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A família Behm de Maravilha 
faz parte dos 100 mil 
catarinenses que trabalham 
na atividade e colocam o 
Estado em destaque nacional

Morador gravou um 
vídeo criticando “paredes 
sem portas” e governo 
municipal afirma que não há 
irregularidades na estrutura 

A semana chuvosa e as obras de um novo 
loteamento no bairro impulsionaram os problemas 
nas ruas Tenente Ari Silva e Edgar Mondadori

PRF flagrou mais de 3,5 milhões de quilos de excesso de peso nas rodovias federais em Santa Catarina em 2018 e 
busca, em conjunto com o Dnit e MP, aumentar a punição para infratores

Com balanças desativadas, 
aumentam os flagrantes de 
excesso de peso nas rodovias 
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AS VIrtUDeS e OS meIOS

Se você quer ser jogador de futebol, já sabe o que precisa 
fazer: treinar, praticar, preparar-se. Todo santo dia.

Ou, se sonha passar num concurso público, também já 
sabe o caminho.

Em vários casos já está bem claro o destino, o caminho, 
as etapas. Claro que não há garantia de que vai dar certo. Mas 
você sabe como tentar.

A vida, no entanto, não tem isso. Não tem um caminho 
certo, bem definido. É responsabilidade de cada um definir 
esse caminho. 

Quero dizer: é uma opção sua definir caminhos e obje-
tivos. Dá para viver (e quem sabe sobreviver) sem fazer isso. 
Mas é arriscado. Seria melhor ter um norte.

O que me parece a melhor estratégia: estar com as pesso-
as certas. Procurar essas pessoas constantemente. Fazer um 
esforço para passar o máximo de tempo possível com elas. 
Dessa convivência devem nascer os melhores e mais nobres 
objetivos. Não há garantia, claro, mas a probabilidade é bem 
maior do que estando sozinho.

*
A virtude, muitas vezes, fica entre os extremos de dois ví-

cios opostos. Aristóteles percebeu isso há mais de 2 mil anos.
Para melhor compreensão, podemos chamar esses “ví-

cios” de “costumes”. Por exemplo: você pode ter o hábito de 
não falar nada ou o hábito de só reclamar. Perceba que se tra-
tam de extremos: ou reclama de tudo, ou é indiferente, não 
fala nada. O excesso e a falta.

A virtude, ou o “local” onde devemos atuar, fica entre es-
ses dois extremos. Um meio termo: reclamar de forma cons-
trutiva, quando necessário, e relevar outras situações.

Nem um covarde e nem um louco: e sim um corajoso que 
sabe avaliar riscos.

Nem um tímido e nem um desavergonhado (sem-vergo-
nha?): e sim um modesto e humilde.

Pontos ideais que precisam ser encontrados (e mantidos) 
ao longo da vida.

E vale lembrar: encontrá-los é fácil. O difícil é manter.

*
Por falar em virtudes: você nem precisa ser religioso para 

“rezar” por algo. Nos momentos difíceis você vai perceber 
que estará torcendo, rezando para que algo aconteça.

E nesses momentos, se ao invés de desejar que aconte-
çam fatos e eventos, você pedir por virtudes para encarar os 
fatos que você não controla? 

E assim, quem sabe, você possa perceber que já tinha 
tudo que precisava. Mas não sabia. Ou não lembrava.

Tempos atrás, Pelé repetiu John Lennon: dis-
se que era mais famoso do que Jesus Cristo. Argu-
mentou que na Ásia, por exemplo, muita gente 
não sabia quem foi Jesus, mas todos sabiam quem 
foi Pelé.

Talvez isso tenha sido verdade, no passado. 
Não agora. Agora, Pelé nem é o brasileiro mais fa-
moso. Nem ele, nem o outro rei, Roberto Carlos. 
Nem Neymar. Nem mesmo Silvio Santos.

Há outros dois fatores que beneficiam Lula po-
liticamente, além da celebridade que ele conquis-
tou durante todas essas décadas.

O homem mais famoso, entre os brasileiros, 
é Lula.

Lula subiu no palco em 1979 e nunca mais 
desceu. Teve um momento de relativa insignificân-
cia ao longo do governo Itamar Franco, e só. Fora 
isso, esteve sob as luzes da mídia que ele tanto apre-
cia criticar.

É por essa razão que Lula está na frente nas 
pesquisas de intenção de voto, ainda que seja cer-
to que ele não vai ser candidato.

A grande massa do povo brasileiro é desinfor-
mada, quando não iletrada, mas mesmo os analfa-
betos sabem quem é Lula.

Ainda assim, a popularidade não lhe garantiria 
a eleição. Lula, tenho repetido, perdeu a classe mé-

dia que o elegeu em 2002, depois da tão citada “Car-
ta aos Brasileiros”, quando havia prometido que se-
ria bonzinho. Hoje, a classe média repudia Lula 
tanto quanto o temia antes da Carta.

Há outros dois fatores que beneficiam Lula po-
liticamente, além da celebridade que ele conquis-
tou durante todas essas décadas. O primeiro é a po-
breza do quadro eleitoral brasileiro. Os principais 
candidatos a presidente são políticos requentados, 
nenhum chega exatamente a empolgar, salvo Bol-
sonaro, que empolga pelas razões erradas.

O segundo fator é o impeachment de Dilma.
A reeleição de Dilma foi péssima para o PT; o 

impeachment foi ótimo. Se Dilma ainda fosse pre-
sidente, seu governo estaria sangrando com a crise 
inevitável. Ao ser afastada, ela ganhou de presente o 
discurso de injustiçada, e seu substituto, que, aliás, 
havia sido colocado lá por ela própria desde 2010, 
recebeu a pecha de vilão. Temer & cia eram aliados 
históricos do PT, sempre estiveram juntos do PT, 
mas, ao assumirem a cabeça do governo, saíram da 
tranquilidade das sombras para a exposição das lu-
zes. Tornaram-se vitrina. E foram apedrejados.

Temer talvez até pudesse fazer uma gestão ra-
zoável, se imitasse Itamar e montasse um governo 
de expoentes sustentado por uma forte coligação. O 
problema é que, ao contrário de Itamar, ele foi ativo 

no processo de impeachment. Desta maneira, Te-
mer tinha dívidas a quitar. Por isso, foi obrigado a se 
cercar de figuras envolvidas com escândalos ou in-
vestigadas pela Lava-Jato.

Foi aí que Lula e o PT ganharam sobrevida: 
eles transformaram seus velhos aliados em inimi-
gos. O governo Temer, que saiu de uma costela do 
governo petista, foi elevado à condição de nême-
sis do PT.

Então, houve uma terceira ocorrência dramá-
tica que beneficiou Lula: ele foi preso. Se estives-
se livre, estaria acossado por denúncias, seria visto 
sentado no banco dos réus, teria de dar explicações 
a todo momento. Quer dizer: se estivesse livre, Lula 
estaria respondendo por seus pecados; preso, está 
pagando por eles. Ou seja: Lula se encontra em pro-
cesso de remissão.

Na verdade, ninguém, nem mesmo os petistas, 
acredita na inocência de Lula. Mas, como o que não 
falta no Brasil são culpados, e muitos deles livres, a 
prisão de Lula o transforma em mártir para quem o 
admira e tira-o do foco de quem o detesta.

Repare você, perplexo leitor, como a vida sabe 
ser irônica: o que parecia maravilhoso foi horrível e 
o que parecia horrível foi maravilhoso. Uma lição a 
aprender. Só uma. Outras virão.

Por David Coimbra

POr qUe lUlA é líDer nAS PeSqUISAS
O que era ruim foi bom e o que era bom foi ruim
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LIÇÕES DE VIDA
Só trabalhe com os melhores. Não se trata 
dos melhores em termos de curriculum 
vitae, mas sim com a atitude correta...por WOLMIR HÜBNER

RAdAR
radar@jornalolider.com.br

BOm fIm De SemAnA!

DIA DO SOlDADO
No Brasil, aos 25 dias do mês de agosto, co-

memora-se o Dia do Soldado. Essa comemora-
ção faz referência à data de nascimento de Luís Al-
ves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, nascido em 
1803. O renomado oficial foi considerado o 
patrono do Exército Brasileiro e, pela hon-
ra desse título, o Dia do Soldado constitui-se como 
uma homenagem ao seu nascimento. Aos bravos sol-
dados do nosso exército nacional, a nossa homena-
gem pelo seu dia!

INFLAÇÃO
Entrou em vigor na segunda-feira (20) o plano de re-

cuperação econômica do presidente venezuelano, Nicolas Madu-
ro, para tentar conter a hiperinflação que assola o país. Uma das me-
didas do pacote prevê a entrada em circulação de uma nova moeda, 
o bolívar soberano - que tem cinco zeros a menos que o bolívar forte, 
completamente desvalorizado. Um frango de 2,4 quilos, por exemplo, 
custava 14.600.000 bolívares (o equivalente a US$ 2,22) em Caracas.

Dólar a R$ 4
O dólar operou em alta nesta sema-

na, após ter passado dos R$ 4 pela primei-
ra vez em dois anos e meio, embalado pelo 
cenário eleitoral, com os investidores reper-
cutindo as primeiras pesquisas de intenção 
de voto que mostram a liderança de candi-
datos considerados menos comprometi-
dos com as reformas fiscais. Desde o início 
do ano a moeda norte-americana avançou 
mais de 20%, mas a tendência de alta, que 
havia perdido fôlego a partir de junho, vol-
tou a ganhar força em agosto, fazendo o dó-
lar saltar de cerca de R$ 3,70 para os atu-
ais R$ 4. Investidores têm comprado dólares 
em resposta a pesquisas que mostram uma 
fraqueza de candidatos voltados a refor-
mas alinhadas com o mercado. A busca pela 
moeda indica que o mercado prefere ati-
vos mais seguros em momentos de incerte-
za, o que leva ao enfraquecimento do real. 

MULHER AdVOGAdA 

A Comissão da Mulher Advogada da Subseção da OAB de São Mi-
guel do Oeste realiza na próxima semana a segunda edição do Café com 
Provocações. O encontro, aberto para as mulheres advogadas de São Mi-
guel do Oeste, está marcado para a terça-feira (28), a partir das 18h, 
no Hotel Solaris. Este ano o evento contará com bate-papo com Clau-
dia Prudêncio, secretária-geral adjunta da OAB/SC e integrante da Co-
missão Nacional da Mulher Advogada. A participação é gratuita e as mu-
lheres advogadas interessadas em participar devem entrar em contato 
pelo telefone 3621 1324 e confirmar presença até a segunda-feira (27).

APAE MARISOL

Será realizado hoje (25) o 
almoço tradicional promovi-
do pela nossa Apae Marisol, no 
salão paroquial católico. Um 
cardápio ao agrado de todos, e 
prestigiando, você estará aju-
dando uma entidade que mui-
to faz pela nossa comunidade!

REPASSES

A prezada Patricia, as-
sessora de imprensa do mu-
nicípio, nos repassou os va-
lores que foram entregues ao 
Hospital São José para paga-
mento de plantão hospita-
lar, procedimentos e chama-
das de especialidades. Até 
este mês de agosto as cifras 
são altas, R$ 1.571.555,60, ou 
seja, mais de R$ 7 mil por dia. 
A administração de Maravi-
lha cumprindo a sua parte...

OnCOlOgIA em SãO 
mIgUel DO OeSte

O Hospital Regional 
Terezinha Gaio Basso de 
São Miguel do Oeste – Ins-
tituto Santé recebeu os pri-
meiros pacientes para con-
sultas oncológicas. Foram 
quatro pessoas atendidas, 
encaminhas pelos municí-
pios de Descanso, Guara-
ciaba, São Miguel do Oeste 
e São Miguel da Boa Vis-
ta via Sistema de Regulação 
(Sisreg) do Sistema Úni-
co de Saúde. O diretor de 
apoio do Hospital, Rodrigo 
Lopes, informa que a agen-
da está aberta para con-
sultas e procedimentos.

O PT E A ONU
No fim da semana passada o PT alardeou um comunicado do Comitê de Direitos Huma-

nos da Organização das Nações Unidas (ONU) que aceitou o pedido da defesa do ex-presiden-
te Luiz Inácio Lula da Silva de garantir todos os direitos políticos dele, incluindo a manutenção 
de sua candidatura à Presidência e a participação em debates. Porém, a interpretação que o par-
tido fez sobre a nota é evidentemente errada. Não foi a ONU que fez o comunicado, somente um 
comitê, e essa recomendação não significa que este tenha encontrado uma violação por par-
te do Brasil dos direitos políticos e civis de um personagem como o Lula. Mais um absurdo...

AS PESQUISAS
Como diz o colunista Cacau Menezes, e com toda a razão: “Às vezes não dá para entender o povo. Rei-

vindica insistentemente o fim da corrupção, mas coloca corruptos na liderança das pesquisas eleitorais. Vai 
inverno, vem primavera, e a história continua inalterável, porque os mesmos são colocados no poder. A so-
nhada renovação esbarra no voto errado. Parece ter razão Pelé, que disse certa feita: ‘O brasileiro não sabe vo-
tar’. De nada adiantam campanhas esclarecedoras, que caem invariavelmente em ouvidos moucos. Esperar 
um futuro melhor nesse cenário é utopia. Mais uma eleição, mais um desapontamento”. Observem as pes-
quisas onde o povo escolhe um presidiário condenado por corrupção em primeiro lugar disparado. Pode?

Por que Lula é incluído nas pesquisas 
eleitorais, mesmo preso? 

Preso há quatro meses por lavagem de dinheiro e 
corrupção passiva após condenação em segunda ins-
tância, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva está ine-
legível, segundo a Lei da Ficha Limpa. Apesar disso, o lí-
der petista continua sendo incluído pelos institutos de 
pesquisas eleitorais, cenário que costuma causar confu-
são em eleitores: mas por que ele é incluído nas pesqui-
sas mesmo preso? A resposta é simples: a lei eleitoral 
determina que seja assim. A resolução 23.549 do Tri-
bunal Superior Eleitoral do ano passado trata de regras 
para a realização e a divulgação de pesquisas eleitorais 
durante a disputa e determina no artigo 3º que “a partir 
das publicações dos editais de registro de candidatos, os 
nomes de todos os candidatos cujo registro tenha sido 
requerido deverão constar na lista apresentada aos en-
trevistados durante a realização das pesquisas”. Dessa 
forma, como o nome de Lula foi registrado como can-
didato à Presidência, ele deve estar nas ditas pesquisas.
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por CASSIANE WENdRAMIN

dIREITO E SAÚdE
cassi.wen@hotmail.com

AnS DefIne regrAS PArA 
COBrAnÇA De COPArtICIPAÇãO e 
frAnqUIA em PlAnOS De SAÚDe

Com colaboração de Karlessa Mantovani 
e Bruno Zilles Magno Nunes

A Resolução Normativa nº 433 da Agência Nacional de 
Saúde Suplementar (ANS) atualizou as regras para a apli-
cação da coparticipação e franquia em planos de saúde. A 
norma, ao estabelecer um percentual máximo a ser cobra-
do pelas operadoras, aumentou o limite de 30% para 40% 
do valor de cada procedimento médico realizado.

A coparticipação é o valor pago pelo consumidor para 
a operadora em razão da realização de um exame, consul-
ta ou outro procedimento, tendo a norma imposto limi-
tes também à quantia que os consumiores podem pagar, 
não se podendo ultrapassar a própria mensalidade (limi-
te mensal) ou de 12 mensalidades no ano (limite anual).

Caso seja ultrapassado o limite de exposição financei-
ra anual do beneficiário, os custos de utilização do plano 
de saúde passarão a ser integralmente arcados pela ope-
radora, sendo proibida a cobrança de valores excedentes 
no ano seguinte.

Por sua vez, a franquia é o valor mínimo estabelecido 
no contrato do plano de saúde até o qual a operadora não 
tem responsabilidade de cobertura.

O texto prevê ainda outros procedimentos, os quais 
não podem ser cobrados, como: consultas com médico 
generalista, exames preventivos e pré-natal, mamografia 
(para mulheres de 40 a 69 anos), colonoscopia (em adul-
tos de 50 a 75 anos), tratamentos de doenças crônicas 
(câncer e hemodiálise), dentre outros. O consumidor tem 
direito a 4 consultas por ano sem cobrança, em consultó-
rio ou em casa.

Outra novidade é a possibilidade de operadoras de 
planos de saúde oferecerem descontos, bônus ou outras 
vantagens aos consumidores que mantiverem bons hábi-
tos de saúde, com o intuito de incentivar a adesão de 
beneficiários a iniciativas como programas de promo-
ção da saúde e prevenção de doenças mantidos pelas 
operadoras.

Segundo a ANS, o objetivo da resolução é preencher 
lacunas existentes na legislação, garantindo maior pre-
visibilidade, clareza e segurança jurídica para os consu-
midores na relação com os planos de saúde. A norma foi 
publicada em 28 de junho de 2018, entrando em vigor 
180 dias após a publicação e valerá apenas para contra-
tos novos.

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

trADIÇãO 2ª eDIÇãO
Jantar das Orquídeas 
será hoje 

Invernada Juvenil e Adulta 
promove Carreteiro

A promoção que começou em 1994, organizada pelo Grupo de 
Casais Reencontristas da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no 
Brasil (IECLB), hoje (25) terá mais uma edição. O Jantar das Orquíde-
as, realizado para angariar fundos, terá como cardápio churrasco com 
acompanhamentos, no Salão da Igreja Evangélica, a partir das 20h30. 
De acordo com o coordenador do Grupo, Edilo Horst, o lucro será des-
tinado às promoções da entidade, como a Caminhada das Lanternas 
e o Retiro de Casais, sendo que parte do valor auxiliará no término da 
Casa Martin Luther, localizada ao lado da Igreja. O ingresso para o jan-
tar custa R$ 70 por casal e quem participar deve levar pratos e talheres. 

Os integrantes da Invernada Juvenil e Adulta do Centro de Tradições 
Gaúchas (CTG) Juca Ruivo vão promover, no dia 8 de setembro, Carreteiro de 
Costela. Esta é a segunda edição do jantar que, no ano passado, garantiu as 
despesas pagas em uma competição de dança. Neste ano a expectativa não é 
diferente: com o lucro os integrantes pretendem pagar a viagem e a inscrição 
do Festival Esportivo, Cultural e Artístico (Fecart), que será realizado dias 15 
e 16 de setembro, em Lages. O jantar será realizado na sede do CTG, a partir 
das 20h. O ingresso para adulto custa R$ 15 e para criança de até 11 anos, R$ 
10. Quem participar da segunda edição do Carreteiro de Costela deverá levar 
prato e talheres. As invernadas farão apresentações artísticas no dia do evento.

reCeBemOS O 
COrreSPOnDente 
AO qUe DAmOS

 No mundo regido por Deus, nin-
guém engana, nem é enganado. Na verda-
de, estamos num mundo sem roubos, um 
mundo de amplas perspectivas, um mun-
do onde se efetua rigorosa prestação de 
contas. Quem dá, recebe; quem rouba, é 
roubado; quem atira algo a outrem, rece-
be o troco. Todos os fatos e todas as coisas 
partem de nós mesmos e voltam para nós.

ederson abi

Um grupo de moradores vol-
tou a reclamar, nesta semana, de 
alagamento e barro em ruas do 
Bairro Pioneiro, em Maravilha. O 

problema foi constatado nas ruas 
Tenente Ari Silva e Edgar Monda-
dori. O barro tomou conta do local 
após a chuva. O problema foi agra-
vado em razão de um loteamen-
to que está sendo construído nas 

proximidades, que foi embarga-
do para resolução dos problemas.

Máquinas foram deslocadas 
na manhã de quinta-feira (23) para 
amenizar o problema dos mora-
dores, mas as ações de contenção 

e controle da água são de respon-
sabilidade dos loteadores. No local, 
a empresa responsável pelo lotea-
mento iniciou obras de colocação 
da tubulação na rua justamente 
para escoar a água do loteamento. 

BAIrrO PIOneIrO Empresa responsável pelo loteamento diz que conversou 
com prefeitura e está promovendo obras no local para resolver o problema

moradores reclamam e 
prefeitura faz limpeza em ruas

Fotos: Celso Ledur/WH Comunicações

Após chuva, barro atrapalhou os moradores de algumas ruas do bairro
Na manhã de ontem (24) trabalhadores da prefeitura promoveram limpeza com jato 
de água no local

As cooperativas de Mara-
vilha Aurora Alimentos, Au-
riverde, Coocatrans, Cresol, 
Sicoob e Sicredi desenvolve-
ram ao longo deste ano o Pro-
jeto Cooperar para Transfor-
mar. O resultado foi apresentado 
nesta quinta-feira (23) na Câ-

mara de Vereadores de Maravi-
lha. O objetivo do projeto é des-
pertar na comunidade o olhar 
para a responsabilidade so-
cial, por meio do voluntariado.

As cooperativas foram divi-
didas em cinco equipes e cada 
uma desenvolveu projetos em 

diferentes entidades do muni-
cípio. No total, 731 pessoas fo-
ram beneficiadas com as ações 
realizadas na Apae, comunida-
de de Nova Brasília, Centro de 
Educação Infantil Erica Mal-
daner, Centro de Educação In-
fantil Proinfância Criança Sor-

riso, Centro de Apoio Múltiplo 
Uso e Casa de Apoio de Mara-
vilha. Cada grupo desenvol-
veu pelo menos duas ações 
distintas beneficiando as en-
tidades. No total, 275 pesso-
as envolvidas direta ou indi-
retamente participaram. 

COOPerAtIVISmO
Cooperativas divulgam resultados das 
ações realizadas em maravilha 

Fotos: Cleiton Ferrasso/O Líder

Público acompanhou os resultados divulgados nas ações Mais de 730 pessoas foram beneficiadas com os projetos
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por LUIZ CLÁUdIO CARPES

dIRETO 
AO PONTO
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Sonhar é bom, mas realizar é melhor ainda!

CRÉDITO 
PRÉ-APROVADO UNICRED

CONTRATE PELO: UNICRED
MOBILE

INTERNET
BANKING

TERMINAIS
ATM

legISlAnDO em 
CAUSA PrÓPrIA

O STF é a mais alta instância do Judiciário Nacional. 
Guardião da Constituição, tem em seus ministros a mais 
alta elite em questão de conhecimento, e também deveria 
ser de conduta ilibada para ocupar aquele cargo. Todavia, é 
de se enaltecer que, como se diz, “pega muito mal” a posi-
ção adotada pela maioria dos ministros, legislando em causa 
própria e concedendo reajuste salarial no patamar de 16%, 
em sessão realizada ainda no dia 8 de agosto. Não vislum-
brei mais informações e dados acerca de perdas salariais. A 
bem da verdade, não existem perdas, entendo eu. Contudo, 
é um oceano de distância da realidade do trabalhador, mui-
tos dos quais subsistindo com um salário mínimo de 954 re-
ais, e com uma perspectiva de chegar a 998 para 2019. Ou 
seja, quando o cidadão comum, aposentado ou não, se de-
para com uma situação como esta, acompanhado de outras 
decisões já apresentadas pela mais alta Corte, no mínimo 
deve se sentir humilhado, pisoteado e achacado por tama-
nho disparate. O piso salarial dos ministros – após a vota-
ção podendo chegar ao patamar de 39 mil reais – bem acima 
dos já polpudos 33 mil percebidos na atualidade, é medida 
afrontosa a moral. Gera um efeito cascata, pois para quem 
não sabe, vários cargos têm seus vencimentos atrelados ao 
montante percebido pelos ministros. Senadores, deputados 
federais, deputados estaduais e até câmaras de vereadores 
podem atrelar seus proventos a este teto, observando o dis-
posto na própria Constituição brasileira. Em resumo da con-
versa, é o ato de legislar em causa própria, de se beneficiar 
do poder à classe inerente, e que ignora completamente a 
própria opinião pública, em um país que já reluta de muitos 
anos para fechar suas contas e que, com tal disparate propi-
ciado pelo ato, fazendo com que o impacto no poder Judici-
ário chegue a 717 milhões de reais. 

mInIStrA CArmem lÚCIA SemPre fOI SenSAtA
Dentre os ministros da Corte, sempre nutri imensa ad-

miração pela ministra Carmem Lúcia. E no alto de sua sen-
satez, a ministra votou contra o reajuste. Lhe acompanha-
ram, na sábia decisão, Rosa Weber, Celso de Melo e Edson 
Fachin. Os demais, foram como se diz, no “rumo do vento”, 
se valendo da prerrogativa de sua função para se locupletar. 
Este é meu entendimento. Lógico, falta aprovação do Con-
gresso e sanção presidencial. Mas alguém aí duvida que isto 
vá ocorrer? É como diz o ditado. “Lobo não come lobo...”. No 
contraponto da sensatez de Carmem Lúcia e dos outros três 
ministros, outros sete foram na “balada” entusiástica do au-
mento e votaram a favor. 

Cleiton Ferrasso

O estudante Lucas Pola-
zzo, de Maravilha, desenvol-
veu o aplicativo Onde Reci-
clo?, que orienta a população 
sobre a coleta seletiva de re-
síduos recicláveis. O aluno do 
3º ano do ensino médio da Es-
cola de Educação Básica Nos-
sa Senhora da Salete disse que 
o projeto foi desenvolvido para 
a Feira de Ciências e Tecnolo-
gias da escola.

 Ele conta que a ideia par-
tiu de um problema na socie-
dade. “Como a coleta seletiva 
foi implantada há pouco tem-
po em Maravilha, as pesso-
as ainda não conseguiam 
identificar com muita cla-
reza os pontos de coleta e 
quais produtos eram ou não 
recicláveis. Então a par-
tir desse problema, pensei 
que um aplicativo no celu-

teCnOlOgIA Onde Reciclo? foi campeão na Feira de Ciências e Tecnologias 
da E.E.B. Nossa Senhora da Salete e segue para disputar a etapa regional 

estudante do ensino médio cria 
aplicativo que auxilia na coleta de lixo

Fotos: Cleiton Ferrasso/O Líder

lar poderia ajudar”, re-
vela o estudante. 

O aplicativo está dis-
ponível para baixar no 
celular com sistema An-
droid na Play Store gra-
tuitamente. Nele, é possí-
vel ver os locais onde há 
contêineres para reciclar, 
horários e dias da coleta, o 
que é reciclável ou orgâni-
co, o ponto de coleta de ma-

terial eletrônico e inclusive 
um quiz para interagir. 

Com o projeto, o alu-
no ficou em primeiro lu-
gar na Feira de Ciências e 
agora segue para disputar 
a etapa em nível regional 
com as escolas da ADR. A 
ideia do aplicativo partiu 
do Lucas, mas o trabalho 
foi feito em grupo com os 
alunos Jennifer Machado, 

lucas Polazzo desenvolveu o aplicativo pensando em ajudar as 
pessoas a encontrar os pontos de coleta

imagem do aplicativo Onde Reciclo?

Nadia Richvicki, Jaine Schwertner, 
Fernanda Staub Zembruski e Vitó-
ria Shimuneck de Paula.

eleIÇÕeS 2018

Cartório disponibiliza urna para teste com eleitores 
O Cartório Eleitoral de 

Maravilha deixa à dispo-
sição dos eleitores, até o 
dia 21 de setembro, uma 
urna para simulação de vo-
tos. O equipamento está na 
sede do Cartório, que man-
tém atendimento das 12h 
às 19h, atendendo tam-
bém os municípios de Ira-
ceminha, São Miguel da 
Boa Vista, Flor do Ser-
tão, Tigrinhos e Santa Te-
rezinha do Progresso. 

Conforme a chefe do 
Cartório, Mariana Macha-

do Piccolo Flemming, o ob-
jetivo é auxiliar eleitores 

que ainda tenham dúvida 
sobre o funcionamento da 
urna eletrônica. A simula-
ção apresenta candidatos 
fictícios e o eleitor que for 
fazer o teste vai votar cinco 
vezes, sendo para presiden-
te, governador, senador, de-
putado federal e deputado 
estadual. A partir do dia 21 
de setembro as urnas passa-
rão por audiências de teste 
técnico e configuração, para 
serem usadas nas eleições. 

Carine Arenahardt/O Líder

Eleitor com dúvidas pode fazer simulação de voto na urna 
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por dR. dENy dONAtO ALFANO 

PSIQUE & AMOR
Psicoterapeuta e antropólogo (49) 98895 5231

treInAmentO Atividade segue até terça-feira (28) em Maravilha

Alunos do curso de formação de soldados 
do Corpo de Bombeiros militar treinam 
técnicas de salvamento em altura
Cleiton Ferrasso

Os alunos do Curso de 
Formação de Soldados do 
Corpo de Bombeiros Mili-
tar estão em Maravilha para 
praticar técnicas de salva-
mento em altura. No total, 
32 alunos participam da ati-
vidade e ficarão até terça-
feira (28) no município. Na 
quarta-feira (22) eles tive-
ram aula prática nos prédios 
em construção na cidade. 

O comandante da 3ª Cia 
de Bombeiros Militar de 
Maravilha, João Emiliano de 
Moura Silva Miranda, desta-
ca a importância da ativida-
de. “Começa com atividade 
básica, com a técnica do ra-
pel, em seguida alguns ele-
mentos de salvamento com 
a operação de rapel. Trei-
namos a tirolesa, que é uma 
técnica de evacuação rá-
pida de edificação, utiliza-
mos sistemas de polias e co-

mando crawl. São técnicas 
de salvamento de pessoas 
que precisam ser resgatadas 
nessas situações”, explica o 
comandante Moura. 

O curso de formação co-
meçou em março deste ano 
em todo o Estado, sendo 
que na região Extremo-O-
este o quartel de São Miguel 
do Oeste serve de escola. 
Em Santa Catarina são cer-
ca de 300 alunos que estão 
no Curso de Formação de 
Soldados do Corpo de Bom-

SUPer SOrte COOPerADA

Sicredi sorteia r$ 76 mil em dinheiro

beiros Militar. O curso está 
previsto para terminar em 
setembro, depois terá está-

gio nos quarteis e a forma-
tura está prevista para 20 de 
novembro. 

Fotos: Cleiton Ferrasso/O Líder

Alunos do curso de formação treinam técnicas de salvamento em altura

Mais de 30 alunos ficarão até terça-feira (28) em Maravilha

O Sicredi Alto Uruguai 
RS/SC/MG, Instituição Fi-
nanceira Cooperativa com 
mais de 65 mil associados, 
está promovendo a 12ª edi-
ção da campanha promo-
cional Super Sorte Coopera-
da. Na quarta-feira (22) foi 
realizada a primeira apura-
ção com o sorteio de 76 prê-
mios de R$ 1 mil em dinhei-
ro. A campanha promocional 
iniciou no mês de junho e se 
estende até o fim de novem-
bro. Ao todo, serão 163 prê-
mios em dinheiro, que juntos 
somam mais de R$ 400 mil lí-
quidos distribuídos entre os 
associados contemplados. 

A segunda apuração será 
no dia 24 de outubro, em to-
das as agências da cooperati-
va, e serão sorteados 38 prê-
mios de R$ 2 mil e 38 prêmios 
de R$ 3 mil em dinheiro. A úl-
tima apuração será no dia 8 
de dezembro, no Centro de 
Eventos da Cooperativa, em 

Rodeio Bonito (RS), onde to-
dos os cupons serão reuni-
dos em uma urna e mais 10 
associados serão contempla-
dos com prêmios de R$ 10 mil 
em dinheiro cada e um com o 
prêmio final de R$ 50 mil. 

“Queremos reconhecer 
os associados que realizam 
seus negócios com o Sicredi, 
reforçando o relacionamento 

com a sua cooperativa, sen-
do este um de nossos diferen-
ciais, quando agregamos va-
lor, retornando em benefícios 
a cada associado que encon-
tra no Sicredi Alto Uruguai 
RS/SC/MG as soluções finan-
ceiras que atendem às suas 
necessidades”, afirma o dire-
tor-executivo, Jaques Samuel 
dos Santos. Para concorrer 

nas próximas apurações os 
associados e interessados de-
vem contatar as agências da 
cooperativa, conhecer os cri-
térios de participação e soli-
citar seus cupons.

COntemPlADOS em 
SAntA CAtArInA

Christian Michel Tavares 
e Eliseu Mario Hermann, de 
Maravilha; Junior Hoss e El-
citec Instaladora Eireli – ME, 
de São Carlos; Nilce Ana Ba-
gatini das Neves e Jean Ga-
briel Cornelius, de Cunha 
Porã; João Valdir Felipe, Ci-
zelda Aparecida Triches, Vi-
tor Giacomolli Farias e Ma-
ria de Lourdes Maciel, de 
Palmitos; Marejane Helena 
Flosss Sulzbacher e Gerva-
sio Afonso Baumgratz, de Pi-
nhalzinho; Sandra Bortolan-
za Delazzari e Bruna Malhas 
e Confecções Ltda., de Caibi; 
e Jair Klauck e Diego Sehn, de 
Saudades. 

Primeiro sorteio contemplou 76 associados

Divulgação

AtAqUeS De PânICO - 
entenDê-lOS e CUrá-lOS

Os ataques de pânico cabem na categoria dos transtornos 
de ansiedade. 

A ansiedade pode ser definida como um estado de preocu-
pação, junto com excitação e aceleração cardíaca. 

Do ponto de vista filogenético, ou seja, de como a evolução 
produz e reproduz características físicas e mecanismos de fun-
cionamento para a sobrevivência da espécie e do indivíduo, a 
ansiedade é um mecanismo que serve para reagir aos perigos. 
Portanto todos os animais têm ansiedade e a ansiedade não é 
necessariamente algo de negativo, em determinados níveis e se 
usada bem. Pense como a ansiedade pode melhorar a atenção, 
a concentração e a persistência para que uma performance seja 
excelente, como quando se entra em fluxo de consciência. Estu-
dar para passar um concurso, por exemplo: pelo menos quando 
isto não vem considerado inconscientemente um perigo. 

As perguntas que têm que ser respondidas para superar a 
ansiedade negativa e os ataques de pânico, e que os psicólogos 
ajudam a desvelar além das mentiras que todos contamos a nós 
mesmos, são, justamente, as seguintes: 1) O que hoje em dia é 
considerado um perigo? 2) E o que você, na unicidade da sua 
história e da sua pessoa, inconscientemente, vive como perigo? 

Se não se desvelam essas perguntas, é bem comum que 
aconteça a passagem da ansiedade ao pânico, que vem determi-
nada basicamente pela vivência do medo do medo, que basica-
mente surge e explode dentro, quando os mecanismos de inibi-
ção, evitação, negação e remoção aptos a esconder o que a gente 
considera perigo não funcionam mais de maneira tão eficiente. 

É importante também diferenciar medo e fobia. Não são a 
mesma coisa. Mudam em função da consistência do objeto. E 
também as maneiras de reagir diante uma fobia ou diante do 
medo mudam. O psicólogo pode te ajudar a entender a diferen-
ça e libertar-se disso. 

A questão é que quando não se resolvem os mecanismos 
aptos a proteger dos perigos, a frustração que consegue pode 
traduzir-se em pânico ou até mesmo depressão. 

O que é importante que as pessoas entendam é que na so-
ciedade moderna, repleta de quimeras e falsos mitos, o perigo é, 
na maioria das vezes, basicamente constituído por uma mentira. 

Uma mentira que as mesmas pessoas contam para si mes-
mas: contar-se desejar ou querer algo que não se quer é a mais 
comum, nem que seja uma pessoa, um filho, um trabalho, um 
objeto, um corpo, ou assim por diante. Outras vezes é contar-se 
amar uma pessoa apenas para segurar um status-quo, quando 
de fato não se ama ou ter uma determinada orientação sexual 
quando se tem outra ou até mesmo pensar-se de uma maneira 
quando, na verdade, você é outro tipo de pessoa. 

Tem pessoas que precisam mostrar-se muito boazinhas, 
indo na igreja ou fazendo yoga, para fugir e não encarar uma di-
mensão de raiva não resolvida dentro elas. Infelizmente, se es-
sas dimensões internas não foram resolvidas de verdade, apesar 
das práticas e das mentiras contadas, sempre irão desenvolver 
uma doença compensatória, seja ansiedade, pânico, instabi-
lidade, bipolaridade ou depressão ou comportamentos de de-
pendência do álcool. 

A psicoterapia resolve isso. Alias as psico-terapias, porque 
mais do que uma estratégia terapêutica, tem muita eficácia para 
resolver esses estados. 

Pessoalmente considero a CC a estratégica breve e a gestalt 
muito valiosas e rápidas. 

O importante é que o profissional acerte o que tem o 
mesmo registro de funcionamento do paciente, porque dar 
água para alguém que não tem sede não ajuda em nada, mes-
mo que a água seja importante. 
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LUIZ CARLOS
PRATES

nãO VAI fICAr ASSIm
Eu estava querendo ficar chateado, sem graça mesmo. Sa-

bes quando nos bate aquele banzo sem uma razão muito es-
pecial? Era assim que eu me começava a sentir.

- “Não pode, “seo” Prates”, disse a mim mesmo. E fui achar 
o que fazer. Fui aos meus arquivos temáticos, onde tenho 
guardadas reportagens e artigos de todos os tipos, para o que 
der e vier... Fui procurar uma história positiva que me desse 
um empurrão. Achei. Li, reli e saí esfregando as mãos, pronto 
para a luta. Vou lhe resumir a história. 

História de um cidadão japonês que veio faz muitos anos 
para São Paulo. Yogami, o nome dele. Idade, 80 anos. Tudo ia 
bem para ele até que sua filha mais velha arrumou um namo-
rado, um namorado francês. Sujeito bem-educado, próspero, 
bom partido, enfim, mas tinha um grande problema para o se-
nhor Yogami: ele falava com a namorada, filha do senhor Yoga-
mi, em francês, e o idoso ficava sem entender nada. Isso o dei-
xava inquieto, não engoliu aquela pílula e... Matriculou-se num 
curso de francês, queria aprender francês para entender o na-
morado da filha, conversar com ele e não ficar a ver navios na 
sala enquanto os dois namoravam. A noticia conta que o velho 
“japa” aprendeu o francês que ele queria aprender. A notícia só 
não contou se o futuro genro gostou da iniciativa do sogro...

Achei extremamente motivadora essa história, porque é 
mais ou menos típica entre nós a frase gemida: - Ah, não te-
nho mais idade para isso, não tenho mais idade para aquilo... 
E o sujeito, ele ou ela, vai se entregando, isso quando já não se 
entrou há muito tempo. 

Se um sujeito com 80 anos teve gana e inciativa para ini-
ciar estudos numa língua estranha, por que nós não temos su-
porte para aguentar por algumas horas que seja uma dieta de 
que tanto precisamos? Ora, porque não estamos com a corda 
no pescoço, porque somos indolentes, desidiosos, porque não 
temos, enfim, uma causa desafiadora por que lutar.  

Nossa cabeça nos dá um sinal de positivo quando temos 
alguma causa por que lutar e nela confiamos. O que nos der-
rota na vida são as desistências covardes, geralmente resul-
tantes de uma vontade que se confunde com bolhas de sabão. 
Boa, “seo” Yogami. Eu estava sem fôlego, reli sua história e es-
tou procurando o que fazer. Boa!

elAS
Assistindo na tevê ao programa O Mundo Visto de Cima, 

“conheci” nos detalhes a cidade portuguesa de Braga. Linda, 
histórica e... na praça central da cidade há uma estátua de São 
Longuinho (nunca tinha ouvido falar) e onde mulheres, tu-
ristas, do mundo dão em torno dela três voltas. Dizem que é 
tiro e queda para casar. Tontas. Mais tarde vão ranger dentes 
e dizer: - “Por que diachos fui dar aquelas malditas voltas, por 
quê”? Engraçado, não há estátuas desse tipo para homens...

COACh
Que país sem alma nem leis este nosso. Acabo de ver na 

televisão uma jovem mulher sendo anunciada como “coach” 
de carreira. Jovem, visivelmente vazia... Para que alguém seja 
coach precisa ter no mínimo 65 anos e 40 de carreira numa 
só atividade e ser pessoa plenamente capaz e realizada. Caso 
contrário é embuste/crime. Ponto e estamos conversados.

fAltA DIZer
Amar-se não significa comer todas as sobremesas da 

refeição, não significa mimar-se como uma criança boba. 
Amar-se é preservar a imagem pessoal e a cabeça em paz 
por boas ações, evitando as erradas. Ser honesto e viver 
dentro das leis da decência é o supremo amar-se a si mes-
mo. E não é redundância.

Os alunos do turno vesper-
tino do terceiro ano, que têm au-
las ministradas pelo professor 
Jeferson Zambiasi, e do quar-
to ano, com aulas ministradas 
pela professora Roselei Ahlert, 
do Centro Educacional Mon-
teiro Lobato, na quarta-fei-
ra (22) visitaram as dependên-

cias da prefeitura e da Câmara 
de Vereadores de Maravilha. 

O objetivo da atividade dife-
renciada é que os estudantes te-
nham conhecimento sobre os 
poderes e as funções desempe-
nhadas por cada setor, além do 
local de trabalho do Executivo 
e do Legislativo do município.

COnheCImentO

AgenDA

Centro educacional monteiro lobato 
promove visita de estudos

governadora do rotary participa de reunião no município

Alunos visitaram as acomodações do poder ExecutivoEstudantes tiveram a oportunidade de esclarecer dúvidas sobre o poder legislativo

Jeferson Zambiasi

Ascom/Prefeitura

Os alunos tiveram a opor-
tunidade, por meio de conver-
sa com a prefeita, Rosimar Mal-
daner, e posteriormente com os 
vereadores e servidores da Câ-

mara, de sanar suas dúvidas so-
bre as funções e como ocorrem 
os trabalhos que dão funcio-
namento à cidade desenvol-
vidos pelos dois poderes.

Carine arenHardt

A obra da sede própria da 
CDL e Associação Empresarial 
de Maravilha segue em ritmo 
acelerado. Conforme a presiden-
te das entidades, Poliana de Oli-
veira, nesta semana foi concluído 
o concreto da laje térrea e agora a 
equipe começa a erguer as pare-
des. A previsão de entrega do ser-
viço é para 31 de dezembro des-
te ano.

Poliana afirma que a obra 
segue dentro do cronograma e 
assim que a estrutura tomar mais 

CDl e ASSOCIAÇãO emPreSArIAl Previsão de entrega é para 
31 de dezembro deste ano

Avança obra de construção 
da sede própria 

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder 

Com a laje concluída, equipe começa a erguer as paredes

forma será agendada uma visita 
para que os associados possam 

conhecer a nova sede em cons-
trução. 

A sede própria é edifica-
da pela Construtora Oliveira, 
na Rua Jorge Lacerda, esquina 
com a Rua Paraná, ao lado da 
Secretaria de Obras e Transpor-
te. O terreno foi doado pelo Exe-
cutivo municipal e os recursos 
para construção são da entida-
de empresarial. O investimento 
é de R$ 738.871,67. Com área de 
461,60m² no pavimento térreo, 
mais subsolo, o espaço terá salas 
administrativas, salas de reuni-
ões, copa, auditório, banheiros, 
almoxarifados, acessos externos 
e estacionamento.

A governadora do Ro-
tary, Teresinha Lando, parti-
cipou da reunião do Rotary 
Maravilha na noite de quin-
ta-feira (23), na sede do clu-
be no município. No en-
contro, cada integrante se 
apresentou e agradeceu a pre-
sença da governadora. Du-
rante a reunião, o grupo 
apresentou os projetos de-
senvolvidos na sociedade. 

O presidente do Rotary 
Maravilha, Marcelo André Hi-

ckmann, agradeceu a presen-
ça da governadora e destacou a 

importância da liderança próxi-
ma do clube. Antes da reunião, 

ela também visitou a estrutura 
da Rádio Líder e Jornal O Líder.

Após a reunião, grupo promoveu foto oficial da visita da governadora, Teresinha lando

Divulgação
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No mês de abril deste ano 
profissionais da Secretaria de 
Assistência Social de Maravi-
lha participaram de capacita-
ção promovida pelo projeto Ci-
dade Empreendedora, trabalho 
em parceria com o Sebrae e o 
apoio de consultores, com o ob-
jetivo de repassar conhecimen-
to gratuito para a comunidade. 

Agora a segunda etapa da 
ação consiste em comparti-
lhar os ensinamentos adquiri-
dos com estudantes do ensino 
médio de Maravilha. Segun-
da-feira (20) duas turmas fo-
ram iniciadas com 63 estudan-
tes da Escola de Educação Básica 
João XXIII. O curso teve 16 ho-

ras e trabalhou empreendedoris-
mo, oportunidades, criatividade 
e organização. Na quarta-fei-
ra (22) a qualificação foi en-
cerrada com direito a certifica-
dos. “Para a assistência social 
poder repassar este conheci-
mento é uma possibilidade de 
apoio aos jovens”, disse a co-
ordenadora do Centro de Re-
ferência de Assistência So-
cial (Cras), Karina Vendrame. 

A meta do projeto é atin-
gir 300 estudantes maravi-
lhenses, sendo que a próxi-
ma instituição que receberá 
os profissionais será a Esco-
la de Educação Básica Santa Te-
rezinha, no mês de setembro. 

emPreenDeDOrISmO 
Profissionais da 
Assistência Social 
promovem capacitação 

Alunos da EEB João XXiii receberam qualificação de 16 horas 

PrImeIrA eDIÇãO A iniciativa faz parte dos projetos que compõem o 
programa Cidade Empreendedora do Sebrae, em parceria com a prefeitura

feira dos Jovens empreendedores 
é realizada em maravilha

Os jovens colocaram a 
mão na massa no sábado 
(18), para poder comercia-
lizar os objetos desenvolvi-
dos por eles, em Maravilha. 
A exposição foi realizada no 
Espaço Criança Sorriso e fez 
parte da 1ª Feira do Proje-
to Jovens Empreendedores 
Primeiros Passos do Sebrae 

(Jepp). A iniciativa faz parte 
dos projetos que compõem o 
programa Cidade Empreen-
dedora, que está sendo exe-
cutado pelo Sebrae, em Ma-
ravilha, e envolve diversos 
segmentos da sociedade, jun-
tamente com o poder público. 

O projeto tem o objetivo 
de ampliar, promover e dis-

seminar a educação empre-
endedora nas escolas. Du-
rante a aplicação do projeto 
as atividades sobre empre-
endedorismo foram combi-
nadas com as disciplinas da 
grade curricular e envolveu 
alunos, famílias e professo-
res que foram capacitados 
para o programa.

O público também apro-
veitou a praça de alimen-
tação do local e as crianças 
se divertiram nos brinque-
dões. Participaram a Secre-
taria Municipal de Educação 
e Cultura e os centros edu-
cacionais Mundo Infantil, 
Monteiro Lobato e Vereador 
Raymundo Veit. 

Fotos: Ederson Abi/O Líder

Feira do Jepp envolveu escolas municipais Crianças se divertiram nos brinquedões

O Centro de Educação de 
Jovens e Adultos (Ceja) de Ma-
ravilha oportunizou palestra aos 
estudantes com o consultor e 
coach Lindomar Cardoso, em 
virtude do 1º Encontro dos Estu-
dantes da Eja. A palestra foi re-
alizada na tarde de sábado (18), 
na escola, e contou com a pre-
sença dos estudantes, da geren-
te da Educação da ADR e da su-
pervisora da Gestão Escolar. 

Para a diretora do Ceja, Ju-
cilei Giacomin, a palestra aju-
da o estudante na valorização 

do ser humano. “Estamos feli-
zes com a participação do pú-
blico. A palestra ajuda o aluno 
na questão humana. A impor-
tância de conviver bem com o 
outro, respeitando as diferen-
ças, e ajuda também na au-
toestima de cada um”, diz. 

O recurso utilizado para 
a palestra faz parte de um 
projeto que a escola conse-
guiu do Fórum de Maravilha. 
No total, são R$ 5 mil que se-
rão usados em outras ativi-
dades no decorrer do ano.

eDUCAÇãO 
Ceja realiza palestra com 
consultor e coaching

Ederson Abi/O Líder

Palestra com consultor e coach ajudou no aperfeiçoamento interpessoal dos alunos

rUA DO lAZer 
evento arrecada mais r$ 1.700 para a Apae marisol

A 1ª Rua Lazer Solidário 
arrecadou R$ 1.717,80 en-
tre doações e produtos co-
mercializados em forma 
de brechó para a Apae de 
Maravilha. Todos os pro-
dutos foram doados por 

algumas empresas. A ati-
vidade foi realizada no sá-
bado (18) à tarde, na Ave-
nida Araucária. Enquanto 
as crianças se divertiam na 
rua com brincadeiras re-
creativas, os adultos apro-

veitaram para conferir os 
produtos em forma de bre-
chó expostos na calçada. 

No total, foram comer-
cializados 93 itens e sobra-
ram cerca de 900 peças, que 
foram repassadas para a 

Apae realizar outro brechó 
futuramente. A ação par-
tiu da ideia de empresários 
e contou com o apoio de vo-
luntários do LEO Clube, Au-
rora Alimentos e acadêmi-
cos da Unopar e Horus. 

Fotos: Ederson Abi/O Líder

Crianças se divertiram na ruaPintura facial também foi realizada
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“A prosperidade não está isenta de muitos 
temores e desprazeres, e a adversidade não 
está desprovida de conforto e esperança”

Francis Bacon
por RAQUEL BASSO HÜBNER

ECONOMIA E NEGÓCIOS
raquel@jornalolider.com.br

JBC-Real Color

A Aduana de Dionísio Cer-
queira fechou o primeiro semes-
tre de 2018 com movimento cres-
cente em relação aos totais dos 
sete primeiros meses de 2017, 
sendo que a corrente financeira 

(importações mais exportações) 
foi 51% maior que a do primei-
ro semestre de 2017. Conforme a 
Área de Controle Integrado - ACI 
Cargas, o total da corrente finan-
ceira, acumulado nos sete pri-

meiros meses de 2018, é de US$ 
365.624.107,00 (cerca de R$ 953 
milhões). O maior movimen-
to financeiro da história da Adu-
ana foi registrado no ano 2012 
e somou US$ 830.368.094,00.

fluxo de cargas cresce em 2018 na Aduana 
de Dionísio Cerqueira

Subutilização da força de trabalho 
atinge 27,6 milhões no Brasil

A taxa de subutilização da força de trabalho 
no Brasil encerrou o segundo trimestre do ano 
em 24,6%, o equivalente a 27,6 milhões de pes-
soas que se encontram desocupadas e subocu-
padas por insuficiência de horas, além da força 
de trabalho potencial. As informações cons-
tam da Pesquisa Nacional por Amostra de Do-
micílio Contínua (Pnad Contínua), divulgada na 
quinta-feira (16), no Rio de Janeiro, pelo Institu-
to Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Arquivo/Agência Brasil

Apenas uma em cada cinco empresas 
está otimista com a economia

O otimismo das micro e pequenas indústrias despencou para apenas 19% 
em julho e atingiu o pior resultado desde março de 2016, revelou na segun-
da-feira (20) o Sindicato da Micro e Pequena Indústria. De acordo com o le-
vantamento, realizado pelo Instituto Datafolha, mais da metade dos peque-
nos empresários (51%) estimam que a economia brasileira “vai ficar como 
está”. Outros 27% avaliam que a situação irá piorar. Sobre a retomada do cres-
cimento econômico, 76% das micro e pequenas indústrias disseram que o ce-
nário de crise nacional “ainda é forte” e “segue afetando os negócios”. Tra-
ta-se do maior nível desde abril do ano passado, quando a pesquisa começou 
a ser realizada. Ainda que as micro e pequenas indústrias estejam pessimis-
tas, a confiança na economia é maior nas grandes empresas, segundo o Índi-
ce de Confiança do Empresário Industrial, da Confederação Nacional da Indús-
tria, que subiu 3,1 pontos em relação a julho e alcançou 53,3 pontos em agosto.

Dólar está mais volátil 
do que nas últimas três 
eleições, mostra Anbima

A oscilação registrada pelo câmbio en-
tre julho e 20 de agosto, que levou o dólar a su-
perar a casa dos R$ 4, é maior do que o observa-
do em igual intervalo das últimas três eleições 
(2006, 2010 e 2014). Os dados são de um levanta-
mento feito pela Associação Brasileira das Entida-
des dos Mercados Financeiro e de Capitais. A vo-
latilidade vista nos últimos dias tem sido reflexo 
dos resultados das últimas pesquisas eleitorais.

Caged: Agronegócio lidera 
criação de empregos

Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) mostram que 
a contratação de 17.455 novos empregados pelo agronegócio foi liderada por ativi-
dades relacionadas à soja e laranja. As atividades de apoio à agricultura terminaram 
com 7.328 novos empregados em julho, especialmente em São Paulo (5.474) e Mi-
nas Gerais (859). Os serviços geraram saldo líquido de 14.548 postos de trabalho, com 
destaque positivo para o segmento de comercialização de imóveis e valores mobili-
ários, serviços médicos, transportes e telecomunicações. A construção civil também 
terminou o mês com mais de 10 mil novos empregos, especialmente na construção de 
edifícios e obras para energia elétrica, telecomunicações e rodovias. Por outro lado, 
o comércio fechou 249 empregos. Em 2018 o varejo demitiu em seis dos sete meses.

Índice de cheques devolvidos por falta de fundos 
é de 1,83%, o menor em oito anos

O índice que mede o volume de cheques devolvidos pela 
segunda vez por falta de fundos atingiu 1,83% em julho na 
comparação com 1,99% em junho, conforme a Serasa Ex-
perian. Além disso, ficou menor na comparação com o séti-
mo mês do ano passado, de 1,93%. O resultado de julho de 
2018 é o menor para o mês desde 2010, quando foi de 1,74%. 
Do total de 37.410.500 documentos compensados no país 
em julho, 684.887 cheques foram devolvidos. No acumula-
do dos sete meses de 2018, o montante somou 258.472.324, 
com 15.146.046 cheques sem fundo (1,99%). Na avaliação 
dos economistas da Serasa Experian, juros mais baixos, in-
flação sob controle e menor utilização dos cheques como 
meio de pagamento explicam o recuo da inadimplência.
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O vício do cigarro está enfraquecendo entre os jovens, no entanto, outras 
drogas acabaram se fortalecendo entre este público 

maravilha contabiliza mais 
de mil fumantes

TABAGISMO

Outras drogas ganham adeptos 

Conforme dados coletados pelas agentes de saúde, 
Maravilha teria 26 usuários de drogas, sendo 20 
homens e seis mulheres. Conforme a enfermeira 
Richelly, os números cadastrados não são altos, no 
entanto, acabam não representando a realidade local, já 
que este público, formado principalmente por pessoas 
com menos de 35 anos, nega a dependência ou 
consumo dessas drogas.
Com relação ao álcool, os registros da Secretaria de 
Saúde apontam que o município tem 197 homens e 30 
mulheres dependentes. Neste caso, a faixa etária mais 
atingida é acima de 50 anos. O consumo e dependência 
de bebidas alcoólicas entre jovens também é 
expressivo, no entanto, a exemplo das drogas, este 
público não declara o vício.

Carine arenHardt

Quem chega na sede da Li-
nha Água Parada, comunidade 
do interior de Maravilha, pode 
visualizar uma placa que dá 
muito orgulho a todos os mo-
radores. Fixada na parede do 
salão, a chapa caracteriza a lo-
calidade como “comunidade 
sem fumantes” e foi instalada 
há alguns anos. O morador e 
presidente do grupo de idosos, 
Semeno Jomertz, destaca que a 
placa foi colocada depois que 
muitos moradores largaram o 
vício e a comunidade percebeu 
que não tinha mais fumantes 
entre sócios e membros ativos. 

Semeno inclusive foi um 
dos primeiros moradores a dei-
xar o vício, há mais de 35 anos. 
Ele conta que tomou a decisão 
ao perceber que perdia dinhei-
ro e saúde com a dependência 
do tabaco. Hoje, como ex-fu-
mante, ele afirma que a qua-
lidade de vida melhorou mui-
to. “Tem que ser persistente, 
eu fumava muito também. Eu 
parei e parecia que ganhei 10 
anos, de fôlego e disposição 
para trabalhar”, afirma. Sem fu-
mantes, a venda de cigarros na 
sede comunitária foi encerrada 
há alguns anos.

No entanto, o cenário da Li-
nha Água Parada, infelizmen-
te, acaba sendo uma exceção. 
A dependência do cigarro ain-
da afeta aproximadamente 18 
milhões de brasileiros, sendo 
mais de 60% homens e é clas-
sificada pelos médicos como 
uma doença. A saúde pública 

vem investindo em programas 
de controle ao tabagismo, no 
entanto, o país ainda é o 8º no 
ranking de número absoluto de 
fumantes. 

Em Maravilha os grupos 
de tabagismo são trabalhados 
há mais de 15 anos. Conforme 
a enfermeira coordenadora da 

Atenção Básica, Richelly Soa-
res, o último grupo foi encerra-
do no fim de 2017, no entanto 
o número de pessoas que con-
seguem largar o vício não é ex-
pressivo. O último grupo teve 
a participação inicial de 25 fu-
mantes, sendo que 16 perma-
neceram no tratamento até o 
fim dos encontros e somen-
te três acabaram deixando na 
época o vício do cigarro.  

Atualmente Maravilha con-
tabiliza 1.058 fumantes, sendo 
768 homens e 289 mulheres. 
A dependência do cigarro afe-
ta principalmente pessoas com 
idade superior a 40 anos. Ri-
chelly afirma que os números 

de Maravilha seguem a média 
da maioria dos municípios bra-
sileiros e vem se mantendo nos 
últimos anos.

nOVIDADeS nO 
trAtAmentO PArA 2018 

A Secretaria Municipal de 
Saúde já está com nova lista de 
espera de 30 fumantes, para 
iniciar um novo grupo na se-
gunda quinzena de setem-
bro. O trabalho é feito com 
uma equipe multiprofissio-
nal, com médico, assistente 
social, nutricionista e fisio-
terapeuta. Os fumantes são 

acompanhados pelos pro-
fissionais, recebem orien-
tações e medicamentos por 
um período médio de quatro 
a cinco meses.

Com o objetivo de melho-
rar os resultados finais do pro-
grama de controle do tabagis-
mo, o município vai inovar no 
tratamento a partir deste ano. 
Conforme Richelly o objetivo 
é implantar novas técnicas, a 
exemplo de terapias comple-
mentares (como acupuntura 
e auriculoterapia), que auxi-
liam principalmente no con-
trole de ansiedade. 

Atualmente 
Maravilha 
contabiliza
1.058 
fumantes, 
sendo 768 
homens e 
289 mulheres

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder

Semeno Jomertz conta sobre a experiência de deixar o vício

Placa instalada na sede da linha Água Parada
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por dR. GEOVANI dELEVAtI

MEdICINA E SAÚdE

Ser dispensado de um 
emprego, perder um 
ente querido. Esses mo-

tivos podem deixar qualquer 
um triste. Mas como saber se 
a tristeza é, na verdade, um 
caso de depressão? Conhecer 
as diferenças ajuda a entender 
o que você está sentindo e sa-
ber quando procurar a ajuda 
de um especialista.

Duração - enquanto a tris-
teza dura algumas horas ou até 
alguns dias, a depressão, sem 
o tratamento certo, pode du-
rar meses ou anos. Na verda-
de, uma pessoa é considerada 
com depressão quando a triste-
za dura mais de duas semanas.

Intensidade - a tristeza é 
um sentimento normal e não 
afeta a sua produtividade. Mes-
mo triste, você consegue fazer 
as tarefas simples do dia a dia. 
Já no caso da depressão, o sen-
timento ruim não passa e afe-
ta vários aspectos da vida: saú-
de, trabalho, relacionamentos, 
família e vida social. Em casos 
mais sérios, pessoas com de-
pressão podem até pensar em 
suicídio.

Causas - a causa da triste-
za geralmente é algum aconte-
cimento específico. Já no caso 
da depressão, existem alguns 
fatores que podem aumentar o 
risco de ela se desenvolver, por 
exemplo: a deficiência na pro-
dução de algumas substâncias 
pelo cérebro, herança gené-
tica, aspectos da personali-
dade (baixa autoestima ou 
pessimismo) e fatores am-
bientais (como exposição à 
violência, à negligência ou à 
pobreza).

SAIBA qUAIS SãO AS DIferenÇAS 
entre DePreSSãO e trISteZA

COmO é O 
trAtAmentO PArA 

A DePreSSãO?

É importante você saber 
que a depressão tem trata-
mento e, na maioria dos ca-

sos, cura. Então, se acha que 
pode estar com o problema, 
o melhor é procurar um pro-
fissional de saúde mental. 
Ele fará uma avaliação e tal-
vez peça alguns exames, até 
para descartar outras possi-

bilidades. Depois do diag-
nóstico, você será encami-
nhado para o tratamento 
– geralmente, uma combina-
ção de medicamento com te-
rapia.

Fonte: www.pfizer.com.br

SInAIS e SIntOmAS SãO A PrInCIPAl 
DIferenÇA entre DePreSSãO e trISteZA

Enquanto tristeza dura algumas horas ou até alguns dias, o mesmo não acontece com a 
depressão, que pode causar vários sinais e sintomas. Conheça os principais:
-Não ter interesse ou o prazer em atividades que antes eram divertidas
- Perder ou ganhar peso sem ter feito alterações na dieta
- Ter problemas com sono (dormir pouco ou dormir demais)
- Ter explosões de raiva, mesmo por motivos bobos
- Estar sempre cansado, com pouca energia ou lento
- Sentir dificuldade para se concentrar ou para tomar decisões
- Ter sentimento de culpa ou de inutilidade
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Cleiton Ferrasso

Termina na sexta-feira 
(31) a campanha de vacina-
ção contra a polio e o sarampo. 
Em Maravilha, 963 crianças de 
um a cinco anos incompletos 
já receberam as doses, segun-
do a Sala de Vacinas, atingin-
do a marca de 82,42% do públi-
co-alvo. A meta do município é 
vacinar 1.168 crianças até o fim 
da campanha. Com isso, res-
tam 205 crianças para vacinar. 

No sábado (19) houve o 

Dia D de vacinação em nível 
nacional. Em Maravilha, os 
postos de saúde do Centro 1 
e Bairro Floresta trabalharam 
das 8h às 17h para poder aten-
der ao público. Somente na-
quele dia cerca de 350 crianças 
foram vacinadas. 

Durante a semana que 
vem os pais ou responsáveis 
podem levar as crianças nos 
postos para fazer a vacina. 
Além disso, quem tem vaci-
na atrasada pode regularizar 
a situação. 

SAÚDe Município já imunizou 963 das 1.168 crianças do público-alvo. 
A campanha segue até 31 de agosto

mais de 80% das crianças já receberam 
a vacina da polio e do sarampo

Somente no Dia D de vacinação cerca de 350 crianças foram imunizadas

Cleiton Ferrasso/O Líder

regIãO

Cooperativa realiza 1º treinamento do Projeto DnA Sicoob
O Sicoob Credial de 

Cunha Porã promoveu, no sá-
bado (18), o 1º Treinamen-
to do Projeto DNA Sicoob 
para Conselho Administrati-
vo, Conselho Fiscal, Diretoria 
Executiva e demais colabo-
radores. A recepção ocor-
reu na SER Auriverde com 
café da manhã, após reali-
zou-se atividades coopera-
tivistas e dinâmicas viven-
ciais com a empresa Datrilha 
Treinamentos Vivenciais 
ao Ar Livre, que abordou o 
tema: Integração de Equi-
pes. Ao meio-dia houve en-
cerramento com almoço.

De acordo com a espe-
cialista em Recursos Huma-
nos do Sicoob Credial, Dirle-
ne Marli Jahnel, cerca de 140 
pessoas participaram do en-
contro. O objetivo foi reforçar 
a cultura do Sicoob e fomen-

tar o cooperativismo, fortale-
cendo a marca Sicoob, bem 
como sua missão, visão e va-
lores. “Dentro do Projeto DNA 
Sicoob serão avaliados mais 
treinamentos com o objeti-
vo de promover o desenvol-
vimento de todos”, ressalta.

Para o gerente de PA, 
Eliandro Henrique Biazi, o 
dia de integração realizado 

pela cooperativa foi bem pro-
veitoso, momento no qual 
foi possível reforçar os prin-
cípios cooperativos. Segun-
do o diretor-administrativo, 
Ademir Valdir Ludke, o trei-
namento teve dinâmicas de 
grupos que estimularam, por 
meio de exercícios, o lado pro-
fissional. Conforme a agente 
de atendimento, Ivete Crespa-

ni, o treinamento foi algo di-
ferente. “Realmente deu foco 
para a integração, e deu uma 
sensação de que ‘eu’ faço par-
te, ‘sou’ importante para o Si-
coob. Esta foi uma das percep-
ções que tive e acredito que 
outros colegas, assim como eu, 
também sentiram”, destaca.

Para o presidente, Her-
mes Barbieri, o evento rea-

lizado atingiu os objetivos 
propostos. “As atividades rea-
lizadas integraram os colabo-
radores buscando reproduzir 
de uma forma dinâmica a es-
sência do cooperativismo, for-
talecendo ainda mais a união 
das equipes, demonstran-
do através de experiências vi-
venciais o quanto a integra-
ção entre os colaboradores é 
importante para o crescimen-
to da cooperativa”, finaliza.Cerca de 140 pessoas participaram do encontro

Dinâmicas foram realizadas com os participantes

Fotos: Divulgação

Encontro realizado na 
quinta-feira (23) pelo go-
verno municipal de Mara-
vilha reuniu lideranças co-
munitárias para iniciar a 
organização do Dia do Vi-
zinho. Esta será a tercei-
ra edição do evento e está 
marcada para o dia 30 de se-
tembro. O objetivo é pro-
mover um momento de in-
tegração e oportunizar 
que as pessoas conheçam 
quem são seus vizinhos.

Conforme o diretor de 
Indústria e Comércio, Mo-
zer de Oliveira, lideranças e 

moradores que não partici-
param da reunião e queiram 
fazer parte da edição 2018 
do Dia do Vizinho podem 
procurar o governo munici-
pal, no setor de Indústria e 
Comércio, por telefone ou 
redes sociais. O evento é re-
alizado por moradores, em 
parceria com o Executivo 
municipal, por meio do se-
tor de Indústria e Comércio 
e Departamento de Trânsito, 
e conta com o apoio da Po-
lícia Militar, Associação Em-
presarial, Conseg, Polícia Ci-
vil e Corpo de Bombeiros.

terCeIrA eDIÇãO
Dia do Vizinho é 
marcado para 30 
de setembro 
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nOVO enDereÇO Clínica realiza exames de ultrassonografia, raio-X 
digitalizado, mamografia digitalizada e densitometria óssea

raiomed volta a ser 
Clínica Ceadi 
Carine arenHardt

A
tuando desde 2010 em Mara-

vilha, a Raiomed agora vol-

ta a ser Clínica Ceadi – Cen-

tro Avançado de Diagnóstico 

por Imagem. Com uma estrutura mo-

derna e confortável, a clínica também 

está em novo endereço, atendendo na 

Policlínica Central, sala 302, na Aveni-

da Sul Brasil, em Maravilha. A mudan-

ça de nome e de endereço foi oficia-

lizada no dia 30 de julho deste ano.

Os profissionais mantêm o tra-

balho comprometido com o pacien-

te, com seriedade e qualidade. A clíni-

ca realiza exames de ultrassonografia, 

raio-X digitalizado, mamografia di-

gitalizada e densitometria óssea. Os 

aparelhos garantem diagnósticos rá-

pidos e precisos, com moderna tec-

nologia para laudos e imagens. 

O médico radiologista Jameston Lodi 

é o responsável técnico. A Clínica Cea-

di atende Maravilha e municípios da re-

gião, com a realização de exames de for-

ma particular e por meio de convênios. 

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder

Sala de exames de mamografia

Exames de ultrassonografia

Clínica trabalha com raio-X digitalizado Ambiente especializado para exames de densitometria óssea

Recepção da Clínica Ceadi Ceadi atende na sala 302 da Policlínica em Maravilha
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O Sicredi Alto Uruguai RS/
SC/MG lançou neste mês o 
Educação Financeira, um pro-
grama voltado para a susten-
tabilidade, por meio de ad-
ministração e planejamento 
eficiente. A iniciativa conta 
com a parceria das universida-
des URI de Frederico Westpha-
len/RS e UCEFF de Itapiranga. 

O primeiro encontro do 
programa de Educação Fi-
nanceira foi realizado no dia 
15 de agosto em Novo Tira-
dentes (RS). Para este primei-
ro ano já estão agendadas 26 
turmas nos munícipios da 

grAtUItO
Sicredi inicia programa de educação financeira

Primeiro encontro já foi realizado com associados em Novo Tiradentes (RS)

Divulgação

área de atuação da cooperati-
va, que irão beneficiar aproxi-
madamente 750 associados. 

Os associados que tive-
rem interesse em realizar a ca-

pacitação deverão solicitar in-
formações em sua agência. 
O programa é disponibiliza-
do gratuitamente, com o ob-
jetivo de cada vez mais le-

var informação e capacitação 
para as comunidades da re-
gião e, desta forma, propor-
cionar uma gestão sustentável 
das finanças dos associados.

O município de Maravilha 
repassou R$ 207.271,95 ao Hos-
pital São José pelos serviços de 
plantão hospitalar no mês de 
agosto. O pagamento é referen-
te ao plantão hospitalar de ur-
gência e emergência, manuten-
ção hospitalar, procedimentos 
cirúrgicos e atendimento médi-
co especialista e plantonista.

A diretora do Hospital São 
José, Neiva Schaefer, esclarece que 
dos R$ 207 mil repassados, R$ 115 
mil ficam ao hospital para custe-
ar os serviços. Sendo que deste va-
lor, 42% ficam ao médico plan-
tonista, R$ 92 mil repassados ao 
atendimento médico especialis-

ta, sobrando cerca de R$ 57 mil 
para custear o serviço do plantão.

Conforme a diretora, esse va-
lor não é suficiente para manter os 
serviços. “Como grande parte des-
ses valores é repassada aos servi-
ços médicos, às vezes o valor que 
fica ao hospital, a gente não con-
segue manter o plantão devido ao 
grande número de atendimentos. 
Nós temos uma média de 1.900 
pacientes no plantão por mês. São 
demandas como ortopedia, exa-
mes laboratoriais, além da manu-
tenção do hospital. Então devido 
ao elevado número de pacientes 
atendidos, muitas vezes esse va-
lor não é suficiente”, frisa Neiva. 

reCUrSOS
Prefeitura repassa 
pagamento do plantão 
hospitalar em maravilha

nOVA tUrmA Estudantes foram selecionados e participarão de 
experiência no mês de setembro

Alunos da escola nossa Senhora da 
Salete farão intercâmbio na Alemanha
ederson abi

A Igreja Evangélica de Con-
fissão Luterana no Brasil (IE-
CLB), em parceria com a Escola 
de Educação Básica Nossa Se-
nhora da Salete, realiza mais um 
intercâmbio com a Alemanha. 
O intercâmbio começa no mês 
de setembro e vai proporcionar 
a 12 alunos, três professores e o 
pastor Leandro Ristow um mo-
mento de troca de conhecimen-
to fora do Brasil. Os estudantes 
ficarão nas casas dos alemães. 
É a segunda turma de intercam-
bistas, já que o primeiro grupo 
viajou em 2016 e, no ano passa-
do, receberam os alemães na re-
gião de Maravilha. 

De acordo com o pastor, são 
todos alunos novos, seleciona-
dos a partir de critérios da esco-
la. O conhecimento de uma lín-
gua estrangeira foi fundamental 

para a seleção dos estudantes. 
Eles embarcam dia 16 de setem-
bro e retornam dia 5 de outu-
bro. Durante cerca de 20 dias os 
alunos estudarão em uma esco-
la de Wunstorf, nas imediações 

de Hannover, capital do Estado 
da Baixa Saxônia, ao Norte da 
Alemanha. 

O pastor lembra que a via-
gem é importante para os estu-
dantes. “É uma oportunidade 

inigualável para esses jovens, em 
estar inseridos dentro das casas 
dos alunos da Alemanha. Essa 
experiência vai fazer diferença 
para o resto da vida desses alu-
nos”, afirma.

Em 2017 estudantes da Alemanha estiveram na região e visitaram Florianópolis

 Arquivo

COmUnIDADe
linha Barro Preto realiza 
tradicional festa do Padroeiro

A Linha Barro Preto, em 
Maravilha, realizou a tra-
dicional Festa do Padroei-
ro Santo Alexandre. A fes-
ta começou no domingo 

(19) pela manhã, com mis-
sa, seguiu com almoço e 
matinê. Para o almoço, fo-
ram servidos cerca de 900 
kg de carne de churrasco. 

Fotos: Cleiton Ferrasso/O Líder

Público almoçou e à tarde houve matinê

Cerca de 900 kg de carne foram servidos
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por SIMONE HÜBNER

TOQUE dE REQUINTE

Vitrine

do tempo em que o celular 
não era uma extensão do braço

anta é a saudade do tempo em que celular não 
era parte do corpo, que me pego pensando: “o que 
será que tem nos celulares das pessoas que não 
se pode esperar?”. Parece que o celular se tornou 
mesmo um seguimento do braço.
vejo pessoas em restaurantes, umas de frente 
para as outras, todas com celulares nas mãos. 
vejo motoristas pelo trânsito, com celulares nas 
mãos enquanto dirigem. vejo pais com filhos 
em praças de alimentação dos shoppings com 
o celular nas mãos e os filhos tentando ganhar 
atenção. vejo pessoas quase caindo dentro dos 
ônibus, por estarem em pé no corredor, usando o 
celular.
vejo pessoas dividindo a atenção da sala de aula 
com o celular. vejo pessoas tentando trabalhar 
e ver o celular o tempo todo. Até pessoas em 
entrevistas de emprego com celular na mão, vejo 
(mesmo que seja uma pausa, não use o celular, a 
menos que seja uma emergência).
Saudade daquele tempo em que a coisa mais 
legal que tínhamos era o visor laranja no celular. 
Era bom entrar em restaurantes e não ver aquela 
famosa cestinha “celulares aqui e ganhe desconto 
de 10%”.
Sou da geração que passou pela máquina de 
datilografia. Que viu chegar os computadores. Usei 
a famigerada internet da meia-noite às seis da 
manhã, que deixava o telefone de casa ocupado.
Acompanhei toda essa mudança da era da 
tecnologia que vivemos hoje. Sinceramente, não 
imaginava que as crianças estariam, aos dois 
anos de idade, em restaurantes, vendo vídeos da 
galinha Pintadinha. Enquanto os pais, jantando, 
estariam mexendo cada um em seu celular.
Tenho medo de que essas crianças se tornem 
adolescentes carentes. Pessoas que, ao menor 
sinal de atenção, já se apaixonem e queiram casar 
e viver “para sempre” com a pessoa. Não consigo 
ver com bons olhos essa situação.
E claro, que eu mesma já me peguei “enjoada do 
celular”, de tanto ficar com ele em mãos. Conferir 
redes sociais quinhentas vezes. Aliás, foi sentindo 
isso que comecei a escrever sobre.
veio-me uma saudade gritante do tempo em que 
a gente se juntava em família e o papo era “quem 
vai ficar com a coxa da galinha?”. E ninguém dizia 

“guarda esse celular!”.
Quantas vezes vemos as redes 
sociais por dia? Quantas vezes vemos 
o e-mail? Quantas vezes vemos o que 
nem notificação 
tem mais, pois 
não deu tempo de 
atualizar? O que tem 
tanto nos celulares, que 
não se pode esperar?
Tem gente que, se não for 
respondida na hora, se sente mal. Acha 
que a pessoa que não respondeu rápido 
está fazendo “pouco caso”. No que 
estamos nos tornando? imediatistas, 
carentes, viciados em celular?
Saudade berra aqui, ao me lembrar de 
que antes, o celular só servia para ligar. 
E as selfies, que as pessoas fazem, 
cada vez mais baixando a ladeira 
do respeito próprio, só para ganhar 
likes? E a “necessidade” de ter 
sempre o último modelo do celular 
atual? O que está acontecendo 
conosco?
infelizmente, estamos reféns disso, 
por pura mania.
Já teve que ficar sem o seu 
celular por roubo ou ter dado 
algum problema? Como foram 
os primeiros dias? Acredito 
que difíceis, mas depois se 
acostumou e até gostou, não foi? 
Estamos “apenas” com a mania do 
celular à mão.
Basta decidirmos voltar a conviver 
mais com as pessoas. Dar atenção 
a quem está conosco. Focar na 
entrevista, no trabalho. Sair para 
jantar e deixar o celular no bolso. ler 
mais livros e ficar menos com celular 
em mãos.
Precisamos respirar ar puro de novo, 
daquele tempo em que não existia 
smartphones.

Por Gabi Barboza
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por SUSANE ZANIN
MOdA & ESTILO

Vitrine

AgenDA De eVentOS

eSPAÇO gOUrmet

IngreDIenteS
2 abobrinhas raladas
1 lata de milho verde
200 g de presunto

mASSA:
3 xícaras de chá de farinha de trigo
1 xícara de leite
1 colher de chá de fermento em pó
1 cebola
4 ovos
Tomates-cereja para decorar
Cebolinha a gosto
Sal e pimenta-do-reino a gosto

mODO De PrePArO
Rale as abobrinhas e coloque um pouco de sal, 

reserve. Escorra o milho verde e reserve. Pique a ce-
bolinha e a cebola bem finas, reserve. Corte os to-
mates-cereja ao meio e reserve. Corte o presunto 
em cubos e reserve.

mASSA:
Ligue o forno a 180ºC. Escorra a abobrinha 

MUFFIN SALGADO

com as mãos e acrescente a farinha de trigo. Junte 
os ovos, o leite e o óleo e mexa bem. Misture o pre-
sunto, o milho verde, a cebola e a cebolinha. Co-
loque sal e pimenta-do-reino a gosto. Por último, 
acrescente o fermento em pó. Coloque em formi-
nhas para muffin e decore com os tomates-cereja. 
Asse em forno alto a 180ºC por 20 a 25 minutos. Tes-
te com uma faca se o interior está assado.

InfOrmAÇÕeS ADICIOnAIS
Caso não tenha formas de muffin, pode-se usar 

uma forma quadrada normal untada com óleo e fa-
rinha, como se estivesse assando uma torta.

25/8 - Almoço da Apae Marisol – 
11h – Salão Paroquial Católico
- Jantar das Orquídeas – 20h30 - Sa-
lão da Igreja Evangélica de Con-
fissão Luterana no Brasil

26/8 - Festa da Melhor Ida-
de – 10h -  Salão Bairro Pioneiro 

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

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

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

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

8/9 - 2º Carreteiro de Coste-
la – 20h – CTG Juca Ruivo

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

MARAVILHA

A 
curiosidade sobre o mundo da moda é 
grande e, não por acaso, os filmes que 
abordam o assunto fazem muito suces-
so. Então, separei cinco dicas de filmes, 

séries e documentários que melhor representam a 
realidade do setor.

o diabo Veste Prada: dizem que este filme 
foi baseado em alguns fatos que realmente acon-
teceram na Vogue americana. Apesar de tratar al-
gumas questões de forma exagerada, é interessan-
te como o filme mostra a correria característica 
do setor, além da cooperação e das relações en-
tre profissionais de diferentes áreas. Gosto espe-
cialmente de uma cena que a protagonista An-
drea demonstra seu desinteresse pelo mundo da 
moda e sua chefe, Miranda, argumenta de forma 
genial sobre como, mesmo sem saber, todos faze-
mos parte desse mecanismo social.

advanced style: Baseado no blog Advance 
Style do fotógrafo Ari Seth Cohen, o documentário 
observa a intimidade de sete nova-iorquinas mui-
to estilosas com idades entre 62 e 95 anos. Adoro 
como essas senhorinhas mostram personalida-
de, individualidade e muita vitalidade através da 
moda, quebrando muitos paradigmas!

Girlboss: Essa é uma série que causou muito 

furor no meio da moda quando foi lançada. Con-
ta a história da trajetória de sucesso da empresá-
ria Sophia Amoruso e sua empresa de e-commer-
ce de moda.

os delírios de Consumo de becky bloom: 
Quem nunca exagerou nas compras? Esse filme 
aborda de forma muito divertida a realidade de 
algumas pessoas viciadas em compras. Uma das 
cenas mais interessantes é quando a personagem 
principal, já afundada em dívidas, começa a ima-
ginar os manequins da loja convencendo-a de que 
deveria comprar uma peça, pois poderia mudar 
sua vida e a forma que as pessoas a viam. 

Kinky boots: Com o falecimento do patriar-
ca da família, o filho assume a empresa familiar 
de fabricação de sapatos tradicionais masculinos. 
Entretanto, a fábrica estava falindo e, ao conhecer 
acidentalmente um travesti, o novo empresário 
observa um nicho ainda não explorado de merca-
do: sapatos para o público travesti. Além de uma 
aula sobre mercado de moda, esse filme aborda 
uma interessante questão administrativa de repo-
sicionamento de mercado. 

Agora só falta a pipoca e o cobertor para apro-
veitar esse fim de semana gelado no melhor esti-
lo da moda!

fIlmeS De mODA
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Vitrine

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

Sandra Reckers comemorou mais um 
ano de vida ontem (24). Que você celebre 
o amor e a paz para seu coração se 
tornar ainda mais belo. Desejamos que 
a felicidade acompanhe sempre você, 
não só hoje, mas todos os dias da sua 
vida. Uma homenagem da família e dos 
amigos que lhe amam.

Neste dia 27 o colaborador do grupo Wh 
Comunicações luiz Claudio Carpes completa 
mais um ano de vida. Os colegas e direção 
desejam muitas felicidades!!!

Cleiton, parabéns por mais um 
aniversário! Que você possa realizar todos 
os teus sonhos e desejos. homenagem 
de sua família e amigos! 

grazi, que Deus, em Sua infinita bondade, 
lhe dê tudo de bom que você merece. Que 
você tenha muita alegria, paz, saúde e 
felicidade. Parabéns pelo aniversário hoje!

Daiane, feliz aniversário! 
Que sua vida seja uma 
soma de bênçãos e de 
vitórias. Que a felicidade 
te persiga para sempre. 
Parabéns!

Mozer, espero que 
você tenha um 

aniversário e uma 
vida inteira repleta de 

felicidades, alegria, 
paz, saúde, dinheiro e 
amor. Continue sendo 
essa pessoa especial 

que cativa todos a sua 
volta. Feliz aniversário!

Denise, parabéns por 
comemorar mais 

um ano de vida! 
Muita alegria, paz e 

harmonia. Que todos 
os seus desejos 
se realizem, pois 

você merece. Feliz 
aniversário!
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por LAIS ORO e ANdREA COStA PELISSARI
dESIGN EM PAUTA

Vitrine

por LUCIANE MOZER

VIdA E
ESPIRITUALIdAdE

nA SUA eStAnte

qUAnDO nOS OmItImOS 

Você já pensou nas consequências de uma omissão? De não 
querer se meter? De isso não é comigo? 

A advogada Tatiane Spitzner, buscando desesperadamente es-
capar das agressões de seu marido, pediu socorro. Foram momen-
tos de tortura registrados pelas câmeras de segurança que nos cau-
saram angústia e revolta, mas também nos trouxe muitas reflexões. 

A omissão dos vizinhos causou a sua morte. Parece forte esta 
afirmação, mas se a polícia tivesse sido chamada, a sua trágica 
morte poderia ter sido evitada. 

Mas, claro, em briga de marido e mulher não se mete a colher. 
Este é o pensamento da maioria das pessoas, e precisamos mudar 
urgentemente isso. 

Não podemos mais nos omitir diante do que está errado, pre-
cisamos saber que os maus são barulhentos e audaciosos, os bons 
são tímidos. E esta timidez é a grande responsável pelo atual esta-
do das coisas. 

E quando falamos dos maus não nos referimos unicamente 
aos assassinos, bandidos ou terroristas. Existem muitos outros in-
divíduos maus se aproveitando dessas situações.

O pavor e o desespero gerado na população é o componente per-
feito para a ação dos maus. Um povo intimidado, desesperado e im-
potente é tudo o de que precisam os que querem tirar proveito disso.

Mas vamos lembrar um homem que nos deixou profundos en-
sinamentos: Jesus Cristo. Ele jamais se omitiu diante de qualquer 
situação. Sempre se posicionou favorável ao bem, sem se importar 
com quem o praticava.  

Em resposta aos discípulos que haviam proibido um homem 
que expulsava os demônios em nome de Jesus, mas não o acom-
panhava, Jesus disse-lhes, com sabedoria: “não o proíbam, por-
que quem não é contra nós, é por nós”. Isso é levantar a bandeira do 
bem acima de tudo. O bem é o bem. Isto apenas.

Quem prega o contrário não pode estar movido por boas in-
tenções. São chegados os tempos em que precisamos assumir a 
nossa posição. Precisamos mostrar de que lado estamos: do lado 
de Deus ou de Mamom. 

Em tempos de tanta violência, corrupção e falta de ética, não 
temos o direito de permanecer em cima do muro. Precisamos nos 
decidir e não podemos mais nos omitir. 

Se dizemos confiar em Deus, é momento de assumir essa con-
fiança. A confiança de que toda árvore que nosso pai não plantou 
será arrancada, conforme ensinou Jesus. E a violência certamente 
não é árvore plantada pelo Criador.

Portanto, é hora de fazer luz. É hora de somar as boas quali-
dades e fazer valer o bem que desejamos. É hora de altear bem 
alto a bandeira do bem, para que o bem sobrepuje o mal. Para 
que a luz afugente as trevas. Pense nisso e considere que basta 
apenas querer.

O SONhO DO tIGRE 
Um passado de solidão. Um 
futuro de mágoa e abandono. 
E a possibilidade de mudar 
tudo, desde o começo. Com a 
derrota do feiticeiro lokesh, só 
parecia restar ao príncipe Kishan 
Rajaram passar a eternidade 
cumprindo a promessa de 

proteger a linda e irascível deusa Durga. Preso no 
passado, ele sofre depois que seu irmão, Ren, e Kelsey, 
a garota que ambos amam, voltam ao presente e 
começam a viver o seu “felizes para sempre”. Então, 
quando o xamã Phet aparece pedindo sua ajuda para 
salvar Kelsey, Kishan agarra a oportunidade com 
unhas e dentes, disposto a voltar atrás na sua decisão 
de ficar no passado e assim mudar seu destino. O tigre 
negro está prestes a descobrir que aquilo que parece o 
fim pode ser apenas um recomeço... 

DENtES DE DRAGãO
Desde Jurassic Park, nunca foi tão perigoso 
escavar o passado. Em 1876, no inóspito cenário 
do Oeste americano, os famosos paleontólogos e 
arquirrivais Othniel Marsh e Edwin Cope saqueiam 
o território à caça de fósseis de dinossauros. Ao 
mesmo tempo, vigiam, enganam e sabotam um 
ao outro numa batalha que entrará para a história 
como a guerra dos Ossos. Para vencer uma aposta, 

o arrogante estudante de Yale William Johnson se junta à expedição 
de Marsh. A viagem corre bem, até que o paranoico paleontólogo 
se convence de que o jovem é um espião a serviço do inimigo e o 
abandona numa perigosa cidade. William, então, é forçado a se unir ao 
grupo de Cope e eles logo deparam com uma descoberta de proporções 
históricas. Mas junto com ela vêm grandes perigos, e a recém-adquirida 
resiliência de William será testada na luta para proteger seu esconderijo 
de alguns dos mais ardilosos indivíduos do Oeste.

No mobiliário, o estilo in-
dustrial aparece principalmen-
te no tipo de material e de cores 
utilizadas. São usados muitos 
metais, especialmente ferro ou 
aço, além de madeira. As co-
res mais frequentes são o pre-
to, principalmente nos metais, 
o branco e o cinza, que lem-
bra o tom do concreto. A ma-
deira muitas vezes tem tom cla-
ro, contrastando com o preto, e 
pode ser também uma madei-
ra rústica. O reaproveitamento é 
muito utilizado na decoração de 
estilo industrial.

Mas dentro do estilo indus-
trial existem diferentes tipos de 
móveis. Eles podem ter um visu-
al mais leve e geométrico ou en-
tão formas “retrô”, ou seja, mais 
antigas e rebuscadas. Da mesma 
forma, podem compor uma de-
coração minimalista e moder-
na ou então uma ambientação 
mais rústica. Mas em todas essas 
versões, o tipo de material e de 
cores permanece o mesmo. E es-
sas características conferem um 
toque jovial e descolado aos am-
bientes, por ser levemente frio e 
menos convencional.

O eStIlO InDUStrIAl nOS mÓVeIS
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CArgA PeSADA Até a primeira quinzena de agosto, a PRF flagrou mais de 3,5 milhões de quilos 
de excesso de peso nas rodovias federais em Santa Catarina

Balanço da Prf aponta aumento nos 
flagrantes de excesso de peso nas rodovias
Carine arenHardt

Além de danificar e comprometer a 
durabilidade do asfalto, o excesso 
de peso nos veículos de carga com-

promete a segurança no trânsito. Um cami-
nhão carregado acima da capacidade con-
tribui para o envolvimento destes veículos 
em acidentes de trânsito, principalmente 
por sobrecarregar suspensão e freios, ofere-
cendo risco para o motorista, assim como 
também aos demais usuários da rodovia. 

Neste ano a Polícia Rodoviária Federal 
(PRF) intensificou as fiscalizações de ex-
cesso de peso nos veículos de carga, o que 
resultou também no aumento de flagrantes 
em Santa Catarina. Conforme o chefe do 

Núcleo de Comunicação da PRF no Estado, 
Adriano Fiamoncini, estão sendo fortaleci-
das as forças-tarefa envolvendo um maior 
número de policiais rodoviários na tentati-
va de diminuir a sensação de impunidade. 

Somente até a primeira quinzena des-
te mês as fiscalizações em rodovias federais 
do Estado flagraram excesso nas cargas su-
perior a 3,5 milhões de quilos. Neste mes-
mo período de 2017, os flagrantes da PRF 
contabilizaram 2,1 milhões de quilos acima 
do permitido. 

Uma operação realizada no Oeste do 
Estado, nos dias 16 e 17 deste mês, flagrou 
excesso de peso superior a 100 mil quilos, 
transportados por caminhões em trechos 
da BR-282, BR-163 e BR-153. O destaque 

desta fiscalização foi para um caminhão 
carregado de toras que passava pelo muni-
cípio de Água Doce, o qual estava com 13 
toneladas a mais do que o peso permitido.

Fiamoncini destaca que o transpor-
te de madeira acaba sendo o tipo de car-
ga com mais flagrantes de excesso de peso 
em rodovias catarinenses, seguidas por 
materiais como pisos, areia e cimento. 
Ele também afirma que os números des-
ta operação realizada no Oeste representa 
uma média de todas as fiscalizações que 
duram dois dias. “Quando a ação dura 
dois dias chega sim na média de 100 mil 
quilos de excesso. Quando dura três dias 
até passa disso, depende muito do tipo de 
carga”, reforça. 

BAlAnÇAS DeSAtIVADAS 
Com as balanças de pesagem do Dnit desativadas desde 2014, 
o tráfego de veículos com excesso de peso acaba aumentando. 
Conforme Fiamoncini, a ausência dessas balanças em 
funcionamento causa uma sensação de falta de fiscalização. “A 
PRF tenta compensar isso fiscalizando através da nota fiscal, 
de balanças particulares de empresas com o equipamento 
devidamente aferido pelo inmetro, mas se houvesse as balanças 
do Dnit operando em pleno vapor no Oeste, esse problema de 
excesso de peso, com certeza, seria menor”, afirma. 
Em julho deste ano uma sentença assinada pelo juiz federal 
Marcio Jonas Engelmann determinou a reativação da balança 
de pesagem às margens da BR-282 em Maravilha. O juiz 
também condenou o governo federal a bancar as despesas 
imediatas da reativação, caso o Dnit não tenha recursos. A 
sentença estimulou uma multa de R$ 1 mil por dia, em caso 
de descumprimento da medida. Conforme a decisão judicial, o 
Dnit teria (a partir de julho) 180 dias para reativar a estrutura, no 
entanto a balança ainda não está em funcionamento. 

PUnIÇãO Será fOrtAleCIDA 
A exemplo do que aconteceu com os 
embarcadores, motoristas e os transportadores 
envolvidos nos flagrantes dos dias 16 e 17 no Oeste, 
todos os responsáveis pelo transporte irregular são 
multados pela PRF e os veículos liberados somente 
após a transferência do excesso de peso para outros 
caminhões. Fiamoncini deixa uma orientação, 
principalmente aos empresários, que não vale a pena 
tentar um lucro um pouco maior por viagem forçando 
o veículo a carregar um peso muito maior do qual ele 
foi projetado.
“A PRF, além de fiscalizar, além de fazer as multas 
previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), 
está em tratativas com o Departamento Nacional 
de infraestrutura de Transportes (Dnit) e também 
com o Ministério Público para que em flagrantes de 
excesso de peso seja feito um Termo de Ajuste de 
Conduta com a empresa infratora, para que além 
da multa prevista no CTB, estas empresas sejam 
punidas e paguem pelo dano causado à rodovia, que 
é patrimônio público”, explica. Principais flagrantes de excesso de peso são em cargas de madeira

Balanças do Dnit estão desativadas desde 2014

Divulgação PRF

Carine Arenhardt/O Líder 

Além das multas, ação conjunta 
da PRF, MP e Dnit busca cobrar 
das empresas o pagamento 
dos danos causados nas 
rodovias pelo excesso de peso
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A CDL e Associação Em-
presarial de Maravilha rea-
lizam na terça-feira (28) a 2ª 
assembleia geral ordinária de 
2018. O evento terá início às 
18h30, no auditório das en-
tidades. Conforme a presi-
dente das entidades, Polia-

na de Oliveira, na pauta está 
prevista a prestação de con-
tas do primeiro semestre de 
2018, alterações no estatuto 
da entidade, a pedido da Fe-
deração das Câmaras de Di-
rigentes e Lojistas (FCDL), 
a aprovação para liberação 

de um crédito para conclu-
são da obra da sede própria. 

Poliana destaca que a 
aprovação deste crédito já 
havia sido apresentada na as-
sembleia realizada em abril 
deste ano. Ela pede a presen-
ça de todos os associados. 

terÇA-feIrA

CDl e Associação empresarial 
programam assembleia geral ordinária

OASe Conforme os organizadores, foram vendidas 620 fichas 

Comunidade evangélica realiza 
Café Colonial em maravilha
Cleiton Ferrasso

O tradicional Café Colonial 
da Ordem Auxiliadora das Se-

nhoras Evangélicas de Maravilha 
(Oase) foi realizado. Conforme a 
organização, 620 fichas foram co-
mercializadas. O café foi servido 

no sábado (18), no salão da Igre-
ja Evangélica de Confissão Lute-
rana no Brasil (IECLB). 

O público degustou mais de 

20 tipos de quitutes feitos manu-
almente pelas senhoras. O even-
to é realizado há mais de seis dé-
cadas no mês de agosto.

Fotos: Cleiton Ferrasso/O Líder

Mais de 20 tipos de quitutes foram confeccionados Mais de 600 pessoas participaram do evento

PrOfISSÕeS, CIênCIAS e teCnOlOgIAS

feiras movimentam mais 
de quatro mil pessoas 
da redaÇÃo

A Feira das Ciências e Tec-
nologias e a 3ª Feira das Pro-
fissões levou mais de qua-
tro mil pessoas até a Escola 
de Educação Básica Nossa Se-
nhora da Salete. O evento foi 
realizado no dia 17 e no sá-
bado (18), em Maravilha. O 
balanço foi divulgado nes-
ta semana pela diretora da es-
cola, Lucirlene Pertuzatti. 

Dos 400 trabalhos de todos 
os estudantes, 75 foram expos-
tos na Feira das Ciências e Tec-
nologias. Um desses projetos é 
o do aplicativo Onde Reciclo? 

vencedor da etapa municipal, 
e que segue para disputar em 
nível regional com outras es-
colas da ADR de Maravilha. 

Já a 3ª Feira das Pro-
fissões teve grande cresci-
mento e foi além do espe-
rado. Segundo Lucirlene, 
foram 11 instituições de en-
sino superior e diversos cur-
sos técnicos destacando 
financiamentos e outras opor-
tunidades para os alunos. 

Com o grande número de 
participação, a diretora dis-
se que no ano que vem pre-
tende utilizar a rua em fren-
te à escola e outros espaços. 

Fotos: Cleiton Ferrasso/O Líder

Feira das profissões também chamou a atenção das pessoas

Trabalhos foram apresentados

Estudantes apresentaram ao público os trabalhos

eXPAnSãO
Sicredi está chegando 
em minas gerais

Oficialmente o Sicredi Alto 
Uruguai RS/SC/MG está inician-
do a sua expansão para o Esta-
do de Minas Gerais. O primeiro 
evento conduzido pela Coopera-
tiva em solo mineiro foi no mu-
nicípio de Itajubá, no dia 16 de 
agosto, com apresentação insti-
tucional do Sicredi e da coope-
rativa para público de aproxi-
madamente 100 pessoas, entre 

lideranças, representantes de en-
tidades, universidades e empre-
sários do município e região. 

O presidente, Eugenio Pol-
tronieri, e o diretor-executivo, Ja-
ques Samuel dos Santos, condu-
ziram as apresentações. O ponto 
alto da apresentação foi a notí-
cia de que Itajubá será o primei-
ro município mineiro em que a 
cooperativa instala uma agência. 

Divulgação

Presidente, Eugenio Poltronieri, durante apresentação da cooperativa

A ordem de serviço foi as-
sinada na terça-feira (21), fir-
mando contrato entre o gover-
no municipal de Maravilha 
e a Gaia Rodovias, respon-
sável por executar a obra. A 
empresa tem até o dia 21 de 
outubro para concluir a pa-
vimentação asfáltica em tre-
cho da Rua José de Anchie-
ta, entre a Avenida Araucária 
e a Rua Nereu Ramos, so-

mando uma área superior a 
seis mil metros quadrados. 

O valor da obra é de R$ 
264.805,94. Os recursos são 
do governo federal, com con-
trapartida do município e terá 
parte de contribuição de me-
lhoria dos moradores da rua. 
Os contribuintes poderão op-
tar entre pagar o valor em cota 
única com 5% de desconto ou 
parcelado em até 36 vezes.

rUA JOSé De AnChIetA 
Ordem de serviço para 
obra de asfalto é assinada 

Arquivo/O Líder

Trecho da José de Anchieta que será asfaltado
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diana HeinZ

vicultura é a arte de criar 
e multiplicar aves. Em 

Dia 28 de agosto comemora-se o Dia do Avicultor

Santa Catarina este serviço pe-
cuarista emprega 100 mil pes-
soas diretamente e abateu 1,3 
bilhão de cabeças no ano pas-

sado, sendo que o Estado é o se-
gundo colocado no ranking de 
produção e exportação de aves 
no Brasil, ficando atrás apenas 
do Paraná. 

Arno e Danila Behm fazem 
parte deste cenário há 30 anos, 
pouco depois dos catarinenses 
implantarem o sistema de In-
tegração Vertical na avicultura, 
uma parceria entre a indústria 
(frigoríficos) e os produtores. 
Nesse novo modelo, o avicultor 
integrado passou a contar com o 
apoio da indústria no que se re-
fere ao fornecimento dos prin-
cipais insumos da atividade, 
como ração e medicamentos, 
além de assistência técnica e re-
posição de lotes, os filhotes. 

Com isso, a produção de 
aves passou a ser repassada à 
indústria e garantiu remunera-
ção ao avicultor, o que causou 
um aumento de aviários no Es-
tado. Não demorou muito para 
que as propostas fossem espa-
lhadas até o Oeste catarinense, 
mais precisamente na Linha 51, 
interior de Maravilha, onde o ca-
sal Behm mora. 

Eles começaram antes da 
existência da tecnologia no gal-
pão e faziam todo o trabalho 
manualmente, desde alimen-
tação até o carregamento das 
aves. “Naquele tempo, quan-
do os pintainhos chegavam, nós 
reuníamos os vizinhos que tam-
bém criavam e nos ajudávamos 
a descarregar na proprieda-
de. Quando eles estavam pron-
tos para o abate, novamente nos 
reuníamos”, lembra. 

Com o crescimento de aviá-
rios e o início da exportação sur-
giram as exigências. Por meio 
delas que a rotina do pecuaris-
ta tornou-se cheia de detalhes, 
mas também de tecnologia. Be-

bedouros automáticos, ventila-
dores, caldeiras e ração mais nu-
tritiva. O passar do tempo foi de 
investimento nas propriedades. 
“Todos os anos nós mudamos 
alguma coisa ou acrescenta-
mos uma nova tecnologia. Isso 
é interessante de ver, porque as 
mudanças vêm e muitas vezes 
facilitam a produção”, explica. 

Das três décadas de cuida-
dos com as aves, 17 anos são 
por Vanderlei Scherner, sócio e 
cuidador dos 1.200 m² de aviá-
rio de Behm. A parceria surgiu 
quando Danila encontrou o so-
gro de Scherner e disse preci-
sar de alguém que entendes-
se de avicultura para assumir o 
trabalho, já que o casal queria 
se preocupar com outras ativi-
dades. Scherner foi a sugestão, 
e ele logo foi morar, juntamen-
te com a esposa, na proprieda-
de. “É um trabalho que aprendi 
com meu pai e gosto muito. Me 
sinto feliz em poder exercer um 
trabalho que acaba gerando in-
diretamente muitos outros”, afir-
ma Scherner. 

PrODUÇãO 
Anualmente o aviário de Behm prepara 75 mil aves para o 
abate. Elas são divididas em seis lotes e cada um passa 
cerca de 45 dias na propriedade aos cuidados de Scherner, 
como alimentação e temperatura. Dentro dos dois galpões, 
somam-se 13 mil aves que passam da fase de filhote até a 
maturidade, sendo carregada para o frigorífico. 

AUmentO DA eXPOrtAÇãO, 
mAS qUeDA InternA 

Após duas quedas consecutivas, causadas princi-
palmente pela paralisação dos caminhoneiros, as ex-
portações catarinenses voltaram a subir no mês pas-
sado. Em julho as vendas para o exterior cresceram 
26,9% em relação ao mesmo período do ano passa-
do, somando US$ 940,05 milhões. Frente a junho, 
o incremento foi de 27,3%. Os dados são do Minis-
tério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços.

E no mercado interno o poder de compra da po-
pulação, devido à entrada dos salários, não foi su-
ficiente para aumentar a demanda pela carne de 
frango na segunda semana de agosto. Confor-
me o Centro de Estudos Avançados em Econo-
mia Aplicada (Cepea), entre 9 e 16 de agosto os pre-
ços da carne caíram na maioria das regiões.

Santa Catarina é o segundo colocado no 
ranking de produção e exportação de 
aves no Brasil, sendo que o Oeste
é considerado o berço das aves

AgrOnegÓCIO

Fotos: Diana Heinz/O Líder

Arno e Danila Behm são casados há 47 anos e há 30 trabalham na avicultura

vanderlei Scherner é sócio do casal e cuida do aviário há 17 anos

Os dois aviários somam 1.200 m² e abrigam 13 mil aves

mAIOreS reBAnhOS De gAlInáCeOS em SAntA CAtArInA POr AnO

Fonte: iBgE/Censo 2017



,  MARAvilhA 25 DE AgOSTO DE 201822

Extremo Oeste
Catarinense

PAtInAÇãO ArtíStICA
festival e torneio Interestadual 
serão na próxima semana  

Mais de 270 atletas de 13 municípios vão participar do 
6º Festival e 4º Torneio Interestadual de Patinação Artísti-
ca em Bom Jesus do Oeste. O evento será na sexta-feira (31) 
das 8h30 às 16h30 e no sábado (1º) das 13 às 19h no giná-
sio de esportes. As apresentações serão realizadas por pes-
soas de Águas de Chapecó, Saudades, Serra Alta, Iporã do 
Oeste, Itapiranga, São Carlos, Palmitos, Riqueza, Nova Ere-
chim, Coronel Freitas, Pinhalzinho, Frederico Westpha-
len (RS) e o município anfitrião, Bom Jesus do Oeste. 

AtIVIDADe fíSICA 
Bom Jesus do Oeste 
disponibiliza treino funcional 

Com intuito de promover saúde, aumentar a qua-
lidade de vida e auxiliar na mudança de hábitos, a ad-
ministração de Bom Jesus do Oeste, em parceria com a 
Empresa Vida Boa, oferece gratuitamente aulas de treina-
mento funcional. Os treinos são realizados nas terças-fei-
ras, às 18h30, no ginásio municipal. O objetivo da ação 
é diminuir doenças psicológicas, aumentar a resistên-
cia cardiovascular, prevenir doenças físicas, além de pro-
porcionar qualidade de vida à população praticante. 

SeCretArIA De AgrICUltUrA 
Pedidos de mudas 
frutíferas podem ser feitos

A população de Bom Jesus do Oeste pode realizar pe-
didos de mudas frutíferas na Secretaria Municipal de Agri-
cultura e Meio Ambiente. A ação realizada pela pasta, 
em parceria com a prefeitura, oferece uma lista de es-
pécies disponíveis. Os interessados em solicitar as mu-
das podem realizar o pedido até o dia 31 de agosto, sendo 
que a entrega das plantas deve ocorrer no mês de setem-
bro. Os preços e a lista de espécies estão à disposição da 
população na Secretaria Municipal de Agricultura.

SC-492
Prefeitos assinam pré-projeto do asfalto entre 
São miguel da Boa Vista e romelândia 

Na quarta-feira (22) foi realizada 
Consulta Pública para apresentação 
do Projeto de Engenharia da SC-
492, trecho São Miguel da Boa Vista 
– Romelândia. O evento contou com 
a presença de representantes do 
Deinfra, MPB Engenharia, Executivo 
e Legislativo dos municípios e público 
em geral. A reunião foi no auditório da 

Câmara de Vereadores de Romelândia.
Conforme o prefeito de 

Romelândia, Valdir Bugs, a 
pavimentação asfáltica do trecho 
é uma reivindicação antiga das 
administrações dos dois municípios. 

De acordo com o prefeito, o trecho 
tem pouco mais de oito quilômetros 
e o recurso necessário seria de 

O município de Flor do 
Sertão ocupa posição de des-
taque em um ranking que 
mede os investimentos por 
municípios na área de Saúde 
Pública. Os dados podem ser 
consultados por meio do apli-
cativo “Onde está o dinheiro 
da Saúde”, desenvolvido pela 
Fiocruz Pernambuco e dispo-
nível para aparelhos com sis-
tema operacional Android. 
O aplicativo possibilita ao ci-
dadão conhecer o posiciona-
mento do seu município no 
ranking, além de outros deta-
lhes de onde os recursos es-

InVeStImentO Município ocupa a 37ª posição do país no quesito investimento em saúde por habitante, 
com R$ 1.983,01 investidos para cada cidadão em 2017

flor do Sertão é destaque nacional na saúde

Prefeito de Flor do Sertão, Sidnei Willinghöfer

Divulgação

Divulgação

tão sendo aplicados. Flor do 
Sertão ocupa a 37ª posição 
do país no quesito investi-

mento em saúde por habitan-
te, com R$ 1.983,01 investidos 
para cada cidadão em 2017. 

O investimento é superior a 
duas vezes a média nacio-
nal, que é de R$ 743,85. No to-
tal, Flor do Sertão investiu R$ 
3.163.755,36, o que represen-
ta 19,27% das receitas próprias 
do município. 

Os municípios são obriga-
dos a investir, no mínimo, 15% 
dos seus recursos próprios em 
saúde. Dos pouco mais de R$ 
3 milhões investidos na saúde 
pública, 67,73% foram de re-
cursos próprios, 25,31% do go-
verno federal e 6,95% do go-
verno do Estado.

De acordo com o prefei-

to de Flor do Sertão, Sidnei 
Willinghöfer, a saúde é uma 
das prioridades da adminis-
tração. “Sendo prioridade, pre-
cisamos investir. Entendemos 
que tudo gira em torno da saú-
de, pois sem saúde, ninguém 
tem qualidade de vida. E sa-
ber que estamos em 37º entre 
mais de 5.500 municípios bra-
sileiros é muito gratificante. 
Vamos continuar trabalhando 
para melhorar ainda mais nos-
sos índices”, comenta.

Do total investido na saú-
de em Flor do Sertão em 2017, 
97,80% dos recursos foram 

empregados na atenção bási-
ca. A secretária de Saúde, Ma-
ristela Valler, também falou 
da valorização da Saúde. “Es-
tou muito feliz com os resul-
tados alcançados na Secreta-
ria Municipal de Saúde, claro, 
por meio dos recursos inves-
tidos. É muito importante que 
a administração tenha esta vi-
são disponibilizando o acesso 
à saúde para a população, fo-
cando na prevenção de agra-
vos e doenças, proporcionan-
do melhoria na qualidade de 
vida dos munícipes flor-serta-
nenses”, analisa.

Em Flor do Sertão a prática do 
xadrez é popular entre os estudantes 
graças à iniciativa de mais de uma 
década da atual diretora do Centro 
Educacional Padre Luiz Muhl e da 
professora de xadrez Geni Rissi Bor-
tolini e seu esposo, Paulo Bortolini. 
Eles realizam o Torneio Estudantil 
de Xadrez Sulcredi e neste ano não 
foi diferente, os alunos foram dividi-

dos em cinco categorias, nivelando 
a disputa. Esta foi a 3ª do evento, que 
é realizado com o apoio do Sulcredi.

Conforme Geni, a ideia de in-
serir a prática do xadrez no meio 
educacional se sustenta na convic-
ção dos resultados positivos que ele 
propicia aos estudantesCada um 
dos campeões recebeu da Sulcre-
di aplicação no valor de R$ 100.

COOPerAr 
torneio de Xadrez 
Sulcredi é realizado 

aproximadamente R$ 23 milhões. Ele acredita 
que o projeto seja finalizado até 2019.



,  MARAvilhA 25 DE AgOSTO DE 2018 23

STEFAN KARL 
STEFANSSON
Faleceu no dia 
21 de agosto. 

O ator islandês 
interpretou o vilão Robbie 

Rotten na série de Tv infantil 
“lazy Town” e morreu aos 43 
anos, após batalha de mais de 
dois anos contra um câncer no 
duto biliar. O tratamento teve 
início em 2016, quando ele 
passou por cirurgia que parecia 
ter sido bem-sucedida. Mas 
em 2018 a doença voltou com 
muitas complicações.

ALDO SCHNEIDER
O deputado 
estadual pelo 
MDB e presidente 

da Assembleia 
legislativa de Santa 

Catarina (Alesc), de 57 anos, 
morreu na tarde de domingo (19), 
em Balneário Camboriú. Desde 
2017 o político lutava contra um 
câncer na coluna e passou por 
uma série de tratamentos de 
saúde em Santa Catarina e São 
Paulo. Aldo Schneider nasceu 
23 de maio de 1961. Formou-
se em gestão Empresarial 
pela Uniasselvi e ingressou na 
Secretaria de Estado da Fazenda 
como analista da Receita 

Estadual em 1980. Foi eleito 
deputado estadual de Santa 
Catarina em 2010 e reeleito em 
2014. Na última legislatura, entre 
2014 e 2018, foi indicado para 
presidir a Alesc.

OTAVIO FRIAS 
FILHO
O jornalista 
morreu na 

terça-feira (21) 
em São Paulo, aos 61 anos. Ele 
foi o diretor de redação do jornal 
“Folha de S. Paulo” por 34 anos. 
Nesse período, ele modernizou 
e transformou o jornal num dos 
mais importantes do país e teve 
forte influência no jornalismo 
brasileiro. Em 24 de maio de 
1984 a “Folha de S.Paulo” 
estampava um passo importante 
na trajetória de Otavio Frias Filho 
e na sua própria: a primeira capa 
em que o jornalista aparecia 
como diretor de redação. O 
começo não foi fácil. O jovem, de 
26 anos, enfrentou resistência 
interna e externa, especialmente 
porque era filho do dono, Octavio 
Frias de Oliveira.

EDIVALDO 
BOAVENTURA
Morreu na 
madrugada de 

quarta-feira (22), aos 84 anos. 
Ele era escritor e professor da 
Universidade Federal da Bahia 
(Ufba). Boaventura não resistiu 
a complicações de uma cirurgia 
cardíaca. Ele foi secretário de 
Educação e Cultura da Bahia 
por duas vezes, uma entre 1970 
e 1971 e a outra entre 1983 e 
1987. Entre os anos 2007 e 2011, 
presidiu a Academia de letras da 
Bahia. A trajetória do educador 
foi reconhecida pelo governo de 
Portugal em junho deste ano, 
quando ele foi condecorado com 
a Ordem da instrução Pública 
no grau de comendador, pelos 
serviços prestados à educação e 
cultura nos dois países de língua 
portuguesa.

LEONARDO RAVI SCHIMITD 
HINING
Faleceu no dia 17 de agosto, 
no hospital Regional de São 
Miguel do Oeste, aos três meses. 
Seu corpo foi velado na Casa 
Mortuária de guaraciaba e 
sepultado no cemitério de linha 
São Pedro Tobias, em Dionísio 
Cerqueira.

OLÍVIA PEDON DAVOGLIO
Faleceu no dia 17 de agosto, 
no hospital de Anchieta, aos 
90 anos. Seu corpo foi velado 

na Capela de linha João Café 
Filho, Anchieta, e foi sepultado 
no cemitério da comunidade. A 
família convida para o culto de 
sétimo dia, amanhã (26), às 9h, na 
Capela de linha João Café Filho, 
em Anchieta.

ELÍAS FORGIARIANI
Faleceu no dia 21 de agosto, no 
hospital São José de Maravilha, 
aos 87 anos. Seu corpo foi velado 
na Casa Mortuária de Anchieta e 
sepultado no cemitério municipal.

EMMA MEZZOMO FRANSOZI
Faleceu no dia 21 de agosto, em 
sua residência em linha Daltro 
Filho, guaraciaba, aos 90 anos. 
Seu corpo foi velado na Capela 
São Thiago de Daltro Filho, 
guaraciaba, e foi sepultado no 
cemitério da comunidade.

EDEMAR ESTEFANELO DALA 
MEIA
Faleceu no dia 23 de agosto, no 
hospital Anchietense, aos 84 
anos. Seu corpo foi velado na 
Casa Mortuária de Anchieta e 
sepultado no cemitério municipal.

NOECI TEREZINHA GOMES DOS 
SANTOS
Faleceu no dia 20 de agosto, no 
hospital São José de Maravilha, 

aos 76 anos. O corpo foi velado 
no na Capela da Funerária 
Franke e sepultado no cemitério 
municipal de Maravilha. 

CÉSAR CORTI
Faleceu dia 18 de agosto, no 
hospital São José de Maravilha, 
aos 80 anos. Seu corpo foi 
velado na Casa Mortuária e 
sepultado no cemitério municipal 
de Maravilha. 

EUGENIO BORTOLANZA
Faleceu no dia 22 de agosto, no 
hospital São José de Maravilha, 
aos 71 anos. Seu corpo foi velado 
na Casa Mortuária de Maravilha e 
sepultado no cemitério municipal 
de Maravilha. 

CLAUDIA ENGEL
Faleceu no dia 22 de agosto, no 
hospital São José de Maravilha, 
aos 80 anos. Seu corpo foi velado 
na igreja Sagrada Família do 
Bairro Floresta e sepultado no 
cemitério municipal de Maravilha. 

SERGIO BRUCH
Faleceu no dia 22 de agosto, no 
hospital São José de Maravilha, 
aos 63 anos. Seu corpo foi velado 
na igreja Católica do Bairro Bela 
vista e sepultado no cemitério 
municipal de Maravilha. 

ObItUÁRIO

rePerCUSSãO Morador gravou vídeo questionando “paredes sem portas” e município diz que não há nada de errado

Após vídeo, prefeitura esclarece dúvidas 
sobre obra do Centro de Saúde
ederson abi

Vídeo gravado por um mo-
rador e compartilhado nas redes 
sociais causou polêmica e gran-
de repercussão nesta semana, 
em Maravilha. A gravação mos-
tra detalhes da obra do Cen-
tro Municipal de Saúde, ao lado 
da prefeitura, e o autor critica a 
construção de algumas paredes 
e afirma que “não há portas”. 
Ele também afirma que esta-
ria havendo gasto desneces-
sário com dinheiro público. O 
vídeo foi analisado pelo pro-
prietário da empresa Palmiti-
nho, João Bonafé, responsável 
pela construção do Centro de 
Saúde, e pelo setor de enge-
nharia da prefeitura de Mara-
vilha, que emitiu uma nota. 

De acordo com o documen-

local só deve ser visitado com agendamento em razão dos equipamentos de 
proteção no canteiro de obras

Ederson Abi/O Líder

1 – Sobre a sala com janelas 
e sem porta mencionada no 
vídeo: trata-se de um vão do 
pavimento para a elevação 
das duas torres das caixas 
de água. Se executada uma 
futura ampliação, de acordo 
com o projeto original, 
tornará este ambiente um 
espaço utilizável.
2 – A parede com a escada 
que vem do primeiro andar 
é o isolamento entre o 
primeiro pavimento e o 

telhado que será executado 
já nesta etapa. A parede está 
servindo como platibanda 
para o referido telhado. Em 
caso de ampliação, o que 
pode ocorrer futuramente, 
parede e telhado serão 
removidos.
3 – Uma segunda sala 
mencionada no vídeo é 
o poço do elevador, que 
no momento não será 
instalado por se tratar de 
um pavimento térreo. O 

local está designado para 
receber o elevador em caso 
de construção dos demais 
pavimentos. Também será 
fechada e isolada nesta 
etapa da obra.
4 – Todas as “paredes” do 
segundo andar mencionadas 
no vídeo são as platibandas 
que darão sustentação e 
fechamento do telhado ou 
se tratam de paredes para as 
torres elevatórias das caixas 
de água.

to, “todas as obras estão de acor-
do com o projeto elaborado pelos 
profissionais da Amerios”. Ainda 
na nota, o município questiona 
a capacidade técnica do autor de 
avaliar obras de engenharia. 

Após grande repercussão, 
na segunda-feira (20) o autor 

do vídeo voltou ao local com 
o mestre de obras e recebeu as 
informações detalhadas. No 
vídeo, ele afirma que não ti-
nha a informação de que se-
ria uma obra em etapas, com a 
construção do primeiro piso e 
o coberto, de forma inicial. 

APOntAmentOS DO mUnICíPIO

Nos colocamos à dis-
posição para esclarecer to-
das as dúvidas a respeito da 
obra. Lembramos que as vi-
sitas podem ser feitas junta-
mente com a equipe técnica 
e com responsáveis da em-

presa executora.
O município não se res-

ponsabiliza caso ocorra algum 
acidente em uma visita clan-
destina ou mesmo pelas con-
sequências jurídicas quanto 
ao sumiço de objetos e equi-

pamentos da obra, por se tra-
tar de uma invasão. A empre-
sa informou ao município que 
está tomando as providências 
jurídicas cabíveis por ter se 
sentido lesada com as afirma-
ções feitas pelo invasor.
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Uma residência foi arrom-
bada na terça-feira (21), na 
comunidade de Linha Tope 
da Serra, no interior de Mara-
vilha. A vítima relatou à Polí-
cia Militar que quando che-

gou em casa, por volta das 
19h, percebeu a falta de vá-
rios objetos, como aparelho 
de som, televisor de 42 pole-
gadas, cafeteira elétrica, forno 
elétrico, micro-ondas, secador 

de cabelos, notebook, proces-
sador de alimentos, botijão de 
gás, cilindro para confeccio-
nar pão e diversos alimentos. 

A vítima informou que 
saiu de casa por volta das 

7h e retornou no fim do 
dia. A Polícia Militar cole-
tou as informações e regis-
trou o boletim de ocorrência. 
O caso está sendo investi-
gado pela Polícia Civil.

ArrOmBAmentO

fUrtO 

Polícia investiga furto em residência no interior

Condenado com 49 boletins de 
ocorrência é preso

OPerAÇãO Ação contou com a presença de cão da Polícia Militar 
de São Miguel do Oeste

Polícia Civil cumpre quatro 
mandados de busca e apreensão

A Polícia Civil, por 
meio da Delegacia de Polí-
cia de Maravilha, cumpriu 
na quinta-feira (23) quatro 
mandados de busca e apre-
ensão no Bairro Bela Vista, 
em Maravilha. Durante as 

buscas foram apreendidas 
duas munições calibre 38, 
além da verificação de ou-
tras provas. 

Conforme a polícia, os 
mandados estão relacio-
nados a investigações so-

bre tráfico de drogas. Será 
instaurado inquérito poli-
cial para apurar a prática de 
posse ilegal de munição de 
calibre permitido, já que o 
proprietário das munições 
não estava no local no mo-

mento das buscas.
O Canil do 11º Batalhão 

da Polícia Militar de São Mi-
guel do Oeste prestou apoio 
à operação da Polícia Civil, 
com presença do cão para 
as buscas.

viaturas foram deslocadas para ação em conjunto com a Polícia Militar no início da 
noite de quinta-feira

De acordo com o comandante do Batalhão, Marcelo de Wallau, foi o primeiro teste 
com o uso do cão que está sendo treinado para busca de armas e munições 

Polícia Civil Polícia Militar

Uma mulher sofreu fratu-
ra na coluna após se envolver em 
acidente de trânsito, no início da 
manhã de quinta-feira (23), em 
Maravilha. De acordo com o Cor-
po de Bombeiros Militar, foi uma 
colisão na Avenida 7 de Setem-

bro entre uma moto NXR Bros 
e uma camioneta furgão, pla-
cas de São Miguel do Oeste. 

A mulher estava de carona na 
moto e, conforme os bombeiros, 
apresentava escoriações no cor-
po e dores abdominais. No hos-

pital de Maravilha, foi confirma-
da fratura na coluna e a vítima foi 
encaminhada ao Hospital Regio-
nal de Chapecó. O condutor da 
moto e o motorista da camioneta 
não sofreram ferimentos. A Polí-
cia Militar auxiliou na ocorrência.

trânSItO
mulher é transferida após acidente grave 

Um jovem de 25 anos 
foi preso após condena-
ção pela Justiça, em Maravi-
lha. A Polícia Civil efetuou a 
prisão na quinta-feira (23). 
Conforme a polícia, ele pos-
sui 49 boletins de ocorrên-
cia em diversas passagens 

policiais, como furto e pos-
se ilegal de arma de fogo. 

Após a prisão, a polí-
cia informou que ele esta-
va com um mandado de 
prisão em aberto após sen-
tença condenatória por fur-
to. A pena é de dois anos 

em regime fechado. O ho-
mem foi encaminhado para 
a Unidade Prisional Avan-
çada (UPA) de Maravilha.

De acordo com a Polícia 
Civil, jovem foi condenado 
e terá de cumprir pena em 

regime fechado

Polícia Civil

A Polícia Militar registrou mais um furto no interior do municí-
pio de Maravilha. Uma motocicleta Yamaha Lander XTZ250, placa 
MHA 6712, foi furtada na quarta-feira (21), na comunidade de Linha 
Barro Preto. De acordo com a Polícia Militar, a moto não havia sido 
recuperada até a manhã de ontem (24). A ocorrência foi registrada 
por volta de 18h30 de quarta-feira, mas o proprietário não soube in-
formar o momento exato do furto. A Polícia Civil investiga o caso. 

InVeStIgAÇãO

ACIDente 

motocicleta é furtada 
no interior do município

homem fratura coluna em 
capotamento na Br-282

Um homem sofreu feri-
mentos graves após sofrer aci-
dente de trânsito na BR-282, 
em Cunha Porã. Ele foi socor-
rido pelo Corpo de Bombei-
ros de Maravilha e encami-
nhado ao Hospital São José. 
O automóvel, um Cobalt, pla-
cas de Cianorte (PR), saiu 
da rodovia e capotou. Cho-
via no momento do acidente. 

O acidente aconteceu na 
tarde de segunda-feira (20), 
por volta das 16h. Conforme 
os bombeiros, ele sentia for-
tes dores na região da coluna 
e apresentava ferimentos pelo 
corpo. Após exames no hos-
pital, foram confirmadas fra-
turas na coluna cervical e o 
homem foi transferido ao Hos-
pital Regional de Chapecó.

Corpo de Bombeiros

Carro capotou e ficou virado na pista, no trecho entre Maravilha e Saudades

Um motorista foi bale-
ado durante assalto ontem 
(24), em Campo Erê. Os crimi-
nosos abordaram o motoris-
ta de um Fiat Uno de empresa 
de monitoramento. Encapu-
zados, eles balearam o con-
dutor e fugiram com o carro.

Após mobilização da Po-
lícia Militar em toda a região, 

quatro criminosos foram loca-
lizados na região de Nova Ita-
beraba, fugindo em direção 
a Chapecó. De acordo com a 
PM, eles abandonaram o ve-
ículo roubado e fugiram a pé 
para um matagal. Até o fecha-
mento desta edição, o helicóp-
tero do Saer, da Polícia Civil, fa-
zia buscas pelos criminosos.

ASSAltO
motorista é baleado durante 
roubo de carro na região
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Começou na quarta-feira 
(22) e seguem até amanhã (26) 
as disputas da fase microrregio-
nal da Olesc em Maravilha. A 
competição é organizada pela 
Fesporte e tem a participação 
de atletas de Maravilha, Flor do 
Sertão, Saudades, Iraceminha, 
Modelo, Pinhalzinho, Sul Brasil 
e Romelândia, sendo que cada 
categoria classifica duas equipes 
para a próxima fase. Os jogos 
são realizados no Ginásio de Es-
portes Gelson Tadeu Mello Lara 
e ginásio de esportes da Escola 
de Educação Básica João XXIII. 

Maravilha disputa vagas 
no futsal feminino e masculi-
no e no vôlei masculino. No fut-
sal feminino Maravilha entrou 
em quadra na noite de quin-
ta-feira (23), contra Iraceminha 
e venceu por 4 a 0. Na noite de 
sexta-feira (24) as meninas ma-
ravilhenses enfrentaram Mode-
lo e hoje (25), às 18h30, jogam 
contra Sul Brasil. Com ape-
nas cinco equipes competin-
do, a disputa é em chave úni-

ca e a decisão será na tarde de 
amanhã (26). Maravilha en-
frenta Romelândia às 15h30.  

O futsal masculino é dispu-
tado em chave A e B. Maravilha 
faz parte da chave A e disputou 
a primeira partida na noite de 
quinta-feira contra Flor do Ser-
tão e venceu por 4 a 2. Na sexta-
feira os meninos voltaram em 
quadra jogando contra Sauda-
des e hoje, às 19h30, joga con-
tra Modelo. Na chave B jogam 
Iraceminha, Pinhalzinho, Ro-
melândia e Sul Brasil. As duas 
melhores equipes de cada cha-
ve disputam as duas parti-
das finais, na tarde de ama-
nhã (26), às 16h30 e 17h30.

As disputas do vôlei mas-
culino são em chave única e 
começam hoje (25). Os jogos 
do vôlei são no ginásio de es-
portes da Escola de Educa-
ção Básica João XXIII. Mara-
vilha enfrenta às 10h de hoje 
a equipe de Iraceminha e às 
15h Sul Brasil; e amanhã (26), 
às 10h, joga contra Modelo.  

OleSC
fase microrregional 
encerra amanhã (26)

Cleiton Ferrasso/O Líder

Estreia de Maravilha no futsal feminino

O município de Maravilha 
sediou o 1º Campeonato Regio-
nal de Tae-kwon-do Open. A es-
trutura do Ginásio de Esportes 
Gelson Tadeu Mello Lara ser-
viu de tatame para os mais de 
170 atletas de 11 municípios. So-

mente de Maravilha são 45 atletas 
que participam da modalidade. A 
competição seguiu durante o do-
mingo (19) até às 18h. 

As cidades de Maravilha, 
Chapecó, São Miguel do Oeste, 
Santa Terezinha do Progresso, Pi-

nhalzinho, Cunha Porã, Nova Ere-
chim, União do Oeste, Saudades, 
Seara e Concórdia estiveram com 
representantes do esporte. Houve 
a tradicional luta entre os atletas e 
premiação ponce com medalha. O 
ponce é um tipo de demonstração 

individual de cada desportista. 
Em Maravilha, quem tiver in-

teresse pela modalidade pode fa-
zer a inscrição na Secretaria de 
Esportes. Crianças a partir de 4 
anos podem participar. Não há 
idade-limite para adultos.

eSPOrte Houve a tradicional luta entre os atletas e premiação ponce com medalha

mais de 170 atletas participam do 
Campeonato regional de tae-kwon-do

A prática seguiu durante o domingo, em Maravilha Mais de 170 atletas participaram

O município de Maciei-
ra sediou, no sábado (18) e do-
mingo (19), a 5ª etapa da Copa 
Motocar de Enduro de Regulari-
dade, com motos. O maravilhen-
se Valdir Breitembach (Meca) 
esteve na competição e dispu-
tou a categoria Over 45. Meca, 

mais uma vez, conquistou o pos-
to mais alto no pódio, com o 1º 
lugar da categoria. O percur-
so foi de 110 quilômetros em 
cinco horas. No mês de setem-
bro, entre os dias 5 e 8, Meca vai 
participar do Enduro da Inde-
pendência em Minas Gerais.

fUtSAl 

fUteBOl femInInO 

equipe adulta perde em partida do returno

maravilha sedia três jogos hoje

Maravilha entrou em qua-
dra na noite de quarta-feira (22), 
enfrentando Adaf Saudades, em 
partida do returno da Liga Ca-
tarinense de Futsal, em Sauda-
des. Maravilha fez o primeiro 
gol, mas a Adaf acabou virando 
o placar e disparando na frente. 
O placar final foi de 12 a 4, com 
vitória para a equipe da casa. 

O técnico da equipe maravi-
lhense disse que o trabalho está 

apenas começando e as derro-
tas não vão desanimar os atle-
tas. Maravilha foi até Saudades 
com vários desfalques. O elen-
co disponível para o técnico Ca-
dinho foi Jonas, Biju, Julio, João, 
Guilherme, Michel, Japa, Na-
tanael, Leandro, Xandy, Val-
goi e Lucas. A equipe volta a jo-
gar no dia 8 de setembro, em 
casa, no Ginásio de Esportes Gel-
son Tadeu Mello Lara, às 20h15. 

Divulgação

Divulgação

5ª etAPA 
Atleta maravilhense é 
campeão no motocar 

A torcida do Flamengo está em festa no município de Maravi-
lha. A criação do consulado foi oficializada recentemente pela torci-
da Fla-Maravilha e já começa a projetar o primeiro evento. O grupo vai 
promover o 1º Encontro do Consulado Fla-Maravilha. O evento será 
no dia 14 de outubro, com almoço e a presença de lideranças do Fla-
mengo. De acordo com o consulado, já está confirmada a presença 
do ídolo flamenguista Sávio. Além disso, estará em Maravilha o torce-
dor Maurício dos Anjos, que tatuou a camiseta do Flamengo no corpo. 

SáVIO COnfIrmADO
Consulado do flamengo 
programa evento

O 1º Campeonato Regional de 
Futebol de Campo Feminino – Taça 
Schoroeder Esquadrias tem dispu-
tas neste fim de semana em Maravi-
lha. Serão três jogos realizados hoje 
(25). Pela manhã, às 9h se enfrentam 
Gol de Menina de Maravilha e Cha-
pecoense Adell de Chapecó. No iní-
cio da tarde, às 13h30, tem jogo en-
tre Chapecoense Adell de Chapecó e 
Gol de Bico de São Miguel do Oeste. 

Para encerrar as disputas, tem 
partida às 15h entre Gol de Menina 
de Maravilha e a equipe de São Car-
los. Os jogos serão no Campo do Ma-
dalozzo. A competição é organiza-
da pelo Projeto Gol de Menina, com 
apoio da Secretaria de Esportes, Juven-
tude e Lazer de Maravilha. Os patro-
cinadores são Mercadão do Calçado, 
Imobiliária Boeira, Supermercado Au-
riverde e Livraria e Papelaria Estrela. 
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 ONEIdE BEhLING

fUteBOl Disputa foi realizada no domingo (19), no campo do CRM, em Maravilha

Cinquentões de maravilha e Caibi 
se classificam para a próxima fase

O time dos 50tões de Mara-
vilha teve mais um jogo neste do-
mingo (19), no campo do CRM, 
contra a equipe de Caibi. A par-
tida foi realizada durante a ma-
nhã e os familiares e amigos pu-
deram acompanhar. Na categoria 

principal, Maravilha perdeu para 
o time visitante. Já na catego-
ria aspirante, ou time B, Maravi-
lha venceu pelo placar de 1 a 0 a 
equipe de Caibi. 

Resultado final: CRM Ma-
ravilha 1 x 0 Caibi, na categoria 

aspirante, ou time B. CRM Ma-
ravilha 1 x 2 Caibi na categoria 
principal, ou time A. O próximo 
jogo deve ser em 15 dias, em se-
tembro, sem dia e local definos. 

Pela categoria principal, o 
time de Maravilha já estava clas-

sificado, independente do resul-
tado. Já a equipe de Caibi preci-
sava da vitória para se classificar. 
Jogou e fez o dever. Com a vitória 
sobre o time da casa, Caibi tam-
bém passou para a fase classifica-
tória dos jogos da semifinal. 

Na categoria aspirante, CRM venceu pelo placar de 1 a 0 Time de Caibi garantiu a vitória e a classificação

Fotos: Cleiton Ferrasso/O Líder

fUtSAl

9ª rODADA 

equipe sub-16 conquista vaga para quartas-de-final

Crm empata e lidera na chave D

A equipe do sub-16 do Ma-
ravilha Futsal entrou em qua-
dra para partida decisiva das 
oitavas-de-final da Liga Cata-
rinense de Futsal (LCF) no úl-
timo dia 17 e garantiu a vitória 
nos últimos segundos da pror-
rogação. A disputa foi em Vi-
deira, contra o time da casa. 
Na partida de ida, Maravi-
lha havia jogado em casa e fi-
nalizou o tempo normal com 
o placar favorável de 5 a 1. 

Na partida de volta a equi-
pe maravilhense abriu o placar 
em 2 a 0, mas Videira conseguiu 
virar o resultado. No tempo nor-
mal, o jogo encerrou com o pla-
car de 5 a 2, com vitória para a 
equipe da casa. Como Maravilha 

havia vencido a primeira partida, 
a disputa foi para prorrogação.

Faltando 45 segundos para 
encerrar o tempo da prorro-
gação, Maravilha marcou o 

gol que garantiu a vaga para 
as quartas-de-final. Na próxi-
ma fase os maravilhenses en-
caram o CRC de Chapecó, pri-
meiro colocado da chave A. 

Este é o primeiro ano que Ma-
ravilha disputa a categoria sub-
16 da Liga Catarinense de Fut-
sal, com a equipe comandada 
pelo técnico Gian Mauro Silva. 

Divulgação

O Clube Recreativo Mara-
vilha (CRM) entrou em cam-
po na tarde de domingo (19), 
em São Lourenço do Oeste, con-
tra a equipe da casa. A partida 
foi pela 9ª rodada do Campeo-
nato Estadual de Amadores. A 
disputa encerrou com empa-
te em um gol. Com o resultado, 
o CRM lidera a tabela na cha-
ve D, com 16 pontos, acumulan-
do cinco vitórias, um empate e 
uma derrota no campeonato. 

Agora o CRM se prepa-
ra para o próximo jogo, mar-
cado para amanhã (26), no Es-
tádio Doutor José Leal Filho 

em Maravilha. A partida come-
ça às 15h e será contra o Come-
ta de Itapiranga. A equipe itapi-
ranguense foi um dos destaques 
da 9ª rodada, após golear Dio-

nísio Cerqueira pelo placar de 5 
a 1. Mesmo com o bom resulta-
do da última partida, o Come-
ta está com a 4ª colocação na 
chave, com 12 pontos, soman-

do quatro vitórias e três derrotas. 
Nesta 10ª rodada do campeo-

nato, serão definidas as 12, das 18 
equipes competindo, classificadas 
para a próxima fase do Estadual. 

Equipe do Clube Recreativo Maravilha

Arquivo/O Líder

CUmPrInDO PenA
Paolo Guerrero não fará falta para o Internacional. Colorado faz 

magnífica campanha no Brasileirão. A notícia da revogação da liminar, 
por parte da Fifa, que garantia o exercício da profissão por Guerrero, não 
pode causar surpresa. O Internacional previu em contrato, estava prepa-
rado. Quem não estava preparado era o torcedor! Ruim para quem gas-
tou quase R$ 300,00 na camiseta com número e nome do atleta.

PUrO-SAngUe CAnSADO 
Cruzeiro tem boa equipe, com boa técnica, preparo físico e apli-

cação. Será que é tão difícil para o Renato e os dirigentes gremistas re-
conhecerem isso. Pior que o empate foram as entrevistas. Ninguém 
se lembrou de citar as qualidades do adversário. Entre nós, Grêmio 
parece um cavalo puro-sangue inglês cansado.

flA-mArAVIlhA 
Sávio, ídolo da torcida do Flamengo na década de 1990. Tinha o 

apelido de anjo loiro da Gávea e era chamado de novo Zico. Também 
fez sucesso no futebol espanhol, onde atuou pelo Real Madrid, Zarago-
za, Real Sociedad e Levante. A torcida do Flamengo em Maravilha anun-
ciou a presença de Sávio no 1º Encontro do Consulado na Cidade das 
Crianças, no dia 14 de outubro. Além do ex-atleta, estará no almoço festi-
vo o torcedor Maurício dos Anjos. O cara tatuou o manto no corpo.

50tÕeS
As semifinais estão marcadas para o dia 9 de setembro. Em Ma-

ravilha no Estádio Dr. Leal Filho, 50Tões CRM contra Caibi. É bom 
lembrar que é jogo único! Nas finais teremos jogos de ida e volta.

reABIlItAÇãO 
A equipe Maravilha Futsal, pelo Estadual da Liga Catarinense de 

Futsal Adulto, perdeu na última quarta-feira para Saudades pelo pla-
car de 12 a 4. Agora nosso representante joga em casa no dia 8 de se-
tembro, diante de Bom Jesus do Oeste. É hora para começar uma re-
abilitação na competição.

fUtSAl 
Segunda-feira (27) vai começar o Campeonato Municipal de 

Futsal. Os veteranos montaram seis equipes. As mulheres partici-
pam com sete equipes. Na categoria livre masculino 24 times lutam 
pelo título. A bola pesada vai rolar em Maravilha sempre nas noites 
de segundas, quartas e sextas-feiras, no Ginásio de Esportes Gelson 
Tadeu Mello Lara.

PreteOU O OlhO DA gAteADA
O presidente Neiron Luiz de Carvalho proclamou o seguinte re-

sultado: “Equipe Guarani Maravilha, a perca do ponto conquistado 
em campo e mais três pontos em face de escalação de atleta irregular 
(Luiz Henrique Farias da Silva), totalizando a perda de quatro pontos 
no Art. 214 parágrafos 1º e 2º do CBJD”.

Como o Guarani de Sanga Silva tinha 10 pontos e com a perda 
de quatro pontos caiu para seis. Resta apenas uma rodada, o Leão do 
Vale não poderá mais alcançar as outras três equipes da Chave C. Di-
retoria está recorrendo.
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ESpORtE

O primeiro fim de sema-
na de primavera tem como des-
tino para dezenas de ciclistas 
um dos pontos mais altos da re-
gião: o Morro das Antenas em 
Cunha Porã. Conhecido como 
Pedal Primavera, o passeio é or-
ganizado pelo Grupo Pedal Ma-
ravilha e inicia às 4h do dia 23 
de setembro, no centro maravi-
lhense. “Chegamos lá antes do 
sol nascer e podemos desfrutar 
em conjunto desse momento. 
Para nós, o evento tem um sen-
tido único, pois muitos dos inte-

grantes começaram a pedalar no 
1º Pedal da Primavera e todos 
os ano novos adeptos do es-
porte iniciam nesse dia”, expli-
ca o integrante Maciel Goettms. 

Após a chegada dos par-
ticipantes ao local será ser-
vido café da manhã, único 
custo do passeio. Na última 
edição foram quase 70 ciclis-
tas e quem tiver interesse em 
participar do Pedal Primave-
ra deve acessar a página do 
Grupo Pedal Maravilha no Fa-
cebook e efetuar a inscrição. 

CIClISmO
Pedal Primavera terá 
5ª edição em setembro

Divulgação

Registro da ação realizada em 2017  

Quando se fala de espor-
te, não são apenas os atletas 
que se destacam. O trabalho 
técnico é fundamental para 
o bom desempenho de uma 
equipe e também revela es-
trelas no esporte.  Em Mara-
vilha, um bom exemplo para 
ser citado é o técnico Gen-
til Robert, muito especulado 
pelas equipes sempre que 
um novo campeonato co-
meça a ser organizado. 

Robert também traba-
lha com equipes de outros 
municípios da região, mas é 
principalmente em Maravi-
lha que se destaca como um 
técnico multicampeão. Des-
de 2014 ele foi o treinador 
de quatro equipes campeãs, 
seis vice-campeãs e dois ter-
ceiros lugares. 

Em 2014, como treina-
dor, Robert foi campeão 
municipal na categoria ve-
teranos de futebol suíço 
com o Canarinho da Prima-
vera Alta. Neste mesmo ano, 
e com a mesma equipe, ele 

mUltICAmPeãO Gentil Robert foi o técnico de quatro equipes campeãs, 
seis vice-campeãs e três terceiros lugares desde 2014

técnico maravilhense é destaque 
em competições esportivas

Técnico gentil Robert se destaca pelas 
premiações recebidas com as equipes 
treinadas
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ficou com o segundo lugar 
no Municipal de Futebol. 
Em 2015 o treinador ergueu 
o principal troféu da cate-
goria livre no Campeonato 
Municipal de Futebol Suíço, 
ao lado da equipe da Cooper 
Auriverde. 

Também em 2015, o téc-

nico maravilhense conquis-
tou com suas equipes três 
títulos importantes em com-
petições municipais, fican-
do com a 2ª colocação. Ele 
foi vice pela categoria vete-
rano, ao lado da equipe Ca-
narinho da Primavera Alta, 
no Municipal de Futebol 
Suíço, também com a equi-
pe veterana do Atlético MH 
pelo Municipal de Futsal e 
como treinador dos atletas 
da categoria livre do Auto 
Posto Sertão, na disputa 
das Olimpíadas São José 
Operário. 

Em 2016 vieram mais 
dois vice-campeonatos e 
dois terceiros lugares. O pri-
meiro vice-campeonato foi 
com o time do Sicoob, pelo 
municipal de futebol suíço, 
categoria veterano. Ele tam-
bém foi vice-campeão com a 
equipe veterana do América 
de Linha Pedra Branca, em 
Flor do Sertão, modalidade 
de futsal. O primeiro tercei-
ro lugar em 2016 foi como 

técnico da equipe veterana 
do Canarinho da Linha Pri-
mavera Alta, pelo Municipal 
de Futebol de Maravilha. 
Robert também foi técni-
co dos veteranos do Atléti-
co MH, que conquistaram 
o 3º lugar na 9ª edição dos 
Jogos Abertos de Maravilha 
(Jama). 

Em 2017 o técnico acu-
mulou um primeiro lugar e 
uma 3ª colocação. O títu-
lo de campeão foi ao lado 
da equipe veterana do Si-
coob, no futebol suíço, que 
encerrou o campeonato in-
victa e também com o tro-
féu de defesa menos vaza-
da. O terceiro lugar foi com 
o América de Linha Pedra 
Branca, no Municipal de 
Futsal de Flor do Sertão.

Em 2018 Robert ergueu 
o troféu de campeão com 
o time do Canarinho da Li-
nha Água Parada, pela ca-
tegoria aspirante, no Mu-
nicipal de Futebol de 
Maravilha. 

JOgOS ABertOS
maravilha participa de 
etapa seletiva dos Jasc 

Maravilha esteve represen-
tada com quatro equipes na se-
gunda etapa seletiva dos Jogos 
Abertos de Santa Catarina. As 
disputas foram em Saudades, 
entre os dias 15 e 19 deste mês, 
em diversas categorias. Maravi-
lha participou com a equipe do 
futsal feminino, bocha feminino 
e bolão masculino e feminino. 

A etapa classificou ape-
nas uma equipe por catego-
ria para a próxima fase. Mara-
vilha não conseguiu vaga nas 
categorias disputadas. O fut-
sal feminino ficou com a 3ª co-
locação, a bocha feminino com 
a 6ª colocação, o bolão femini-
no com a 4ª colocação e bolão 
masculino com a 5ª colocação. 

Fotos: Divulgação

Equipe de futsal feminino

Equipe da bocha feminino

eStADUAl 
guarani perde quatro pontos e se complica 
na classificação para a próxima fase

Duelo das equipes foi em Tigrinhos 
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O Guarani de San-
ga Silva perdeu quatro dos 
10 pontos acumulados 
no Campeonato Estadu-
al de Amadores, Fase Oes-
te. A Liga Esportiva Oeste 
Catarinense (Leoc) publi-
cou decisão de julgamen-
to sobre escalação de atle-
ta do Guarani e a decisão 
não favorece a equipe, que 
agora está com apenas 
seis pontos, sem condi-
ções de avançar para a pró-
xima fase da competição. 

A punição tem como 
justificativa a escalação de 
atleta irregular (Luiz Hen-
rique Farias da Silva). 

9ª rODADA 
A equipe maravilhen-

se entrou em campo pela 9ª 
rodada do Campeonato Es-
tadual de Amadores no do-

mingo (19), no Estádio Mu-
nicipal Genésio Lowis, em 
Tigrinhos, enfrentando o 
Guarani de São Miguel do 
Oeste. A partida terminou 
com a vitória para a equi-
pe de São Miguel do Oes-
te por 1 a 0, que agora as-

sume a liderança na tabela 
da chave C, com 15 pontos.

O Guarani de Sanga Sil-
va joga a 10ª rodada ama-
nhã (26), a partir das 15h, 
em São Carlos, enfrentan-
do a equipe da casa. As dis-
putas dessa rodada são deci-

sivas, indicando as equipes 
que passam para a próxima 
fase do campeonato. Apenas 
12 das 18 equipes continu-
am na disputa após os con-
frontos deste fim de semana. 
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tABAgISmO 

nOVA tUrmA 

SAlVAmentO em AltUrA 

maravilha tem mais 
de mil fumantes 

estudantes se preparam 
para intercâmbio 
na Alemanha

Alunos do curso de 
formação de soldados 
treinam técnicas 
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O vício do cigarro está enfraquecendo entre os 
jovens, no entanto outras drogas acabaram se 
fortalecendo entre este público

Os 12 alunos e três professores da Escola 
de Educação Básica Nossa Senhora 
da Salete participam de experiência 
internacional em setembro

Eles fazem parte da capacitação do Corpo de 
Bombeiros Militar e seguem com a atividade até 
a terça-feira (28)

Com o nome Onde Reciclo?, o 
aplicativo criado por estudantes 
maravilhenses auxilia a 
população a fazer corretamente 
a coleta seletiva 

estudantes 
criam 
aplicativo 
da coleta 
de lixo 
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