinheiro arrecadado com
cigarro fabricado em nível nacional é destinado
ao SUS, serve para tratamento dos males diversos
causados pelo vício”, explica Possamai.
Quando o produto vem do Paraguai,
deixa de pagar as taxas aduaneiras e impostos,
diminui a competitividade do setor, não
há responsabilidade social de arcar com as
consequências maléficas do cigarro.

trar o tipo de caminhão a ser
abordado e isso tem dado sucesso”, destaca Possamai, em
entrevista ao Grupo WH Comunicações.

De onde vem e para
onde vai o cigarro
As rodovias catarinenses servem de passagem do produto.
Conforme a PRF, o cigarro sai do Paraguai e entra em Santa
Catarina pela fronteira no Extremo-Oeste. “Muitas vezes
fica no Estado e, outras, segue para o Rio Grande do Sul. Na
região Oeste as apreensões são maiores devido à fronteira
com o país vizinho”, diz Possamai.
Toda carga que a PRF apreende
é destinada à Receita Federal
mais próxima.
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Município mapeado Dados fazem parte do estudo realizado pela CPRM e vai ajudar a diminuir
o risco de desastres naturais. A Defesa Civil municipal monitora as áreas de risco

Maravilha tem nove pontos com risco de
inundação e deslizamento
Cleiton Ferrasso

Maravilha possui sete
pontos com risco de inundação e dois com risco de deslizamento. É o que aponta o
estudo do Serviço Geológico
do Brasil – CPRM, encomendado pela Secretaria de Estado da Defesa Civil para os 295
municípios catarinenses. Em
Maravilha, após a forte chuva
de 2015, foram identificadas
sete áreas de risco de alagamento ao longo do Rio Iracema. Agora, em 2018, com
a atualização do mapeamento, foram acrescentados dois
trechos com risco de deslizamento na cidade.

O estudo foi encomendado pela Secretaria de Estado
da Defesa Civil SC para os 295
municípios catarinenses. O
coordenador municipal da
Defesa Civil de Maravilha,
Valdecir Sartori, recebeu
o estudo no mês passado.
Com ele em mãos, o coordenador poderá utilizá-lo
para melhorar as estratégias de prevenção de desastres naturais no município.
“Com o mapeamento de
Setorização de risco de deslizamento na área urbana de Maravilha
risco
de desastres nós poMaravilha
SC
Bairro Bela Vista – Rua Iguaçu
demos
Maravilha
- SCagir preventivamenBairro Morada do Sol – Rua Prefeito Baldissera
Agosto/2015
te.
Ele ajuda na elaboração
2 setores de risco de deslizamento
Agosto/2015
do plano de contingência,
6 casas em área de risco (uma foi interditada)
plano diretor
de
MAPA
ÍNDICE
DOS
SETORES
DEe projetos
RISCO
24 pessoas em área de risco
construção,
evitando
assim
Fonte: CPRM
junho 2018
MAPA
ÍNDICE
DOS SETORES DE RISCO

Setorização de risco de inundação na área urbana de Maravilha
Centro - Rio Iracema e Lajeado Ibirapuitã
Avenida Anita Garibaldi - Bairro Centro
Avenida Padre Antônio
Avenida Presidente Kennedy - Bairro Padre Antônio
Sanga Iporã - Avenida Presidente Kennedy
Sanga Mariporã – Rua Marechal Cândido Rondon
Avenida Presidente Vargas - Bairro Floresta
7 setores de risco de inundação
106 casas em risco
424 pessoas em área de risco
Fonte: CPRM agosto de 2015

construir em áreas de risco”,
explica Sartori.
No entanto, mesmo com
a setorização de riscos de
desastres, o coordenador
da Defesa Civil disse que é
necessária uma lei para poder fiscalizar obras e agir
na prevenção. “A lei já está
editada e em análise. Assim
que tiver esse amparo legal
nós vamos começar a agir
com mais rigor, tanto que
outros órgãos já vêm fazendo isso. Então, assim que
for aprovada a lei, poderemos fazer as fiscalizações
com base no mapeamento
das áreas de risco”, destacou Sartori.

AÇÃO EMERGENCIAL PARA RECONHECIMENTO DE ÁREAS DE ALTO E M
AÇÃO EMERGENCIAL
RECONHECIMENTO
DE ÁREAS
DE ALTO E M
ALTO RISCOPARA
A MOVIMENTOS
DE MASSAS
E ENCHENTES
ALTO RISCO A MOVIMENTOS DE MASSAS E ENCHENTES
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Fotos: Cleiton Ferrasso/O Líder

Sugestões para prevenir riscos
O poder público municipal tem seguido as orientações do estudo
para minimizar os riscos de desastres naturais. Após a inundação
em 2015, a prefeitura realizou a limpeza do Rio Iracema com
a autorização ambiental; aumentou a galeria da Avenida Anita
Garibaldi; no aniversário do município (27 de julho) a prefeitura
assinou e entregou o contrato com a empresa responsável pelas
obras do rio; outra medida preventiva que a Defesa Civil municipal
realiza em conjunto com o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar
são os alertas de evacuação quando há previsão de muita chuva.
Onde há risco de deslizamento a Defesa Civil monitora o local e
orienta os moradores.

Casa no Bairro Bela Vista foi interditada por risco de desmoronamento

Sinais de perigo de deslizamento
Rachaduras ou trincas no terreno
Muros e paredes estufados
Rachaduras ou trincas na edificação
Paredes externas e calçadas que indicam
afastamento da edificação
Árvores e postes que indicam inclinação
Água barrenta surgindo na base da encosta

Defesa Civil monitora áreas de risco e nível do rio

Novo Secretário de Estado da Defesa
Civil em Maravilha
O novo secretário da Defesa Civil SC, tenente-coronel João
Batista Cordeiro Júnior, esteve no
município na segunda-feira (30).
Ele conversou com autoridades
locais e conheceu o Centro Integrado de Gerenciamento de Ris-

cos e Desastres (Cigerd). Cordeiro Júnior também visitou São
Miguel do Oeste. Sobre a setorização de riscos de desastres,
ele frisou a importância. “É um
documento que prevê em todos os municípios os riscos exis-

INFORME PUBLICITÁRIO

BRDE assina primeiros contratos de
financiamento com recursos do Fundo Clima

tentes, se há risco de deslizamento e inundação. Com esse
documento as prefeituras podem trabalhar nos seus planos diretores para que se tenha
uma sociedade com edificações
em locais seguros”, destacou.
Nelcir Dall’Agnol/O Líder

O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul - BRDE
acaba de assinar os primeiros contratos de financiamento para
projetos de energias renováveis com recursos do Fundo Clima
em Santa Catarina. A Cooperativa de Infra-Estrutura e
Desenvolvimento Vale do Araçá - Ceraçá, de Saudades, está
financiando um projeto de geração com placas fotovoltaicas no
valor de R$ 880 mil, para abastecer sua fábrica de artefatos de
concreto em Pinhalzinho, também em SC. Entre os contratos
de pessoas físicas, o primeiro beneficiado é Aníbal Tailor
Ruthes, que vai investir num sistema de geração solar para sua
residência. O financiamento acontece por meio de uma
cooperativa de crédito conveniada ao BRDE e soma pouco mais
de R$ 30 mil. O gerente de operações da agência do BRDE em
Santa Catarina, Marcone Souza Melo, destaca que o programa
é destinado a empresas de todos os portes e segmentos e
também a pessoas físicas, que podem recorrer ao crédito para
a compra dos sistemas geradores. "Tivemos uma excelente
procura por essa linha de financiamento não só pelo apelo das
taxas de juros atrativas, mas também por uma conscientização
maior das empresas e das pessoas, que buscam adotar
posturas mais sustentáveis", afirma. "Temos em carteira, só na
agência de Santa Catarina, mais de R$ 33 milhões em pedidos
de financiamento pelo Fundo Clima", afirma Melo. O BRDE
atende diretamente projetos de empresas acima de R$ 700 mil.
Projetos de valores inferiores e de pessoas físicas podem
contar com o financiamento do banco por meio das
cooperativas de crédito conveniadas, como Sicoob, Ailos (antiga
CECRED) e Cresol.

www.brde.com.br

Novo secretário da Defesa Civil SC esteve em Maravilha
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obituÁrio
ANTÔNIO
GILBERTO DA
SILVA
O pastor Antônio
Gilberto da Silva
morreu na segunda-feira (30), aos
91 anos, no Rio de Janeiro. Um
dos maiores nomes da teologia
pentecostal no Brasil, ele se
destacou como educador, jornalista,
teólogo e articulista. No ano
passado, o pastor recebeu o título de
Personalidade Teológica, como uma
homenagem pela sua contribuição
à comunidade evangélica.

vice-presidente institucional do
Correio Braziliense, Ari Cunha,
morreu na madrugada de terçafeira (31), aos 91 anos. Cunha
faleceu em sua casa, em Brasília,
após sofrer falência múltipla
dos órgãos. Com apenas 16
anos, trabalhou como revisor
da Gazeta de Notícias, em
Fortaleza. Atuou também no Rio
de Janeiro e em Goiânia, até ir
para Brasília e ajudar a fundar o
Correio Braziliense, em que era
titular da coluna Visto, Lido e
Ouvido.

DJALMA
LIMONGI
O produtor
teatral Djalma
Limongi morreu
no Rio de Janeiro na terçafeira (31), aos 70 anos, vítima
de complicações de uma
pancreatite. Djalma trabalhou em
importantes produções teatrais
nos anos 70. Depois disso,
participou de empreitadas de
sucesso de Nelson Motta, como
a boate Dancing Days e a série
de shows Noites Cariocas.

CELESTE
RODRIGUES
A fadista Celeste
Rodrigues
morreu na quartafeira (1º), aos 95 anos, em Lisboa.
Ela era uma das cantoras mais
conhecidas do gênero e, com
sua voz, encantou a estrela do
pop Madonna. Nascida na cidade
de Fundão, iniciou sua carreira
musical com pouco mais de 20
anos, após aceitar a proposta de
um empresário português, dono
de vários teatros e casas de fado.

HÉLIO BICUDO
O jurista
Hélio Bicudo,
fundador do
PT e um dos
autores do pedido de
impeachment da ex-presidente
Dilma Rousseff, morreu na terçafeira (31), aos 96 anos, em São
Paulo. Ganhou notoriedade ao
combater o Esquadrão da Morte,
organização paramilitar dos anos
1970, sendo depois presidente
da Fundação Interamericana de
Defesa dos Direitos Humanos.
Bicudo foi deputado federal por
dois mandatos (1991 e 1999)
e vice-prefeito de São Paulo na
gestão de Marta Suplicy, então
filiada ao PT, de 2001 a 2005. O
jurista anunciou sua desfiliação
do partido em 2005, durante as
investigações do Mensalão.

MARCIAL DE MELO
CASTRO
O ex-goleiro
Marcial de Melo
Castro morreu
na
quinta-feira (2), aos 77
anos, vítima de infarto. Revelado
pela equipe do Sete de Setembro,
foi goleiro do Atlético (MG) e
atuou também pelo Corinthians e
Flamengo, além de vestir a camisa
da seleção brasileira ao participar
do Campeonato Sul-Americano de
1963, sediado na Bolívia. Aposentouse dos gramados aos 26 anos
e concluiu o curso de Medicina,
exercendo a profissão por muitos
anos. Era médico anestesiologista
do Hospital Universitário São José,
em Belo Horizonte.

ARI CUNHA
O jornalista,
colunista e

SERGIO LUIZ MÜLLER
Faleceu no dia 26 de julho, no
Hospital de Cascavel (PR), aos
59 anos. Seu corpo foi velado na
Casa Mortuária de Guaraciaba e
sepultado no Cemitério Católico

de Guaraciaba. A missa de sétimo
dia será realizada amanhã (5), às
19h30, na Igreja Matriz.
DAVID ANDREATA
Faleceu no dia 26 de julho, no
Hospital São Miguel, aos 91
anos. Seu corpo foi velado na
cripta da Igreja Matriz de São
Miguel do Oeste e sepultado no
cemitério municipal.
ORLANDO FERNANDES DOS
SANTOS
Faleceu no dia 29 de julho, no
Hospital Regional de Chapecó,
aos 75 anos. Seu corpo foi
velado na Capela Mortuária
de Maravilha e sepultado no
cemitério municipal.
SIENITA LUIZA SCHLEMER
Faleceu no dia 29 de julho, em
sua residência, aos 67 anos.
Seu corpo foi velado na Igreja
Evangélica Quadrangular e
sepultado no cemitério municipal
de Maravilha.

Bieger foi o primeiro fotógrafo
do município de Tunápolis e
acompanhou a colonização da
Vila Tunas, registrando momentos
como a fundação de entidades,
igreja, clube, escola, hospital,
festas e eventos em geral. Ele
também era apaixonado por
música e integrava o Coral Santa
Cecília até os dias atuais.
IRNO JOSÉ STEFENNON
Faleceu no dia 31 de julho, em
sua residência, aos 68 anos.
Seu corpo foi velado na Igreja da
Linha Castelo Branco, município
de Paraíso, e sepultado no
cemitério da comunidade.
ATÍLIO GONÇALVES DO SANTOS
Faleceu no dia 31 de julho, no
Hospital de Pinhalzinho, aos 97
anos. Seu corpo foi velado na
Capela Mortuária da Igreja Matriz
de Anchieta e sepultado no
cemitério municipal.

OSMAR GRAFF
Faleceu no dia 29 de julho, no
Hospital de Anchieta, aos 68
anos. Seu corpo foi velado na
Capela de Linha João Café Filho
de Anchieta e sepultado no
cemitério da comunidade.

CASEMIRO JAROSESKI
Faleceu no dia 1º de agosto,
no Hospital Regional de São
Miguel do Oeste, aos 90 anos.
Seu corpo foi velado na Igreja do
Bairro Jaroseski, em Descanso.
Casemiro Jaroseski, natural
do Rio Grande do Sul, chegou
ao município de Descanso
logo após seu casamento
com Brunissuava, há 68 anos,
trabalhando na agricultura e
mais tarde com uma olaria
de tijolos. Após 10 anos
com a olaria, investiu em um
depósito de bebidas, fabricando
refrigerantes e cachaça para
toda a região. Casemiro tinha
uma vida pública atuante e foi
suplente de vereador de 1967
a 1970 e de 1973 a 1977. Ele
deixa esposa, 11 filhos (dois em
memória), 26 netos e 16 bisnetos.

MÁRIO LUIZ
BIEGER
Faleceu no dia
31 de julho,
no Hospital de
Tunápolis, aos 83
anos. Seu corpo foi velado no
Centro Municipal dos Idosos.

ARISTIDES PIMEL
Faleceu no dia 2 de agosto, no
Hospital Regional de Chapecó,
aos 71 anos. Seu corpo foi
velado na Igreja Evangélica da
Linha Humaitá, em Cunha Porã,
e sepultado no cemitério da
comunidade.

IVANDA JANET SULZBACH
Faleceu no dia 29 de julho,
no Hospital São Lucas de
Guaraciaba, aos 48 anos.
Seu corpo foi velado na Igreja
Evangélica de Confissão
Luterana do Brasil de Guaraciaba
e sepultado no Cemitério
Evangélico de Guaraciaba. O culto
em homenagem será realizado
no dia 12 de agosto, na Igreja
Evangélica de Confissão Luterana
do Brasil de Guaraciaba, às 9h.

CRÉDITO

expectativa é que nesta safra os
resultados sejam ainda mais positivos para cooperativa e nossos associados”, afirma. O diretor financeiro Darci Valmir Kluge
destaca que a cooperativa vem
contribuindo para o crescimento local e para que os associados tenham fácil acesso ao crédito, resultando em um aumento
significativo em suas rendas.
Para o presidente do Sicoob
Credial, Hermes Barbieri, o setor de agronegócios tem apresentado bons resultados nos úl-

Divulgação

Encontro foi acompanhado por colaboradores

timos anos. “A realização desta
apresentação é mais uma forma
de capacitar os colaboradores,
proporcionando perspectivas e

Macarronada Escoteira
será no sábado (11)
O Grupo Escoteiro Raízes há anos promove almoço, em agosto, para angariar recursos. Desta vez a edição ficou marcada para sábado (11), no Salão Paroquial Católico, a partir das 11h. Conforme o presidente
da entidade, Girlei Polazzo, o lucro arrecadado será revertido no pagamento de viagens, acampamentos, manutenção da sede e jornadas. “O valor auxiliará nestas
despesas que envolvem as atividades escoteiras. Convido a todos para o evento”, frisa. O cardápio é composto por macarronada, galetos, pães, cucas e saladas. O ingresso custa R$ 20 e é necessário levar pratos e talheres.

MELHORIAS URBANAS

Reperfilamento
asfáltico é concluído
A obra de reperfilagem
asfáltica em trechos da Rua
Nereu Ramos, Rua do Imigrante e Rua da Criança,
em Maravilha, foi concluída nesta semana. O serviço foi realizado pela empresa CTT Construções e
Pavimentações, em pouco
mais de 30 dias após a assinatura da ordem de serviço.
Os trechos com reperfilagem receberam uma ca-

mada fina de asfalto, que
cobriu o antigo calçamento com pedras irregulares. O objetivo é melhorar as condições de tráfego
em trechos mais precários,
principalmente em pontos de morros. O investimento foi de aproximadamente R$ 82 mil, com
recursos próprios do município, sem cobrança de participação dos moradores.
Carine Arenhardt/O Líder

Trecho da Rua Nereu Ramos com reperfilagem

VALORIZAR

Sicoob Credial disponibiliza R$ 100 milhões para o
Plano Safra 2018/2019
O Sicoob Credial anunciou a disponibilização de R$
100 milhões para o Plano Safra 2018/2019, em apresentação realizada na última semana. O evento, promovido na
sede da cooperativa em Cunha
Porã, reuniu gerentes e colaboradores responsáveis pelas operações de crédito rural.
De acordo com o gerente de
crédito Lomar Immich, nas últimas safras todos os projetos
apresentados de forma viável foram atendidos pelo Sicoob. “A

ALMOÇO

conhecimento do mercado de
agronegócios, para que possam
melhor atender as necessidades
de nossos associados”, finaliza.

Cooperativas
promovem teatro com
fantoches para alunos
As cooperativas Sicredi e Aurora, de Maravilha,
organizam espetáculo teatral com fantoches no Ginásio de Esportes Gelson Tadeu de Mello Lara. O evento
será às 14h de quarta-feira (8), com a presença de
alunos de Maravilha, e visa
valorizar a comunidade.
De acordo com a organização, a ação está den-

tro do projeto Cooperar
para Transformar e terá a
apresentação da Cia Vila
dos Fantoches, com a peça
“fantoches Mágicos”. Para
acompanhar a apresentação, os alunos devem levar
um brinquedo ou um livro
em bom estado de conservação. Os objetos serão doados para o Centro de Educação Infantil Erica Maldaner.
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cotidiano
INTERAÇÃO COMUNITÁRIA Comandante da PM, Altair Lisot, frisa que o
evento aproximou a Polícia Militar da comunidade e divulgou as ações

Com Ônibus Lilás, Polícia Militar
realiza programação especial
O Ônibus Lilás do programa Mulher, Viver sem Violência e Rede Catarina de Proteção
à Mulher esteve na Praça Padre
José Bunse, no sábado (28), em
Maravilha. O ônibus está passan-

do em diversas cidades na região
e, aproveitando a passagem do
veículo, a Polícia Militar promoveu uma ação especial durante
a manhã, com o objetivo de sensibilizar e conscientizar o cida-

dão sobre a violência doméstica
e familiar. A intenção também foi
proporcionar mais um ambiente
de integração social na semana
de aniversário do município de
Maravilha. Houve cantigas e ex-

TRÂNSITO E VOCÊ
por Laerte Bieger

Major PM comandante da 7ª Companhia de
Polícia Militar Rodoviária

posição do trabalho realizado na
base Koban, com troca de livros.
O evento também contou com a presença da Polícia Civil, com a delegacia móvel, e a Secretaria de Saúde.
Fotos: Ederson Abi/O Líder

Diversas pessoas estiveram na Praça conhecendo o trabalho da Polícia Militar e do Ônibus Lilás

TRÂNSITO

Fogo destrói carreta após acidente na BR-158
Uma carreta, com placas do Paraná, pegou fogo
após se envolver em acidente de trânsito nesta sema-

na, em Palmitos. O acidente foi registrado por volta das
10h de segunda-feira, na Linha Marcon, na BR-158, sen-

tido a Iraí (RS). O veículo estava carregado de madeira.
O motorista teria saído da
pista e caído em um barran-

co, às margens da rodovia.
Após o acidente, o veículo
pegou fogo e ficou destruído. O motorista saiu ileso.

TRÂNSITO

Jovem fica ferida em acidente na BR-282
Uma jovem de 24 anos ficou ferida após colisão envolvendo um veículo de passeio
e um caminhão na terça-feira (31), às 16h30, na BR-282,

em Cunha Porã. O acidente envolveu um Onix de Maravilha, conduzido por uma
mulher de 24 anos, e um caminhão de Xaxim. A moto-

rista do veículo teve ferimentos e ficou presa nas ferragens.
O Corpo de Bombeiros utilizou equipamento hidráulico para retirar a vítima, que foi

encaminhada para o Hospital São José. A motorista passou a noite em atendimento e
foi liberada da unidade hospitalar na manhã de quarta-feira.
Fotos: Nelcir Dall’Agnol/O Líder

Onix ficou bastante destruído e caminhão parou em meio à plantação

FURTO

Polícia Militar registra duas
ocorrências de furto
A Polícia Militar de Maravilha atendeu duas ocorrências de furto nos últimos dias,
no Bairro Bela Vista e na Avenida Alexandre Kasper. A primeira situação foi registrada no último fim de semana, no Bairro
Bela Vista. A vítima relatou que
ao chegar em casa percebeu

que alguém entrou pela janela do quarto e furtou uma televisão de 42 polegadas. A Polícia
Civil também esteve no local.
A outra ocorrência de furto nos últimos dias foi atendida
na Avenida Alexandre Kasper,
no último domingo. A vítima
relatou que o notebook do seu

sócio foi furtado de um estabelecimento comercial. De acordo com a PM, ele afirmou que
havia no interior do estabelecimento um pano vermelho,
encontrado em uma construção nas proximidades. Segundo ele, uma testemunha viu
um homem saindo do local.

PEDESTRE TAMBÉM DEVE
OBEDECER A REGRAS DE TRÂNSITO
A atividade física é muito importante para a saúde das pessoas,
estando cientificamente comprovado que a prática regular de exercícios traz benefícios ao corpo e à mente do indivíduo.
Na medida em que a sociedade se conscientiza disso, constata-se um aumento de pessoas realizando suas atividades físicas ao
longo de ruas e rodovias. Isso pode representar um problema de segurança pública quando estes locais estiverem desprovidos de acostamentos ou passeios públicos, ainda mais se os transeuntes deixam
de observar as regras básicas previstas no Código de Trânsito.
Eu faço uma pergunta ao amigo leitor: você sabe em qual lado
da via você deve caminhar? Segundo o nosso Código de Trânsito,
nas áreas urbanas, entenda-se isso como sendo pelas ruas de nossas cidades, quando não houver passeios ou quando não for possível a utilização destes, a circulação de pedestres na pista de rolamento será feita pelos bordos da pista, sempre em fila única, exceto em
locais proibidos pela sinalização e nas situações em que a segurança ficar comprometida.
Já nas vias rurais, entenda-se isso como sendo nas rodovias e
estradas, se não houver acostamento ou quando não for possível a
utilização dele, a circulação de pedestres na pista de rolamento será
feita pelos bordos da pista, em fila única, em sentido contrário ao
deslocamento de veículos, com exceção daqueles locais proibidos
pela sinalização e nas situações em que a segurança ficar comprometida.
O pedestre tem assegurada pela nossa lei a utilização dos passeios ou passagens apropriadas das vias urbanas e dos acostamentos das vias rurais para circulação. Embora ele tenha esse direito, isso
não significa que ele possa caminhar despreocupadamente no sentido que lhe pareça mais conveniente.
Muitas de nossas rodovias são desprovidas de acostamentos,
sendo exigível, por força de lei, que caminhe no sentido contrário
ao deslocamento de veículos. Isso lhe permitirá estar de frente para
o veículo que se aproxima, podendo facilmente abrir espaço para a
passagem do automotor.
Ainda que em matéria de acidentes de trânsito a doutrina consagre o princípio da presunção de culpa do motorista causador, a
questão central que merece destaque nessa discussão é o fato de
que todos são responsáveis pela segurança no trânsito. Exatamente por isso deixamos algumas dicas aos praticantes de caminhadas e
corridas em rodovias sem acostamento ou com acostamento muito
reduzido: a) evitem praticar suas atividades físicas nestes locais, pois
sempre há risco de acidente; b) se entenderem que realmente é o
único local disponível, evitem praticar as atividades à noite se o trecho for mal iluminado; c) se estiverem acompanhados, façam o deslocamento em fila única, no bordo da pista, e no sentido contrário ao
deslocamento dos veículos.
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esporte
VALE O TÍTULO Finais serão realizadas no Estádio Doutor José Leal Filho

Oneide Behling
DESCANSO
Agora, após vencer no Estadual de Amadores, os representantes de Maravilha; CRM e Guarani, folgam neste fim de semana. Só voltam a entrar em campo em 12
de agosto, quando o Clube Recreativo Maravilha enfrenta o Ipiranga de Águas Frias, no Estádio Dr. Leal Filho. Guarani pega Grêmio Tunense, em Tunápolis.

Definidos os finalistas do
Campeonato Municipal de Maravilha
Na tarde de sábado (28),
em Maravilha, no Estádio
Doutor José Leal Filho, foram definidos os finalistas do
Campeonato Municipal de
Futebol – Taça Líder Farma.
Jogaram pela categoria aspi-

rante 4S Amizade 2 x 0 Canarinho de Linha Primavera Alta
e na principal Vasco 1 x 1 4S
Amizade. Este resultado classificou o Vasco para a final.
Na aspirante o Canarinho
da Linha Água Parada já havia

confirmado a vaga e na principal o Esportivo Bela Vista
também já tinha a vaga confirmada.
No sábado (4), às 13h45,
pela categoria aspirante, fazem a partida de ida Canari-

nho de Água Parada x 4S Amizade e pela principal jogam
Esportivo Bela Vista x Vasco. As partidas da volta serão
no sábado (11). Todos os confrontos serão no Estádio Doutor José Leal Filho.

50TÕES
Com larga experiência, as duas equipes da Cidade das Crianças, Maravilha B e CRM 50Tões, estão classificadas para a fase semifinal com uma rodada de antecedência. A fase dos “velhinhos” está
espetacular. Os veteranos são muito bons.

PIRATARIA
Chapecoense aderiu à campanha contra pirataria. Sempre é bom lembrar aos torcedores que a compra de produtos pirata não ajuda, em nada, o clube. Adquira produtos oficiais e licenciados pela marca. Por outro
lado, o pessoal do Conselho Estadual do Combate à Pirataria (Cecop) deveria ter evitado o uso da capa vermelha na mascote, justamente no jogo contra o Grêmio.
Não pegou bem entre os gremistas na Arena Condá.

Na categoria aspirante, Canarinho da Linha Água Parada está na final

O 4S Amizade de Linha 51

Na principal o Esportivo Bela Vista pode ser bicampeão

Vasco conquistou a vaga depois de uma vitória e um empate contra o 4S Amizade

MODELO

Desafio do Costelão de Ciclismo é realizado na região
Divulgação

QUALIDADE
Cuesta está tendo mais liberdade para iniciar as jogadas no setor defensivo do Inter. Com isso, Dourado tem mais responsabilidade de proteger os zagueiros. Cuesta tem boa técnica e velocidade. Já
Dourado, mais facilidade no desarme. Com isso o setor teve mais produtividade na saída de bola colorada.

PRIORIZAR
Essa discussão sobre o Grêmio priorizar Copa do Brasil e a Libertadores não deve e não pode ser discutida. Cada
clube faz as suas opções. Tanto Libertadores e Copa do Brasil, o Grêmio está entre os principais vencedores. Brasileirão
tem muitos jogos ainda e há possibilidade de recuperação.

GRÊMIO 1 X 1 FLAMENGO
Os titulares do Grêmio foram poupados contra a Chapecoense, mas cansaram no fim do jogo. Já o Flamengo, com força máxima contra o Sport, estava voando baixo. Fisicamente, Flamengo foi superior. E comprovando
todas as previsões, foi um grande jogo. Os dois times jogaram muito bem. Grandes chances de gol, belas jogadas e muita marcação. Teve emoção a todo o momento. Estratégia do Flamengo foi melhor que a gremista.

Organizado pela empresa Odi Sports Eventos Esportivos, de Maravilha, em
parceria com o ciclista Paulo Amaral, o Desafio do Costelão de Ciclismo foi realizado no domingo (29), na
Linha Salete, interior de Modelo. Os participantes puderam escolher o trajeto de

Sport 35 quilômetros e o Desafio de 50 quilômetros. O
evento reuniu mais de 70 ciclistas de Maravilha e região.
Homens e mulheres de
idades diversas competiram e depois de realizar o
trajeto todos participaram
do almoço de confraternização, com costelão.

Mais de 70 ciclistas participaram da competição

FASE REGIONAL

Meninas do vôlei são campeãs dos Jesc
Divulgação

As meninas da Escola de Educação Básica Nossa Senhora da Salete participaram da fase seletiva
regional dos Jogos Escolares de Santa Catarina (Jesc)
de 12 a 14 anos, em Chapecó, na terça-feira (31). As
atletas maravilhenses aplicaram 2 sets a 0 contra Chapecó e repetiram o placar
contra São Carlos, sendo campeãs da fase regio-

nal e garantindo vaga para
a etapa estadual em São
José, na próxima semana.
Os rapazes também já
conquistaram a vaga e vão
para a fase estadual. Eles
foram vice-campeões no
ano passado e com isso
têm o direito de passar direto para a fase estadual.
Atletas maravilhenses
conquistaram vaga para
fase estadual
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esporte
LCF Comissão técnica diz que objetivo é se classificar entre os primeiros da chave A

Maravilha perde na estreia do
returno da Liga Catarinense de Futsal
Na noite de sábado (28) Maravilha estreou no returno da
Liga Catarinense de Futsal (LCF)
contra Xanxerê. O duelo foi no
Ginásio de Esportes Gelson Tadeu Mello Lara de Maravilha. O
jogo começou equilibrado, mas
logo os visitantes abriram o placar. Maravilha sofreu uma goleada: 10 x 2 para os visitantes.
O placar não revela o comportamento da equipe maravilhense em quadra. Mesmo

sofrendo gols a equipe de Maravilha consagrou o goleiro adversário, Gean, pelas belas defesas que obrigou o arqueiro fazer.
Maravilha também colocou pelo
menos três bolas na trave.
No sábado (4) Maravilha vai
a Xaxim enfrentar a representação daquele município, pela segunda rodada do returno.
De acordo com a comissão
técnica, o objetivo é se classificar
entre os primeiros da chave A,

Divulgação

Hoje Maravilha enfrenta Xaxim fora de casa, pela segunda partida no returno

já que depois da desistência do
Arsenal, de Dionísio Cerqueira,
agora classificam os oito parti-

cipantes. Os melhores classificados trazem as partidas da volta
nos play-offs em casa.

CLASSIFICADOS

50tões conseguem um
empate e uma vitória
Os 50tões de Maravilha atuaram na manhã de
domingo (29) em São Carlos. O CRM 50tões encarrou o São Carlos A e empatou
em um gol. Gol do CRM foi
marcado por Jaime Liberari. Já o Maravilha 50tões enfrentou o time B de São Carlos e goleou. Placar foi de 3 x
0 para os maravilhenses. Gols
de Darci Oliveira, duas vezes, e Ivanor Machado, uma.
As duas equipes estão classi-

ficadas para a fase quente do
regional da categoria. A próxima partida é contra Caibi, no domingo (19), no Estádio Doutor José Leal Filho.
Outros resultados da
rodada
Mondaí B 1 x 2 Cunha
Porã B
Mondaí A 2 x 2 Cunha
Porã A
Caibi B 0 x 3 Palmitos C
Caibi A 3 x 1 Iraceminha
Divulgação

FESTIVAL DE FÉRIAS

Futsal feminino participa de competição
em Guarujá do Sul
As categorias sub-10 e sub12 do futsal feminino da Secretaria de Esportes, Juventude e
Lazer de Maravilha estiveram
no sábado (28) em Guarujá do
Sul, onde participaram do Festival de Férias da Escolinha Garra de Futsal Feminino. Competiram os municípios de Guarujá
do Sul, Guaraciaba, Iraceminha
e Maravilha. As meninas de Maravilha obtiveram a segunda colocação nas duas categorias.
De acordo com o professor Paulo Ferreira, os treinos retornam em horários normais

Divulgação

Nas duas categorias, conquistaram a segunda colocação da competição

após o recesso escolar: no Centro Educacional Monteiro Lobato, na Escola de Educação
Básica Santa Terezinha e na

EEB Nossa Senhora da Salete,
às 17h30, segundas, quartas e
sextas-feiras, respectivamente. “Também tem no Giná-

sio de Esportes Gelson Tadeu
Mello Lara, nas quartas e sextas-feiras, às 16h30; no Parque de Exposições Carlos Alberto Begrow na terça-feira às
17h30, quarta-feira às 13h30
e sexta-feira às 8h; e no Salão
Paroquial Católico nas quartas-feiras, às 9h30. Tem treinamento para adultas e sub-17
nas quintas-feiras no Ginásio
de Esportes e nas sextas-feiras
no Parque de Exposições, ambos às 19h15”, ressalta Ferreira. Ele lembra que os treinamentos são livres e gratuitos.

BOA CAMPANHA

CRM conquista vitória no apagar das luzes
O Clube Recreativo Maravilha (CRM) confirmou a boa
fase no domingo (29), em
Dionísio Cerqueira. Abrindo
o returno do Campeonato Estadual de Futebol Amador, o
CRM encarou o Dionísio F.C.

No primeiro turno o CRM, jogando em casa, goleou esse
mesmo time por 5 x 0. Agora,
diante da torcida, o Dionísio
mostrou mais resistência. Na
maior parte do jogo o placar
ficou empatado em um gol.

Aos 47 da etapa final o CRM
confirmou a vitória com gol
de Felipe. Antes Tiago Maringá marcou para o CRM.
Placar final: CRM 1 x 1
Dionísio F.C. Agora o CRM
está com 12 pontos na tabe-

la de classificação. No domingo (5) a equipe folga.
O CRM volta em campo no domingo (12), contra Águas Frias, no Estádio Doutor José Leal
Filho, a partir das 15h.

Maravilha 50tões ganhou pelo placar de 3 x 0 contra São Carlos B

DUAS COMPETIÇÕES

Campeonato Catarinense
de Enduro e Copa
Motocar em Maravilha
O município de Maravilha
sediou a 4ª etapa do Campeonato Catarinense de Enduro
Regularidade e a competição
de Copa Motocar, no domingo (29). Participaram mais
de 80 pilotos, divididos em
nove categorias, para percorrer 120 quilômetros em mais
de quatro horas de prova.
De acordo com o presidente do Grupo Lobos do

Oeste de Maravilha, Benoni de Lima, os pilotos largaram às 9h e percorreram o
interior de Maravilha, São Miguel da Boa Vista e Flor do
Sertão. Ao fim do percurso, houve premiação para
45 pilotos, com troféu.
As próximas etapas serão em Luzerna, do Campeonato Catarinense de Enduro, e em Macieira, do Motocar.
Fotos: Ederson Abi/O Líder

AMADOR

Guarani joga bem e goleia pelo estadual
O Guarani de Linha Sanga
Silva praticamente carimbou a
vaga para a fase mata-mata do
estadual de futebol amador. Na
tarde de domingo (29), jogando diante da sua torcida, em
Tigrinhos, o Guarani não tomou conhecimento do adversário, Grêmio de Iporã do Oeste, e ainda no primeiro tempo

abriu dois gols de vantagem.
Aos 10 minutos Nata, de
pênalti, abriu o placar. Os domínios das ações continuaram sendo do Guarani.
Aos 38 minutos falta cobrada pelo lado esquerdo de ataque do time do Guarani. Após
a bola viajar dentro da área, sobra para Joelson, que de lon-

ge bate e surpreende a defesa
do Grêmio de Iporã do Oeste.
No segundo tempo o Guarani ampliou e fez o terceiro. Placar final: Guarani 3 x
0 Grêmio de Iporã do Oeste. No domingo (5) o Guarani folga na rodada.
O Guarani jogou com Natan, Joelson, Jones, Everton,

Buiu, Careca (Ninho), Rogerinho (Teison), Fotão, Marquinhos, Nata (Nandinho) e
Eneias (Pebi). Técnico Israel.
O Grêmio União foi a campo com Marasca, Rafa (Andi),
Dani (Menin), Martin, Cleiton,
Paulo (Mauricio) Bedin (Barti), Basso, Dimi (Geno) e Everton (Weiss). Técnico Osni.

Mais de 80 pilotos percorreram 120 quilômetros de prova

ELEIÇÕES 2018

Maravilha tem mais de
mil novos eleitores
Município contabiliza 19.374 eleitores aptos para
votar em outubro deste ano, número que em 2016
era de 18.252

CONTRABANDO

PRF já apreendeu cerca de 13
milhões de maços de cigarros
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Divulgação PRF

AGOSTO LARANJA

Mês de prevenção
das deficiências terá
programação especial
Ação começa na manhã de hoje (4) com a Caminhada
Laranja, pelas principais avenidas da cidade
Página 14

ECOPONTO

Maravilha terá
recolha de pneus a
partir de setembro
População poderá levar qualquer tipo de pneu até a
garagem da prefeitura para a destinação correta do
material
Página 5

Números são relativos às apreensões de contrabando nas rodovias no Estado de Santa
Catarina em 2018

Página 21

