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CHARGE

LUIZ CARLOS PRATES

Elas e eles, de novo  
Nelson Rodrigues, dramaturgo, jornalista escritor e “provocador”, 

costumava dizer que as mulheres gostam de apanhar, mas que as neu-
róticas reagem... Uma belíssima forma de chamar a atenção das mulhe-
res para a violência de que são vítimas e da qual não costumam reagir. 
Muitas, inconscientemente, aceitam a prepotência do macho “impo-
tente” por achar que os homens são assim mesmo e as mulheres não 
mais que uma “costela de Adão”...

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

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

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

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

HISTÓRIA
Que bufa e patife aquela história da criação de Eva – a mulher – ter 

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

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

Num capitulo de Malhação, o professor faz uma pergunta, uma guria 
levanta a mão para responder, o professor dá-lhe a palavra e ela res-
ponde... sentada. Negativo. Levante-se, toupeira, levante-se, sem-edu-
cação! Que saudades do meu tempo de escola marista! Ah, os colégio 
militares!!!

FALTA DIZER
Não lembro de já ter comentado isso aqui, mas, pelo sim e pelo 

não, lá vai... Psicólogos americanos descobriram que vovós e vovôs 
muito amorosos, que vivem muito pelo netos, não têm boa saúde e vida 
mais longa. Netos muito por perto não fazem bem... Quem não sabe?

Só quem sofre de enxaqueca sabe o que passa. Quando vem a 
dor, tudo incomoda: a luz, os ruídos, a voz e a presença dos outros; o 
humor vai embora e a vida perde a graça.

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

A enxaqueca típica é caraterizada por sinais e sintomas premo-
nitórios que surgem minutos ou horas antes da instalação da cefa-
leia: bocejos repetitivos, sensibilidade à luz, a perfumes e sons, dores 
na nuca, irritabilidade, náuseas, fadiga.

O quadro eventualmente inclui as auras: visões de linhas, ondas, 
pontos brilhantes ou manchas escuras, formigamentos nas extremi-
dades, na face, alterações da fala e vertigens.

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

Estatisticamente, a enxaqueca aumenta o risco de outros distúr-
bios: asma, transtornos de ansiedade, depressão e AVC.

Embora possa surgir na infância, a prevalência começa a au-
mentar na puberdade, para atingir o pico dos 35 aos 40 anos, faixa 
etária a partir da qual cai lentamente, em particular depois da me-
nopausa. A prevalência entre as mulheres é duas ou três vezes mais 
alta. As crises são mais prevalentes antes e durante as menstruações.

O diagnóstico é clínico, imagens e exames laboratoriais são inú-
teis. A confusão com sinusite crônica é comum entre pacientes e 
médicos. Como as características da cefaleia são variáveis, é preci-
so estar atento à sintomatologia que a acompanha (náuseas, fadiga, 
sensibilidade à luz, ao som, etc.).

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

Apesar de faltarem estudos, reduzir ou evitar o consumo de café, 
bebidas alcoólicas e certos alimentos, aumentar a prática de ativida-
de física, melhorar a qualidade do sono e reduzir o estresse são me-

didas recomendadas na prevenção das recidivas.
Alimentos, perfumes, náuseas, estímulos sonoros e luminosos e 

outros fatores identificados como gatilhos das crises, muitas vezes 
não passam dos sintomas que as precedem.

Algumas medicações podem agravar o quadro: contraceptivos 
orais, descongestionantes nasais, antidepressivos do grupo dos ini-
bidores da recaptura da serotonina (fluoxetina, sertralina, etc.), re-
posição hormonal pós-menopausa, inibidores da bomba de prótons 
(omeprazol, esomeprazol, etc.).

O uso frequente de analgésicos, principalmente opioides, barbi-
turatos e combinações com cafeína, podem agravar as crises, mesmo 
quando usados uma ou duas vezes por semana.

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

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

Derivados da ergotamina administrados por via intravenosa 
constituem a principal arma nos casos refratários, nas unidades de 
pronto atendimento.

O tratamento preventivo está indicado quando as crises se tor-
nam mais frequentes (geralmente, pelo menos quatro por mês). Po-
dem ser prescritos anti-hipertensivos (candesartana e betabloque-
adores), antidepressivos tricíclicos (amitriptilina e nortriptilina) e 
anticonvulsivantes (topiramato e divalproato).

Em alguns pacientes, os ataques se tornam menos frequentes, 
enquanto em outros os efeitos indesejáveis da medicação superam 
os benefícios. Por preconceito ou medo dos efeitos colaterais, muitos 
esperam para tomar os medicamentos quando a dor ficou insuportá-
vel. Essa prática deve ser abandonada. O ideal é tomar a medicação 
antes que a cefaleia se instale, assim que surgirem os primeiros sin-
tomas premonitórios.

Por Drauzio Varella 

SÓ QUEM SOFRE DE ENXAQUECA 
SABE O QUE PASSA
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por Wolmir Hübner

O que você levou anos para construir, 
alguém pode destruir de uma hora para 
outra... Construa assim mesmo!

Até a próxima edição!

vEM CONOSCO!
Uma de minhas obsessões pes-
soais sempre foi dar meu me-
lhor para ver as coisas como 
elas efetivamente são, sem en-
feites. O que buscamos a cada 
dia por aqui: damos nosso me-
lhor para retratar o que ve-
mos, exatamente como vemos. 
Isso implica, por vezes, em de-
sagradar: verdades não têm o 
compromisso de serem conve-
nientes. O nosso papel é um só: 
compartilhar nossas convic-
ções para ajudar você, leitor, a 
defender seus interesses. Se dis-
so decorrer falar o que ninguém 
fala e mostrar o que ninguém 
mostra, estamos aqui para isso. 

Uma semana depois de o pleno do Tribunal de Justiça ba-
ter o martelo pela suspensão da lista da OAB que resultou na 
escolha do advogado Alex Santore para a vaga de desembarga-
dor, a Justiça ainda não conseguiu informar oficialmente Rai-
mundo Colombo sobre a decisão. Motivo: a agenda lotada do 
governador. Nos bastidores, comenta-se que a estratégia dos 
desencontros foi para ganhar tempo à espera da decisão do 
TRF4, em Porto Alegre, onde tramita um recurso favorável à 
posse do advogado.

Em compasso de espera

MAIS UM POSTE
Lula revelou o seu trauma em relação a Dilma Rousseff. 
Em conversa com a simpática Gleisi Hoffmann, depois 
que ela assumiu o comando do PT, ele disse: “ouço 
que você não é o primeiro poste que escolho. Espero 
não me arrepender tanto quando do primeiro”.

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

AS ESQUERDAS DO BRASIL
A lógica da esquerda brasileira, cujo núcleo é o PT, tem sido 
de dobrar a aposta nos erros, exceto no momento em que 
Dilma foi reeleita nomeando Joaquim Levy como ministro 
da Fazenda, mas que acabou não funcionando. Em geral, 
em todas as áreas, e depois do impeachment, a lógica é 
dobrar a aposta. Em tudo. Para a esquerda, a corrupção é 
tudo conspiração da mídia, da burguesia, da oligarquia, 
do imperialismo. Não há nenhum reconhecimento da 
realidade, nenhum reconhecimento dos erros. É uma 
degradação extraordinária da esquerda brasileira. Não 
era condenado historicamente a ser assim. Cada vez 
mais é um sistema de crenças fechado, não é aberto 
ao contraste com a realidade. É como se tornasse uma 
religião. É terrível para a democracia brasileira, mesmo 
que tenha diminuído muito o seu contingente, a sua base.

COLLOR É RÉU 
DA LAVA-JATO

O Supremo Tribunal Federal (STF) aceitou na 
terça-feira (22) denúncia contra o senador Fernan-
do Collor de Mello (PTC-AL) e outras duas pessoas 
por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e parti-
cipação em organização criminosa. Foi aberta uma 
ação penal para investigar os três, que agora são 
réus na Operação Lava-Jato. Segundo a denúncia, 
o grupo de Collor recebeu mais de R$ 29 milhões 
em propina entre 2010 e 2014, em razão de contra-
tos de troca de bandeira de postos de combustíveis 
celebrados com a BR Distribuidora.

FECHAMENTO DE BANCOS
O processo de transição das agências do HSBC para o Bradesco 
já vem ocorrendo há meses e os clientes estão sendo orientados 
sobre o novo modelo de gestão. A agência do HSBC de São Mi-
guel do Oeste deve fechar as portas definitivamente no dia 22 de 
setembro. Informações de funcionários revelam que as contas 
dos clientes vão passar automaticamente para o Bradesco, loca-
lizado na Rua Duque de Caxias, onde o atendimento será unifi-
cado. Esta será a segunda agência bancária fechada em São Mi-
guel do Oeste neste ano. A primeira foi a agência do Banco do 

Brasil, da XV de Novembro. 

NOTÍCIA AOS ADEPTOS DE DRINKS
Boa notícia para quem não abre mão de um drink no fim do dia: 
de acordo com um novo estudo da Universidade do Texas, nos 
Estados Unidos, e da Universidade Shandong, na China, o con-
sumo regular moderado de bebida alcoólica pode ajudar as pes-
soas a viver mais. Depois de analisarem dados de 333.247 ameri-
canos que participaram da pesquisa nacional de saúde entre os 
anos 1997 e 2009, levando em conta os hábitos dos participan-
tes em relação ao consumo de álcool, os pesquisadores concluí-
ram que a ingestão moderada de bebidas alcoólicas pode redu-
zir o risco de morte prematura e por doenças cardiovasculares.
Os autores consideraram o consumo moderado como menos de 
14 doses para homens e sete para mulheres, por semana, sen-
do que uma dose equivale a 285 ml de cerveja, 120 ml de vinho 
e aproximadamente 30 ml de destilado. Em contrapartida, os 
homens que bebiam quantidades acima do limite tinham 25% 
mais chances de morrer precocemente, de diversas causas, e 
67% mais chances de morrer devido ao câncer.

JANTAR ITALIANO 
DA APAE 
Hoje (26) será realizado, 
no pavilhão do Bairro São 
Gotardo, aqui em São Miguel 
do Oeste, a 18ª edição do 
Jantar Italiano realizado pela 
Apae, com ingressos a R$ 
25 para adultos e R$ 15 para 
crianças. Prestigie! Além 
de ser uma ótima pedida, a 
Apae agradece!

DIA DO 
PSICÓLOGO
Amanhã (27) comemoramos 
o Dia do Psicólogo. Um 
profissional abnegado e 
de grande necessidade 
na sociedade. Nossos 
cumprimentos pela data a 
todos os profissionais da 
área da Psicologia!

CELESC E A RENOvAÇÃO DE MOTORES
Em busca de maior eficiência para a indústria catarinense e maior 
produtividade, a Celesc realiza a substituição de motores antigos 
ou recondicionados, com subsídio de 30 a 40%. Calcula-se um 
custo de R$ 7,6 milhões, com um a troca de aproximadamente 
sete mil motores. Sem dúvida, uma notícia alvissareira para 
os industriais. Detalhe: esse programa atende também ao 
comércio e prestação de serviços, bem como o setor público.

SAQUES DO PIS/PASEP
O presidente da República, Michel Temer, assinou, na quarta-feira (23), du-
rante cerimônia no Palácio do Planalto, Medida Provisória que beneficia-
rá 7,8 milhões de cotistas do Fundo PIS-Pasep e deve injetar R$ 15,9 bilhões 
na economia. Ao facilitar o saque de cotistas, a medida contribui com a con-
solidação da retomada do crescimento no país. A nova norma reduz a ida-
de mínima para saque das cotas do fundo para 62 anos, no caso de mulheres, 
e 65 anos no caso de homens, permitindo que o crédito seja disponibiliza-
do em folha de pagamento ou de forma automática em conta de depósi-
to, conta poupança ou outra forma de pagamento de titularidade para co-
tistas enquadrados nas hipóteses para saque. A medida entra em vigor em 
outubro. O governo federal vai trabalhar em conjunto com os bancos públi-
cos federais, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, para informar à po-
pulação que tem direito ao saque dos recursos aplicados até 1988, ano em 
que o fundo deixou de contar com a arrecadação para contas individuais.
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por LUIZ CLÁUDIO CARPES

DIRETO AO PONTO
OBRIGADO, BANCO DO BRASIL

Quero em público agradecer a alteração do horário do 
autoatendimento do BB em São Miguel do Oeste. Sensí-
vel aos pedidos oriundos da imprensa e até mesmo recla-
mações de clientes, o autoatendimento foi ampliado, pas-
sando a ser das 7h às 21h em dias úteis. Já é uma melhoria, 
para aqueles que agora podem efetuar suas transações an-
tes do horário do expediente, sem precisar voltar à agência 
apenas para determinadas operações. Quanto às filas que se 
formam nos terminais, é uma consequência do fechamento 
da agência do antigo Besc e da própria absorção de clientes 
por parte do Banco do Brasil. Não vislumbro, ao menos por 
enquanto, solução para este problema. Em nome dos clien-
tes, correntistas ou não, agradeço aos responsáveis por esta 
melhora. E mais uma vez registramos o esforço dos funcio-
nários em sempre efetuar um bom trabalho e atendimento, 
independente das condições que lhes são oferecidas.

HSBC FECHA AGÊNCIA EM SÃO MIGUEL
E problemas de atendimento não são apenas prerroga-

tivas de bancos públicos. Com o fechamento da agência do 
HSBC, os clientes migrarão para o Bradesco. O Código de 
Defesa do Consumidor não faz diferença entre clientes de 
bancos públicos ou privados, ensejando bom atendimen-
to em qualquer deles. Espero que haja estrutura para que 
não tenhamos outras situações de filas quilométricas e de-
mora no atendimento, com a absorção dos clientes por par-
te deste banco. Em tempo: lembro o tempo em que o Bra-
desco tinha pelo menos 15 caixas em pleno atendimento. 
Hoje, quando muito, dois abnegados funcionários atendem 
a clientela. Será que vai ficar assim ou haverá melhoria? Se 
não houver melhoria, problemas à vista. E mais uma vez 
isenta-se completamente os funcionários, que fazem sem-
pre o melhor que podem no atendimento. 

GENTE (VAGABUNDOS) QUE QUEIMA LIVROS
O Lions Clube Lionesses de São Miguel do Oeste im-

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

MARCOS LEWE

Em incentivo à leitura, as 
Lionesses de São Miguel do 
Oeste inauguraram em junho 
deste ano o projeto "Geloteca". 
Desde os primeiros dias, a ge-
ladeira literária ficou repleta 
de livros, revistas e jornais para 
leitura no local ou emprésti-
mo. A "Geloteca" foi instalada 
inicialmente na Praça do Bair-
ro São Gotardo, em São Miguel 
do Oeste. A intenção, na época, 
era de implantar o projeto em 
outros pontos da cidade.

A parte triste da história é 
que durante a madrugada de 
sábado (19) vândalos atearam 
fogo, destruindo a carcaça de 
geladeira e os exemplares que 
estavam dentro. Os morado-
res da região relataram que no 
início da manhã de sábado a 
"Geloteca" já havia sido con-
sumida pelo fogo, restando 
apenas um pouco de fumaça. 

A ex-presidente Janinni 
Padilha relatou que cerca de 
90 exemplares estavam den-
tro da carcaça e foram des-

truídos pelo fogo. “O projeto 
vai continuar. Um ser huma-
no de verdade não faria isso. 
Poderia colocar em outra co-
munidade e agora temos que 
refazer o projeto, estou sem 
palavras. Todo mundo se de-
dicou e procurou livros para 
estar sempre abastecendo e 
agora vemos esse projeto aca-
bado. Vamos formar uma co-
missão e vamos nos dedicar e 
ir atrás novamente para recu-
perar esse local”, disse.

A atual presidente, Vanice 
Lazarotto, disse à reportagem 
que o projeto não vai terminar. 
O próximo passo, reiterou ela, 
será reconstruir o local e colo-
car uma nova carcaça que vai 
acolher os livros, revistas e jor-
nais. “É um fato lamentável, es-
tamos indignados e muito tris-
tes. Nos dedicamos por mais de 
dois meses correndo atrás de 
patrocinadores. Temos o obje-
tivo de implantá-lo em outros 
bairros. É um projeto bonito, 

que só vem a trazer cultura. Fi-
camos tristes por saber que têm 
pessoas que não possuem o mí-
nimo de bom senso, que fazem 
uma coisa dessas com um pro-
jeto tão bonito”, argumentou.

A Polícia Militar compa-
receu ao local para realizar o 
Boletim de Ocorrência e um 
policial civil também foi acio-
nado para fotografar e rea-
lizar o levantamento de in-
formações na tentativa de 
identificar o responsável.

VANDALISMO Geladeira literária que estava instalada na Praça do 
Bairro São Gotardo amanheceu em cinzas no sábado (19)

Projeto “Geloteca”, em
incentivo à leitura, é incendiado

DA REDAÇÃO 

A ONG Amigo Bicho de 
São Miguel do Oeste informou 
nesta semana em rede social 
sobre pedidos que vêm rece-
bendo para recolha de animais 
mortos em vias públicas. Em 
publicação, a ONG informou 
que este não é trabalho de res-

ponsabilidade da organização. 
A assessora de imprensa da 
ONG, Leticia Wilbrantz, escla-
rece que esta não é a função da 
ONG e sim atender a animais 
que estão feridos ou doentes. 
Ela acrescenta que a organiza-
ção não tem onde depositar es-
ses animais mortos. “A popula-
ção pode enterrar ou chamar 

a prefeitura, que seria respon-
sável por isso, eles tem alguém 
para fazer isso”, afirma. 

Na publicação, a ONG re-
lata que o trabalho que desem-
penha é totalmente voluntário 
e que as únicas rendas vêm 
de doações, apadrinhamen-
tos, eventos e brechó. “A for-
ma mais correta de proceder 

em uma situação como esta é 
arregaçar as mangas e fazer a 
sua parte, recolha este animal 
e dê um fim digno a ele. Preci-
samos nos colocar no lugar do 
animal e também dos nossos 
amigos e vizinhos que passam 
pelo local. Não custa nada, 
ajudar é um ato de amor e 
compaixão”, diz a publicação.

AMIGO BICHO 

ONG esclarece sobre recolha de animais mortos 
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VANDALISMO Geladeira literária que estava instalada na Praça do 
Bairro São Gotardo amanheceu em cinzas no sábado (19)

CAMILA POMPEO
jUCINEI DA CHAGA

A sigla já é conhecida, 
mas o perigo, muitas vezes 
passa despercebido entre a 
população. O HPV, como é 
chamado o vírus do Papilo-
ma Humano, existe desde a 
antiguidade, porém, só foi as-
sociado ao câncer do colo de 
útero nos anos 1980. Os sinto-
mas do vírus, no entanto, não 
se apresentam apenas nas 
mulheres. As mais de 100 va-
riações do vírus atingem a ge-
nitália masculina e feminina. 
A transmissão é pelo contagio 
sexual, ou da mãe para o bebê 
no parto. Por isso, a impor-
tância da prevenção que vem, 
principalmente, com o uso de 
preservativos durante as rela-

ções sexuais.
Pensando nisso, desde 

2014 o Ministério da Saúde 
vem disponibilizando doses 
da vacina contra o HPV para 
meninas na faixa etária de 9 
a 14 anos. Em 2017 as vacinas 
passaram a ser disponibiliza-
das também para os meninos 
na faixa etária de 11 a 13 anos. 
O objetivo principal é que a 
imunização ocorra antes do 
início da vida sexual. No en-
tanto, boa parte desse público 
ainda não procurou as salas de 
vacinação e, por isso, muitas 
doses da vacina estão por ven-
cer em várias cidades do país.

Para evitar o desperdício 
das doses e promover uma 
imunização maior contra o 
vírus, o Ministério da Saúde 
ampliou a vacinação para ho-

mens e mulheres entre 15 e 
26 anos. A ampliação da vaci-
nação ocorre nos municípios 
que ainda tenham vacinas em 
estoque, com prazo de valida-
de até setembro de 2017. Com 
o fim dos estoques a vencer, a 
orientação do Ministério da 
Saúde é que a vacina conti-
nue sendo administrada ape-
nas no público-alvo (de 9 a 15 
anos).

Em São Miguel do Oeste a 
Secretaria de Saúde também 
ampliou temporariamente 
a faixa etária da vacinação. 
A aplicação da vacina HPV 
Quadrivalente ocorreu até a 
sexta-feira (25), na Sala de Va-
cinas Central. Pelo menos 700 
doses estavam prestes a ven-
cer no município. “Temos as 
meninas e os meninos, ain-

da uma população descober-
ta, por isso que tem essa sobra 
de vacinas. Santa Catarina, no 
mês de junho, intensificou a 
vacinação de HPV, justamente 
por conta dessa possibilidade 
de vencimento, mesmo assim 
não tivemos uma boa resposta 
dessa população-alvo. São Mi-
guel do Oeste tem em torno de 
700 doses que vencem no dia 
28 de agosto”, orienta a enfer-
meira responsável pelo setor 
de vacinas da Gerência Regio-
nal de Saúde, Dila Possati. 

A enfermeira explica que 
as pessoas que tomaram a 
primeira dose durante o pe-
ríodo em que as vacinas fo-
ram disponibilizadas, excep-
cionalmente, terão as duas 
doses subsequentes garanti-
das no SUS. “Terá sempre a va-

cina do HPV para a faixa etá-
ria das meninas e meninos na 
Secretaria de Saúde. É uma va-
cina cara que só tinha na rede 
privada. Quem fez a primeira 
dose, tem garantida a segunda 
e terceira. A segunda é aplicada 
dois meses depois da primeira 

e a terceira, seis meses depois 
da segunda. O objetivo é que 
a pessoa fique com o esquema 
vacinal completo”, explica.

Até a manhã de sexta-fei-
ra (25), apenas 200 doses da 
vacina haviam sido aplicadas 
em São Miguel do Oeste.

ATÉ O VENCIMENTO Em São Miguel do Oeste 700 vacinas estavam prestes a 
vencer. Campanha seguiu até sexta-feira (25) na Sala de Vacinas

Para evitar desperdício, adultos 
poderão se vacinar contra HPV

O prefeito de São Miguel do 
Oeste, Wilson Trevisan, convo-
cou a imprensa para coletiva na 
segunda-feira (21), para fazer o 
anúncio de mudança de atendi-
mento na Farmácia de Referên-
cia Municipal. O novo horário é 
de segunda a sexta-feira, das 7h 
às 19h, sem fechar ao meio-dia, 

e também aos sábados, das 8h 
às 12h.

Conforme Trevisan, a inten-
ção é facilitar e agilizar o aces-
so aos medicamentos do SUS e 
qualificar ainda mais o atendi-
mento. “Primeiro, descentraliza-
mos o agendamento de exames e 
consultas especializadas para os 

postos de saúde. Depois, passa-
mos a entregar os medicamentos 
de uso contínuo para idosos, di-
reto nos seus encontros e trans-
ferimos a farmácia de referência 
para mais perto do posto central. 
Agora, estamos ampliando o ho-
rário de atendimento”, avalia Tre-
visan.

MEDICAMENTOS

DESCANSO

Horário de atendimento da Farmácia Central é ampliado

Bonamigo assina decreto 
de contenção de despesas 

INDENIZAÇÕES/BR-163

Mutirão com 30 famílias é marcado para setembro
CAMILA POMPEO
INÁCIO ROHDEN

O Departamento Nacional 
de Infraestrutura de Transpor-
tes (Dnit/SC) e a Justiça Federal 
vão realizar, em setembro, mais 
um mutirão de conciliação para 
desapropriações necessárias às 
obras de revitalização da BR-163. 
Durante o mutirão, 30 processos 
serão analisados. A informação 
foi confirmada pelo coordenador 
das negociações, o vereador de 
Guaraciaba Pedro Trevisol.

Trevisol destaca que a infor-
mação da Justiça Federal é de que 
o novo mutirão ocorra nos dias 12 
e 13 de setembro. “Não são muitas 
famílias, mas já é um recomeço. 
As audiências vão ser coordena-
das pelo Sindicato das Indústrias 

da Construção Civil. E a partir de 
quarta-feira o oficial de justiça vai 
intimar as famílias para partici-
par desse mutirão. Não temos os 
nomes de quem vai ser beneficia-
do, levem junto um laudo de ava-
liação mobiliaria para fazer esse 
contraponto com o Dnit. Não te-
mos a informação de onde resi-
dem as famílias”, comenta.

No projeto de revitalização 
da BR-163, entre São Miguel 
do Oeste e Dionísio Cerquei-
ra, estão previstos pelo menos 
23 quilômetros de terceira fai-
xa. Nesse caso, as famílias que 
residem às margens da rodovia 
terão que deixar suas casas para 
que o asfalto avance para as la-
terais. Porém, para que as de-
sapropriações sejam realizadas, 
o Departamento precisa pagar 

Nelsi Hartmann espera posicionamento do Dnit para poder deixar a 
residência na qual vive com a família há mais de 30 anos

uma indenização proporcional 
ao valor de toda a proprieda-
de para cada morador atingido. 
Pelo menos dois mutirões já fo-
ram realizados.

Na quarta-feira (16) o prefei-
to de Descanso, Sadi Bonamigo, 
assinou o decreto que estabelece 
a limitação de empenho e movi-
mentação financeira de 2017 no 
âmbito dos órgãos do poder Exe-
cutivo. O motivo é o superfatura-
mento sobre o orçamento deixa-
do pela administração anterior. 
Nos primeiros seis meses deste 
ano o orçamento projetado era 
de R$ R$ 17.593.355,50. No en-
tanto, o valor arrecadado ficou 
em R$ R$ 10,4 milhões, o que 
corresponde a 59,57% da meta. 

Todas as áreas foram afeta-

das, entre as quais, turismo, edu-
cação, agricultura, desenvolvi-
mento econômico, transportes, 
urbanismo, cultura, meio am-
biente, saúde e assistência so-
cial. Conforme Bonamigo, a re-
dução de mais de R$ 7 milhões 
faz falta na realização de ações 
importantes para a população. “A 
prefeitura não está ainda do jeito 
que gostaríamos, mas está mui-
to diferente de quando assumi-
mos em janeiro, e com perspecti-
vas de o município garantir mais 
ações importantes para os próxi-
mos meses”, destaca.
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E
m maio de 2017 Marlon 
Bueno, de 33 anos, par-
tiu com sua Kombi de 
Osório (RS) para uma 
aventura que tem como 

ultima parada o Nordeste, em Jeri-
coacoara, no Ceará. A viagem é rea-
lizada na sua Kombi Rock, toda adap-
tada para food truck/mobile bar ano 
1994 com mais de 70 mil quilômetros 
rodados, munida de muita coragem, 
pizza e rock’n roll. Na última semana, 
Bueno esteve em São Miguel do Oes-
te, por onde passou com sua Kombi 
Rock e reviu alguns amigos. 

A parceira de viagem de Bueno, 
a Kombi Rock é um sonho desde a 

infância dele, que sempre foi apai-
xonado por carros antigos. Para re-
alizar seu sonho e montar a Kom-
bi, que funciona também como food 
truck, ele precisou vender sua Har-
ley Davidson e investir na reforma. 
“Há seis anos um amigo meu man-
dou uma foto dos EUA de uma Kom-
bi aberta e há cinco anos vinha com 
aquela ideia. Com o ‘boom’ dos food 
truck’s, eu comprei ela há cerca de 
um ano”, recorda. Ele trabalhou no 
ramo imobiliário e largou tudo para 
viver uma grande aventura e na sua 
Kombi, que o leva Brasil afora, ele 
vende pizza uruguaia assada na pe-
dra para manter a viagem. “Estou até 

pensando em mudar os nomes das 
pizzas, algo do tipo, ‘me leva junto’, 
‘saudades’”, comenta. 

O fim da aventura não tem data 
marcada, apenas uma previsão de 
chegada para o mês de dezembro. 
Em cada estado ou cidade que pas-
sa, Bueno faz amizades e suas pa-
radas obrigatórias com a parceira 
Kombi Rock e o “ET” que carinhosa-
mente acompanha ele no painel do 
carro. As paradas incluem eventos e 
encontros de apaixonados por Kom-
bi, carros antigos, de Rock ou ainda 
encontros gastronômicos Brasil afo-
ra. “Me mudei para minha Kombi, 
acho que foi a melhor coisa que eu 

fiz nos últimos tempos. Só em pen-
sar que tu vai chegar em casa no iní-
cio do mês e não vai ter água, luz, te-
lefone, aluguel para pagar, já é meio 
caminho andado. É bom que você 
vai conhecendo novas pessoas, vai 
encontrando novos amigos, amiza-
des de verdade na estrada e tem as 
adversidades que fazem parte de 
qualquer aventura”, diz.  

A viagem tem como um dos ob-
jetivos realizar o sonho de Bueno 
de conhecer o litoral do Brasil, sem 
apego ao luxo e sofisticação e ainda 
divulgar o “3º Volks Beach e antigos”, 
que se realizará em 28 de janeiro de 
18 em Atlântida Sul (RS). O even-

DO SUL AO NORDESTE Gaúcho viaja a bordo da Kombi Rock até o Nordeste brasileiro. Viagem que começou em maio não tem 
data para acabar, apenas o destino final, o Nordeste brasileiro. Na última semana Marlon Bueno esteve em São Miguel do Oeste 

“Me mudei para minha Kombi, acho que foi a 
melhor coisa que eu fiz nos últimos tempos” 

to deve marcar o retorno de Bue-
no compartilhando experiências, as 
amizades, encontros de carros anti-

gos, de motos, festivais de rock ou 
gastronômicos tendo a venda 

das pizzas ou drinks como forma de 
manter a jornada.

O nome da aventura que Bueno 
embarcou é Kombi Rock Tur, para 
ele, é como um estilo de vida. “O ro-
ck’n roll é um estilo de vida, que tem 
tudo a ver com essa viagem, é ter ati-
tude, não ter medo e ter sua própria 
opinião. O rock contagia, novos ami-
gos, pessoas de fé e de qualidade”, 
traduz. A família de Bueno não só 
apoia a ideia, como também é aven-
tureira, há três semanas ele, acompa-
nhado de seus pais, viajou de moto 
até Brasília. 

Sobre uma possível venda da 
Kombi, que já recebeu muitas propos-
tas, Bueno diz que só pensa nisso de-
pois da viagem e por enquanto se sen-
te muito feliz e realizado em viver o 
momento que vive. “Estou realizando 
um sonho, muitas pessoas fazem pla-
nos quando se aposentar, quando ga-
nhar na Mega-Sena, e muitas vezes es-

peram tanto que não têm condições 
físicas. A ideia é provar que tu pode 
andar com um carro antigo e não 

precisa aquela coisa de viver lu-
xuosamente. Essa viagem é um 

despego mesmo”, declara. 
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por EDENILZA GOBBO

DIREITO CIvIL 
EM PAUTA

CAMILA POMPEO

O dia a dia dentro de uma 
unidade prisional pode trans-
formar a personalidade do 
detento de muitas formas. Na 
maioria das vezes, a ociosi-
dade da vida na prisão é der-
radeira quando o assunto é 
ressocialização. Para melho-
rar os índices de ex-detentos 
reinseridos de forma digna na 
sociedade e no mercado de 
trabalho, a Unidade Prisional 
Avançada (UPA) de São Mi-
guel do Oeste tem focado nas 
oportunidades dentro da pri-
são. Um trabalho conjunto do 
Poder Judiciário, promotoria, 
defensoria pública e sistema 
prisional tem garantido aos 
detentos da Unidade momen-
tos de troca de conhecimento 
e qualificação profissional.

Na segunda-feira (21) 
uma das mais novas parcerias 
teve sua aula inaugural rea-
lizada. Os detentos selecio-
nados em um processo rigo-
roso nem precisaram sair da 
prisão. Uma sala de aula foi 
construída e equipada, inclu-
sive com duas motocicletas, 
para auxiliar nas aulas práti-
cas. O curso é uma parceria 
com a unidade do Senai de 
São Miguel do Oeste, mas é 
bancado com recursos oriun-
dos de transações penais (va-
lor originário de multas nos 
casos de infrações penais de 
menor potencial ofensivo).

O curso, com participa-
ção de 15 detentos, foi inau-

gurado na presença do dire-
tor do Senai de São Miguel do 
Oeste, Ivanor Finatto; do pro-
fessor do curso, Rômulo Lwü-
ckermann; do coordenador, 
Roberto Bresciani; do verea-
dor Carlos Grassi; do gestor 
da Unidade, André de Olivei-
ra; e do chefe de segurança, 
Márcio Françozi. 

“Essa é a primeira vez, 
inclusive, fiquei lisonjeado, 
envaidecido com a propos-
ta do Senai quando me trou-
xe para conhecer a unidade 
prisional. A ideia desse cur-
so é fazer a inserção dessas 
pessoas. É muito fácil abrir 
a boca e criticar ou abrir a 
mão para atirar a primeira 
pedra. Porque, ao invés dis-
so, não fazer algo para mo-
dificar esse quadro?”, disse 
Lwückermann.

A sala construída há pou-
co tempo tem gradeamen-
to para separar os professo-
res dos detentos. A intenção é 
de que, além do curso de me-
cânica, o local possa receber 
outros cursos, além de aulas 
do Centro de Educação de Jo-
vens e Adultos (Ceja). No en-
tanto, o professor, que é de 
origem alemã, preferiu o con-
tato físico, eliminando bar-
reiras físicas e até mesmo so-
ciais. 

“Se o projeto é de inser-
ção social, não posso come-
çar me isolando deles. Se eles 
estão aqui para serem inseri-
dos, tenho que tratá-los as-
sim. Tenho que confiar ne-
les e transmitir a eles minha 
confiança, é assim que se 
conquistam as coisas. Seria 
impróprio estar separado de-

les, temos que estar juntos, 
são aulas práticas, vou estar 
próximo deles”, argumentou.

Conforme a ementa do 
curso, cada detento irá rece-
ber um óculos de proteção e 
um jaleco para desenvolver 
as atividades. São mais de 
100 horas/aula de capacita-
ção que resultará em um di-
ploma de qualificação pro-
fissional. O objetivo é que 
quando os reenducandos re-
cuperarem a liberdade, pos-
sam retornar ao mercado de 
trabalho, afastando-se da 
vida do crime. “Com esse 
projeto eu pude perceber 
que meu desafio é ser útil na 
vida de alguém, transformar 
a vida de alguém com meus 
ensinamentos, com meus co-
nhecimentos”, finaliza o pro-
fessor. 

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL  Curso com mais de 100 horas/
aula iniciou na segunda-feira (21) e vai capacitar 15 detentos

Curso de mecânica inaugura 
nova sala de aula da Unidade 
Prisional de São Miguel do Oeste

“Me mudei para minha Kombi, acho que foi a 
melhor coisa que eu fiz nos últimos tempos” 

A RESPONSABILIDADE DOS 
FILHOS PELOS CUIDADOS 
DOS PAIS IDOSOS

A pessoa idosa, considerada pela lei aquela 
que tenha mais de 60 (sessenta) anos de idade, é 
protegida por legislação própria, qual seja, o Esta-
tuto da Pessoa Idosa - Lei 10.741 de 2003.

Esta legislação trouxe uma proteção especial 
ao idoso tendo em vista as peculiaridades des-
ta fase da vida humana impondo à família, à co-
munidade e ao Estado assegurar diversos direitos 
fundamentais.

Sabe-se que nesta fase da vida humana o in-
divíduo está mais vulnerável, seja porque passa a 
experienciar algumas limitações, seja porque está 
mais propenso a algumas doenças.

Por este motivo o artigo 229 da Constituição 
Federal estabelece que “Os pais têm o dever de 
assistir, criar e educar os filhos menores, e os fi-
lhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os 
pais na velhice, carência ou enfermidade”.

Portanto, percebe-se que o dever de cuidar é 
uma via de mão dupla. Os pais devem cuidar os 
filhos enquanto menores de idade. E aos filhos 
cabe o cuidado com os pais na velhice.

Entretanto, algo que é tão natural quanto à exis-
tência da humanidade, qual seja, o cuidado com 
aquele que está em situação de maior vulnerabili-
dade nem sempre ocorre de forma voluntária.

Em alguns casos é preciso recorrer ao Judici-
ário para estabelecer as obrigações dos filhos em 
relação aos pais idosos.

Alguns dos pedidos que podem ser realizados, a 
título exemplificativo, são aqueles que buscam exigir 
dos filhos que cumpram a obrigação de cuidar ou au-

xiliar financeiramente.
É provável que com 

o aumento da popula-
ção idosa no Brasil as 
demandas judiciais que 
envolvam estes sujeitos 
também crescerá. Ali-
ás, a doutrina já defende 
a aplicação de institutos 
que inicialmente se apli-
cava aos filhos menores 
de idade aos pais idosos, 
como o abandono afetivo 
e a alienação parental.
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Gêmeos joaquim e Rafael são 
as paixões da futura mamãe 
que tem encarado o desafio 
da gestação com o apoio de 
poucos familiares e amigos

CAMILA POMPEO

A 
maternidade é o sonho de quase 
todas as mulheres. A experiência 
é única, mesmo quando o desafio 
não termina na primeira gravidez. 
No entanto, também é um cami-

nho delicado a ser percorrido, principalmente 
se a mãe precisa caminhar sozinha. A estudan-
te, Bruna Comim Cecchin, de 25 anos, está rea-
lizando o sonho da gestação pela primeira vez e 
já em dose dupla. Bem acomodados no útero da 
mãe, os gêmeos Joaquim e Rafael serão “apre-
sentados ao mundo” em meados de outubro.

Bruna, no entanto, tem encarado esse de-
safio sozinha, sem a participação do pai dos 
bebês. Mas tem recebido o carinho de familia-
res e amigos. O apoio vem, principalmente, da 
mãe, que já passou por situação parecida. A fu-
tura mamãe diz que não sabe se o pai dos gê-
meos irá assumir a responsabilidade e conta 
que a gravidez foi uma surpresa. 

“Foi algo muito inusitado, por que até en-
tão achava que não podia ser mãe e então 
descubro que tinha duas vidinhas crescendo 
dentro de mim, acho que ainda não acredito. 
Minha mãe, por que ela foi abandonada pelo 
primeiro marido com dois filhos pequenos, en-
tão ela sabe o que eu estou sentindo”, diz.

Em pleno século XXI, está mais claro do que 
nunca que a definição de família mudou bas-
tante. Muitas casas são chefiadas por mulheres, 
muitas uniões são feitas com dois pais ou duas 
mães. Pessoas se casam duas, três, quatro vezes, 
e as diferenças se tornaram mais comuns. Mes-
mo assim, as ações de preconceito não ficaram 
no século passado. Por não estar em um relacio-
namento, Bruna tem encarado uma série de co-
mentários negativos sobre a gestação. 

“Enfrento quase todo dia [o preconceito]. 
Quando dizia que estava grávida, as pessoas 
logo perguntavam como o meu marido estava 
se sentindo. Quando eu falava que não era casa-
da, perguntavam do namorado. Tinha que ver a 
cara delas quando eu falava que não tinha. Digo 
até hoje que não precisa necessariamente estar 
com um homem para ter filhos”, declara.

Carregando duas vidas dentro do ventre, 
Bruna está apaixonada por seus dois meninos. 
E para comemorar a surpresa e o simbolismo 
do momento, a mamãe apostou em um ensaio 
inspirador da gestação. As fotos são da retratis-

ta Camila França. “Queria muito fazer este en-
saio por conta do meu aniversário de 25 anos. 
Quando soube que estava grávida quis mais 
ainda, por que sem dúvida foi o presente mais 
lindo que a vida me deu. As fotos passam a mi-
nha felicidade nesse momento tão especial e 
lindo da minha vida”, argumenta. 

Não existe uma receita, um modelo certo, 
tipo papai, mamãe, dois filhos e cachorro. Bru-
na tem mostrado que ser feliz é uma constru-
ção diária, que envolve resiliência, trabalho e 
paciência e histórias como a dela só reforçam 
que família feliz é aquela que transforma as di-
ficuldades em possibilidades de melhorar. 

“Nós, mulheres, somos fortes e enfrenta-
mos muitas situações sozinhas. Eles [os ho-
mens] podem fazer e não assumir e mesmo as-
sim não sofrem com o preconceito. A gente não 
pode desistir por que essas crianças precisam 
muito da gente. Mesmo não fazendo sozinhas, 
muitas vezes criamos sós”, finaliza.

Solteira, futura mamãe faz ensaio inspirador 
à espera de gêmeos e rebate preconceito

Fotos : Camila França
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ECONOMIA E NEGÓCIOS
por RAQUEL BASSO HÜBNER

raquel@jornalolider.com.br

“Se todos os 
homens recebessem 

exatamente o que 
merecem, ia sobrar 
muito dinheiro no 

mundo” 
Millôr Fernandes

Fotos : Camila França

Diante da necessidade de aumentar a arre-
cadação, em meio a uma das maiores crises 
fiscais da história, o governo federal anun-
ciou que decidiu privatizar a Eletrobras, es-
tatal líder em geração e transmissão de ener-
gia elétrica. Em comunicado, o Ministério 
de Minas e Energia informou que vai pro-
por ao Conselho do Programa de Parce-
rias de Investimentos (PPI) - responsável 
pelas privatizações - "a redução da participa-
ção da União no capital" da empresa. O go-
verno espera arrecadar ao menos R$ 20 bi-
lhões com a privatização, segundo o ministro 
de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho.

Eletrobras à venda

Bancos oferecem 
financiamento de 
carro zero em até 
cinco minutos
A estratégia de digitalização desses servi-
ços não é exatamente uma novidade, mas 
tem ganhado cada vez mais importância no 
estoque de crédito oferecido à pessoa física. 
O Banco do Brasil lançou, em 2015, uma 
plataforma de financiamento de automóveis 
no celular. O número de contratações pelo 
aplicativo cresceu 32% no primeiro semestre 
deste ano, patamar seis vezes superior ao re-
gistrado no mesmo período do ano passado. 
Segundo Edson Cardozo, diretor de Emprés-
timos, Financiamentos e Crédito Imobiliário, 
os clientes do BB contam com taxas mais 
atrativas para adquirir veículos pelo aplica-
tivo, desde 1,19% ao mês. As taxas cobradas 
pelo banco no mercado estão em 1,85% 
ao mês, de acordo com o Banco Central.

O Supermercado Treviso recebeu este mês o certificado do 
Programa Alimentos Seguros (PAS) - Açougue e Padaria. 
O PAS é uma parceria entre Senai, Sesi, Sebrae, Senac e 
Sesc. O objetivo do programa é aumentar a segurança e 
a qualidade dos alimentos produzidos pelas empresas 

brasileiras, ampliando a sua competitividade nos mercados 
nacional e internacional e de reduzir as doenças causadas aos 
consumidores, pela contaminação na ingestão e manipulação 
dos alimentos. O programa é baseado nos procedimentos 
higiênico-sanitário da Anvisa do Ministério da Saúde

Super Treviso recebe certificados do Programa Alimentos Seguros

TERMOTÉCNICA APRESENTA 
SOLUÇÕES PÓS-COLHEITA
Ao investir em pesquisa, a Termotécnica, empre-
sa que desenvolve soluções em EPS (isopor) para 
o agronegócio, inova com produtos que acondi-
cionam, conservam e valorizam as frutas, legumes 
e verduras (FLVs) até chegar ao consumidor. Es-
sas inovações estiveram no PMA Fresh Connections 
Brasil, dia 24 de agosto, em São Paulo (SP), no es-
paço Apas, para especialistas do segmento FLV de 
todo o mundo. O destaque vai para a Linha DaCo-
lheita, produzida em EPS, a qual auxilia o produtor 
no acondicionamento de sua colheita. Estudos com-
provam que esta solução, além de minimizar im-
pactos, age como isolante térmico e pode ampliar 
em até 20% o prazo de validade (Shelf Life) da fru-
ta, proporcionando menor perda de peso pela desi-
dratação e mantendo o teor vitamínico por mais tem-
po. A Linha DaColheita se destacou como um case 
de sucesso no Vale do São Francisco, região produ-
tora e exportadora de uvas de alto valor agregado. 

GOVERNO FEDERAL DEVE LIBERAR 
SAQUES DE CERCA DE R$ 16 BI 
DO PIS/PASEP PARA IDOSOS
Pela legislação atual, os cotistas só poderiam efe-
tuar os saques em casos de: aposentadoria; ida-
de igual ou superior a 70 anos; invalidez (do parti-
cipante ou dependente); transferência para reserva 
remunerada ou reforma (no caso de militar); ido-
so e/ou portador de deficiência alcançado pelo Be-
nefício da Prestação Continuada; participante ou de-
pendente acometido por neoplasia maligna, vírus 
HIV ou doenças da Portaria Interministerial MPAS/
MS nº 2998/2001; ou morte, situação em que o saldo 
da conta será pago aos dependentes ou sucessores 
do titular. Agora, com o anúncio do governo, os ido-
sos acima de 65 anos (homens) e 62 anos (mulheres) 
deverão poder sacar os valores a partir de outubro. 

Sysmo Informática 
amplia suas instalações

A Sysmo Sistemas, de São Miguel do Oeste (SC), concluiu a 
obra de ampliação da empresa que permite expandir o nú-
mero de colaboradores diretos para até 300 profissionais. 
Com o novo projeto, a área construída ultrapassa 2.700 me-
tros quadrados (dobro da área anterior). Em 2017 a Sysmo 
conquistou os prêmios Mérito Acats ExpoSuper, como a me-
lhor fornecedora de software de Santa Catarina, e Top Five 
da Revista Supermercado Moderno, estando entre as cin-
co empresas de sistema de gestão mais lembradas do país.



 SÃO MIGUEL DO OESTE 26 DE AGOSTO DE 201710

por DR. Geovani Delevatti

MEDICINA E SAÚDE

Como a Psicologia 
pode te ajudar

O 
Dia do Psicólogo é co-
memorado anualmen-
te em 27 de agosto no 
Brasil. Esta data cele-
bra o profissional da 

área da saúde responsável por estudar e 
orientar o comportamento humano, li-
dando com os sentimentos, traumas e cri-
ses das pessoas. Para exercer a função de 
psicólogo, o profissional deve ter conclu-

ído o curso de ensino superior em psico-
logia numa instituição de ensino atesta-
da pelo Ministério da Educação e Cultura

Você já se perguntou como um psicólo-
go pode te ajudar? Muitas pessoas pensam 
que a Psicologia serve apenas para o trata-
mento de doenças mentais. Outras pessoas 
pensam que a Psicologia é muito complexa 
e só pode ser entendida por alunos de psi-
cologia, professores e terapeutas.

Mas a verdade é que a Psicologia é 
para todos! A Psicologia é o estudo cien-
tífico da mente e do comportamento hu-
mano. Assim, a Psicologia é ao mesmo 
tempo uma ciência e uma profissão. Os 
Psicólogos trabalham em muitas áreas 
diferentes da sociedade e estão preocu-
pados com muitos problemas práticos 
do nosso cotidiano.

Embora os conhecimentos produzi-

dos em uma ciência nem sempre sejam 
fáceis de serem entendidos pelo público 
em geral, os resultados das experiências 
e estudos científicos podem ter muitas 
contribuições importantes para nossa 
vida cotidiana.

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

ALGUNS EXEMPLOS DE ÁREAS QUE 
A PSICOLOGIA PODE TE AJUDAR

Os Psicólogos ajudam diariamente muitas 
pessoas de todas as idades e com todos os ti-
pos de problemas que buscam os conhecimen-
tos da Psicologia para ajudá-las a ter uma me-
lhor saúde mental ou se autoconhecer.

Algumas pessoas têm problemas de saúde, 
emocionais ou mentais específicos, como de-
pressão ou esquizofrenia. Outras pessoas têm 
dificuldades com a organização do seu pensa-
mento, de linguagem ou memória, o que tam-
bém são conhecidos como “problemas cogni-
tivos”. Estes podem assumir muitas formas, tais 
como problemas de memória ou percepção de-
pois de um ferimento na cabeça ou congênitos, 
dificuldades de aprendizagem ou demência.

Esses são só alguns dos temas em que os 
psicólogos trabalham, pois há muitas mais 
áreas da vida em que um psicólogo pode aju-
dar que nem sempre são relacionados à saúde 
mental, mas sim à saúde em geral. Psicólogos 
podem ajudar as pessoas a gerir melhor suas 

vidas e lidar com outras condições de saúde, 
como o HIV, câncer ou doenças crônicas. Psi-
cólogos também podem ajudar no aconselha-
mento sobre como cuidar de uma criança que 
foi abusada psicologicamente, fisicamente ou 
sexualmente. Os psicólogos podem ainda tra-
balhar com casais que estão buscando ajuda 
em seus relacionamentos.

Seja qual for o problema, o psicólogo vai 
considerar o que dizem as pesquisas cientí-
ficas sobre a sua causa provável e usar esse 
conhecimento para ajudar as pessoas. Al-
gumas vezes a ajuda inclui sessões de psi-
coterapia ou de aconselhamento psicológi-
co. Outras vezes o psicólogo pode trabalhar 
com programas psicoeducacionais, na ela-
boração de projetos que promovam a saú-
de, trabalhar em equipes com outros profis-
sionais de saúde ou fazer encaminhamentos 
para profissionais que possam auxiliar nos 
problemas específicos.

Os psicólogos estudam o de-
senvolvimento humano desde a 
gestação até a morte em seus as-
pectos cognitivos, comportamen-
tais e emocionais, além de estu-
darem processos de ensino e de 
aprendizagem e contribuírem para 
a avaliação e elaboração de méto-
dos de ensino.

Assim, se uma criança, ado-
lescente ou até mesmo um adul-
to têm problemas ou dificulda-
des na aprendizagem de alguma 
coisa, os psicólogos podem aju-
dar na identificação das razões 
para essas dificuldades e contri-
buir para a melhoria dessas difi-
culdades.

Psicólogos também po-
dem oferecer orientações sobre 
como melhorar a aprendizagem 
e o desenvolvimento das crian-
ças, auxiliar na forma como pais 
e professores estimulam o desen-
volvimento infantil e facilitarem a 
criação de condições ideais para 
o desenvolvimento e a aprendiza-
gem saudável.

Os psicólogos também podem 
ajudar pessoas com deficiências fí-
sicas ou mentais a melhorar o seu 
desempenho e se adaptar ao traba-
lho ou escola, bem como também 
podem contribuir para adaptar es-
ses locais as necessidades das pes-
soas com deficiência.

PROMOÇÃO DA SAÚDE E DO BEM-ESTAR - POTENCIALIZAR O DESENVOLVIMENTO 
E A APRENDIZAGEM DAS CRIANÇAS 
EM CASA E NA ESCOLA
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Muitos dos desafios que enfrentamos 
na nossa vida cotidiana podem ser 
facilitados com a ajuda de psicólogos. 
Embora a saúde mental esteja mais 
facilmente associada com a imagem dos 
psicólogos, a Psicologia ajuda em todos os 
aspectos da nossa vida e você encontrará 
psicólogos nas mais diferentes áreas da 
sua vida. Em resumo, os psicólogos podem 
te ajudar em muitas áreas da nossa vida 
como, por exemplo:

- Ajudar as pessoas a superar a depressão, 
estresse, trauma ou fobias.

- Ajudar pessoas a estabelecer e cumprir 
suas metas, como parar de fumar, perder 
peso, aprender uma nova língua.

- Ajudar crianças e adolescentes a lidar com 
os efeitos do divórcio dos pais.

- Acelerar na recuperação de pessoas com 
lesões cerebrais.

- Ajudar a parar ou prevenir o bullying na 
escola ou no local de trabalho.

- Garantir que alunos e estudantes estão 
sendo ensinados de forma mais eficaz.

- Orientar pais e mães sobre o 
desenvolvimento de seus filhos.

- Certificar-se de que as pessoas estão 
felizes no ambiente de trabalho e contribuir 
para que elas realizem o melhor de suas 
habilidades.

- Ajudar a polícia, tribunais e serviços 
prisionais a entender a mente de criminosos, 
as provas e os limites de determinados tipos 
de provas ou testemunhos.

- Ajudar os atletas e esportistas para 
melhorar o desempenho e a motivação em 
suas atividades.

- Ajudar a fazer decisões financeiras mais 
sábias.

- Aprender a se comunicar melhor e superar 
o medo de falar em público.
- Melhorar sua memória e ajudar a se 
concentrar mais.

- Tornar-se mais produtivo e evitar a 
procrastinação.

- Aprender a compreender melhor os outros 
e avaliar cuidadosamente suas próprias 
reações emocionais.

CONTRIBUIR PARA A MOTIVAÇÃO NO TRABALHO, 
ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL E GESTÃO DE EMPRESAS

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

Os psicólogos se baseiam em conhe-
cimentos científicos para escolher as me-
lhores formas de ajudar as pessoas a se 

tornarem mais produtivas e fazer escolhas 
mais acertadas.

Muitas das vezes as pessoas têm dú-
vidas sobre que carreira seguir ou qual a 
faculdade escolher, outras vezes profis-
sionais querem modificar suas carreiras 
e seguir novos desafios profissionais. Os 
psicólogos podem usar os conhecimen-
tos da Psicologia para a orientação pro-

fissional e de carreira.
Psicólogos também podem ajudar 

gestores de empresas a organizar seus 
ambientes de trabalho, selecionar, recru-
tar e treinar os funcionários. Os psicólo-
gos podem ajudar as empresas a identi-
ficar problemas, a melhorar as condições 
de vida dos profissionais e potencializar a 
motivação no trabalho.

Os psicólogos ajudam a melhorar o nosso dia a dia

Fonte: www.psicologiaexplica.com.br
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DA REDAÇÃO 

O processo de transição das agências 
do HSBC para o Bradesco já vem ocor-
rendo há meses e os clientes estão sendo 
orientados sobre o novo modelo de ges-
tão. A agência do Bradesco (antigo HSBC) 
da Rua Sete de Setembro em São Miguel 
do Oeste deve fechar as portas no dia 22 
de setembro de 2017. 

Informações de funcionários revelam 
que as contas dos clientes passaram auto-
maticamente para a agência do Bradesco. O 
banco deve ficar operando na cidade ape-
nas na agência localizada na Rua Duque de 
Caxias, onde o atendimento será unificado. 

Esta será a segunda agência bancá-
ria fechada em São Miguel do Oeste neste 
ano. A primeira foi a do Banco do Brasil, 
da XV de Novembro.

SÃO MIGUEL DO OESTE Agência onde era localizado o HSBC deve 
fechar as portas definitivamente no dia 22 de setembro de 2017

Bradesco deve fechar 
agência da Rua Sete de 
Setembro no próximo mês

Esta será a segunda agência bancária fechada em São Miguel do Oeste neste ano

Marcos Lewe/WH Comunicações

O Dia dos Pais, forte data 
no calendário comercial, há 
dois anos consecutivos regis-
trava saldo negativo de acor-
do com os indicadores esta-
duais e nacionais de bancos 
de dados com SPC Brasil e Se-
rasa Experian. Porém, em 2017 
a economia mostrou forte me-
lhora nesse quadro para o va-
rejo, sendo que nacionalmente 
apresentou números positivos 
após a data. Essa realidade 
também se apresenta em São 
Miguel do Oeste, por meio dos 
resultados das consultas reali-
zadas nos 15 dias que antece-
deram a data, em relação ao 
mesmo período de 2016. Os 
números apontam para um 
crescimento de 1,73%, sendo 
que a maior movimentação de 
consumidores se concentrou 
na sexta-feira e no sábado que 
antecederam a data.

Em pesquisa realizada 
pela FCDL com 400 empresas 

associadas, distribuídas em 
todas as regiões do Estado, 
comprovou-se aumento nas 
vendas de 3,09% num com-
parativo com 2016. Ainda que 
os itens mais procurados fo-
ram nos setores de vestuário 
(29,4%) e calçados (19,6%). 
O ticket médio apresentado 
foi de R$ 175,53, quando em 
2016 o ticket médio foi de R$ 
170,27. Ainda se observou o 
acentuado volume de vendas 
pelo crediário (30,1%) e car-
tão de crédito (48,1%).

Segundo a presidente da 
CDL, Solani Balbinot, esse 
aumento, tanto local, como 
estadual, mostra que as pes-
quisas comprovaram as esti-
mativas para o momento, que 
trazem gradativamente sinais 
de recuperação econômica. 
Ainda demonstra que a data 
de Dia dos Pais continua ten-
do força comercial para o se-
tor varejista.  

SÃO MIGUEL DO OESTE
Vendas no Dia 
dos Pais registram 
aumento de 1,73%

DA REDAÇÃO 

O vereador de São Miguel 
do Oeste Vagner Passos (PSD) 
informou a data da audiência 
pública para discutir o abas-
tecimento de água na cidade. 
O evento será no dia 14 de se-
tembro, no auditório do novo 
prédio da Câmara de Vere-
adores. Durante a sessão do 
Legislativo do dia 8 de agos-
to os vereadores aprovaram o 
requerimento. 

Segundo Vagner Passos, 

a ideia é discutir a falta de in-
vestimentos e a negligência 
no abastecimento de água em 
São Miguel do Oeste. Ele dei-
xa claro que a discussão da 
audiência pública não é volta-
da ao atendimento da Casan, 
que por sinal é bem feito, mas 
sim pela situação em relação 
a investimentos no abasteci-
mento de água. “Agora vem o 
momento de estiagem, vem o 
verão, e a gente percebe que 
o problema da falta de água 
é um problema administrati-

vo, afinal estamos em cima de 
um dos maiores reservatórios 
de água do mundo”, afirma. 

Diversas lideranças e re-
presentantes das comuni-
dades devem participar da 
audiência pública e toda a 
população está convidada a 
participar. O vereador lem-
bra que as pessoas que ti-
verem interesse em se ma-
nifestar podem se inscrever 
e participar com sugestões, 
ideias e opiniões no dia da 
audiência.

DATA MARCADA

SÃO MIGUEL DO OESTE 

Audiência pública sobre o abastecimento 
de água será no dia 14 de setembro

Equipe do Posto do São Gotardo 
conscientiza jovens sobre álcool e drogas

A fim de repassar informa-
ções e orientar os jovens sobre 
os perigos do álcool e drogas, a 
equipe de saúde da família do 
Bairro São Gotardo, em par-
ceria com estagiárias do Cur-
so de Enfermagem da Unoesc, 
realizaram, na quarta-feira 
(23), ação de conscientização 

nas proximidades do Hospital 
Regional e na Escola Estadual 
Jaldyr B. Faustino da Silva.

Conforme a enfermei-
ra do posto, Aline Selipi, além 
do trabalho da equipe do de-
partamento IST/Aids sobre o 
cuidado e prevenção de infec-
ções sexualmente transmissí-

veis, a equipe decidiu ampliar 
as atividades e repassar infor-
mações para o público, anteci-
pando o assunto que será abor-
dado no evento Dia da Saúde 
do Adolescente, que será no 
dia 30 de agosto, na área cober-
ta da Praça Walnir Bottaro Da-
niel, a partir das 7h30.
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MARIA ELENA BASSO
 mescbasso@hotmail.com

*"Como são admiráveis 
as pessoas que nós 

não conhecemos bem" 
Augusto Cury

Quem completou 87 anos, em plena forma, rodeada 
por familiares e amigos, foi a querida dona Maria 
Pedrebon. Faço votos de muita saúde. Parabéns!

Em uma 
cerimônia íntima 
e muito elegante 

realizada no Hotel 
Solaris, a arquiteta 

Fabi Anessa e o 
administrador 

Marlon Korbes 
disseram “sim”, 

no último dia 
19 de agosto. 

Parabéns e muitas 
felicidades! 

Vicente Werlang Signor, ao lado de seus pais Anne e 
Ezequiel, familiares e amigos, comemorou, no sábado, dia 

19 de agosto, no Espaço Infantil Gotinha da Alegria, seu 
aniversário de 5 anos. Parabéns, querido! 

A pequena Glória Basso Rech, que é a alegria da família, 
completou seu aniversário de 4 anos com uma festa 
encantadora nas dependências do Clube Jardim. A 
pequena é filha de Juliana e Evandro. Parabéns! 

A Unoesc campus de SMOeste, através da Uniti (Universidade da Terceira 
Idade), colou grau para aproximadamente 80 formandos. A colação 
aconteceu do Centro de Eventos, recentemente inaugurado, e foi muito 
emocionante. Parabéns aos acadêmicos que mostraram que não tem 
idade para se buscar conhecimento e saber. 

A princesinha Eloísa Fries Cechi, filha de Karina e Roberto, comemorou 
com uma big festa seu aniversário de 4 anos. A festa aconteceu no 
espaço Bela Vista no sábado, 19 de agosto. Lolô, como é carinhosamente 
chamada, cantou para seus convidados e familiares. Parabéns! 
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Lais Oro Andrea Costa Pelissari

MODA & ESTILO
por Susane Zanin

DESIGN EM PAUTA

Trouxinha de abobrinha
31° MOENDA DA CANÇÃO - RESULTADO
Duas Asas: 2º Lugar, Melhor Arranjo e Melhor Música na Opinião do 
Público
A 31ª Moenda da Canção e a 7ª Moenda Instrumental foram 
realizadas nos dias 11, 12 e 13 de agosto em Santo Antônio da 
Patrulha. O resultado é o seguinte:

31° Moenda da Canção 
Primeiro Lugar: Pensarolando
Letra: Mauro Moraes
Melodia: Mauro Moraes
Interpretação: Mauro Moraes e Ita Cunha

Segundo Lugar:  Duas Asas
Letra: Jaime Vaz Brasil
Melodia:  Diogo Barcelos
Interpretação: Marcia Freitas

Terceiro Lugar:  Linha de Fronteira
Letra: Sergio Carvalho Pereira
Melodia: Silvério Barcellos

Interpretação: Ita Cunha e André Teixeira
Melhor Intérprete: Adriana Deffenti
Melhor Instrumentista: Samuca do Acordeon
Melhor Letra: Bestiário da Sombra (Jaime Vaz Brasil)
Melhor Melodia: Malabarismo Íntimo (Adriana Deffenti)
Melhor Arranjo: Duas Asas
Melhor Música na Opinião do Público: Duas Asas
Autores: Jaime Vaz Brasil/Diogo Barcelos

PrePArO: 30 minutos
rendIMenTO: 6 porções

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

MOdO de PrePArO
Corte as abobrinhas em cubinhos e reserve. Bata os ovos 
como se fosse fazer omelete, tempere a gosto. Em forminhas 
individuais, coloque uma fatia de peito de peru, um pouco das 
abobrinhas, regue com um pouco de ovos batidos e cubra 
com mozarela para finalizar. Repita o processo em todas as 
forminhas. Leve para assar em forno preaquecido a 180° C por 
30 minutos, aproximadamente.

Incomodados que se retirem, mas a dis-
curso feminista não para de ganhar espaço 
desde que surgiu nos Estados Unidos na se-
gunda metade dos anos 1960. Sua reivindi-
cação inicial foi a libertação das mulheres, 
mas atualmente é mais conhecido por pe-
dir por direitos iguais entre homens e mu-
lheres. A moda, que tem nas mulheres sua 
força maior, não poderia ficar por fora des-
se movimento. 

Grandes marcas como Dior e Chanel 
uniram-se ao feminismo e, de forma bem li-
teral através de camisetas com frases de im-
pacto estampadas na língua inglesa, têm 

dado o recado: we should all be feminists 
(nós todos deveríamos ser feministas), the 
future is female (o futuro é feminino) e fight 
like a girl (lute como uma garota), girl power 
(poder das garotas) ou simplesmente femi-
nist (feminista). 

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

O PODER FEMININO

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

A associação de Prince à cor roxa foi eter-
nizada em 1984 com o lançamento do filme 
Purple Rain, e a música homônima, que levou 
o Oscar. “Temos a honra de ter desenvolvido a 
Love Symbol #2, uma distinta tonalidade roxa 
criada em memória de Prince. Um ícone mu-
sical conhecido por seu brilho artístico, Love 
Symbol #2 é tão emblemática quanto o estilo 
de Prince. Love Symbol #2 permite que o tom 
roxo de Prince seja consistentemente replica-
do e mantenha o mesmo status icônico que o 
próprio homem”, disse, em nota, Laurie Press-

man, vice-presidente da Pantone.
 Love Symbol #2 foi inspirada no piano  

Yamaha personalizado, que iria acompanhá-lo 
durante as turnês antes de sua morte em 21 de 
outubro de 2016, aos 57 anos.

E o nome da cor também rende homena-
gem ao cantor, que foi inspirado no símbo-
lo do amor criado pelo designer gráfico Mi-
tch Monson. 

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

 A decoração roxa pode ser aplicada nos 
mais diferentes cômodos da casa. Isto mesmo 
engana-se quem pensa que o tom é limitado 
e possuem restrições, a idéia é trazer a cor em 
maior ou menor grau e de acordo com o seu 
desejo e necessidade. Para isto, vale apostar na 
pintura da parede, em papéis de parede, tex-
turas, além de revestimentos especiais como 
pisos e azulejos. Com a grande gama de tons, 
basta ter bom senso para escolher por aquela 
cor que mais combina com você. Experimente!

 
 

PANTONE LANÇA NOVO TOM DE ROXO 
EM HOMENAGEM AO CANTOR PRINCE
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BANCO 1

QPN
JURAMENTO
AIARCONT

ARLEQUIMA
DOUAP
IPECADOR

BOMBAANEXO
BATOMSIM
OENEIGI

ITINERANTES
ANTTONS

INTERIORIO
IETUMOR
CREMOSOI

SONOROORCA

Real
Academia
Española

(sigla)

Contabili-
dade

(abrev.)

Primeira
letra do
índice

remissivo
Rival

amoroso
do Pierrô
(Teatro)

"Produto"
da fotos-
síntese
(Biol.)

Anaboli-
zante
(gír.)

Resposta
usual dos
noivos no

altar

Significado
do "I", 

em PIB

Tambor-
(?): mes-

tre de
orquestra

O requei-
jão, por
sua con-
sistência

Efeito (?),
diferenci-
al do fil-
me IMAX

Letra-
símbolo

do itálico

Membro
da "famí-
lia" dos

golfinhos

Formação extirpada 
na cirurgia oncológica

Emílio Ribas,
médico brasileiro

"50 (?) de Cinza",
livro polêmico

Número que lembra
o símbolo do infinito

Metediço
Moeda do

Japão
(Econ.)

Apenso
Sucesso

do Metalli-
ca (1989)

Gelo, em inglês
(?) frontal, disposi-

tivo de celulares usa-
do para tirar "selfie"

Formiga,
em inglês
Referente

à alma

Unidade de venda de
carne no açougue

Área verde
urbana

Masculino
(abrev.) Os povos como os beduínos

Título de curto prazo emitido
pelas empresas para financiar

seu capital de giro (Econ.)Ponto turístico
carioca fundado por
D. João VI

(1808) 

Emitir gri-
tos de dor

Promessa
do reser-
vista à

Bandeira

Registro de
invenção

Iodo
(símbolo)

"Paga o
justo pelo
(?)" (dito)

Cosmético
labial

Os circos
que se

deslocam 
constan-
temente

3/ant — ice — mor — one. 4/aiar — orca — tons. 5/anexo — bomba. 6/sonoro. 8/interior.

As cinco feridas emocionais
Neste livro, Lise Bourbeau explica que 

nossos problemas de ordem física, 
emocional e mental são fruto de cinco 

feridas que trazemos da infância: 
rejeição, abandono, humilhação, traição e 

injustiça. Como não sabemos lidar com 
elas, desenvolvemos máscaras para 
escondê-las, acreditando que, assim, 

desaparecerão. Mas, com o passar do 
tempo, essas feridas se tornam ainda 

mais profundas e atrapalham nossa 
saúde, nossos relacionamentos e nossa 

felicidade. E nos distanciam de quem 
somos de verdade. 

FILADÉLFIA
Hoje daremos continuidade 

à nossa jornada pela Filadélfia, 
trazendo um pouco mais sobre 
esta bela cidade. Aproveitem a 
leitura!

Uma das coisas mais mar-
cantes na Filadélfia é que as 
pessoas amam sua cidade. 
Onde quer que vá, você sempre 
poderá contar com a cordiali-
dade das pessoas.

Filadélfia tem muito para se 
ver e descobrir. Com acomoda-
ções de luxo disponíveis, como 
o Sonesta Philadelphia Down-
town Hotel, além de passarelas 
para pedestres, lindas cafeterias 
e famosas atrações culturais, a 
cidade surpreende e encanta os 
visitantes em cada esquina.

A arte em Philly não se limi-
ta a museus. Mais de 3.800 mu-

rais podem ser vistos por toda a 
cidade. O City of Philadelphia 
Mural Arts Program (Programa 
de arte em murais da Filadél-
fia) fornece apoio oficial à arte 
de rua da cidade. Quem quiser 
saber mais sobre a história das 
pinturas não pode deixar de fa-
zer um passeio guiado.

Filadélfia é, há tempos, tema 
de músicas e o ponto central 
de vários filmes de Hollywood. 
Durante sua visita, conheça um 
dos locais mais icônicos da ci-
dade: The Rocky Steps (Os De-
graus de Rocky).

Espero que tenham des-
frutado dessa sequência so-
bre a Filadélfia. Semana que 
vem encerramos nossa jorna-
da com os melhores lugares 
para se visitar.
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TOQUE DE REQUINTE
por Simone Hübner

por LUCIANE MOZER

vIDA E
ESPIRITUALIDADE

1 - Colocar casacos e blazers 
nos encostos das cadeiras. 
O design ou o padrão das 
cadeiras deve ser mantido, 
pois compõe a harmonia do 
ambiente. Fica brega quando 
se veem as cadeiras envoltas 
com peças de vestuário de 
diversas cores. Se não há 
chapeleira ou local apropriado, 
deve-se colocá-los sobre os 
assentos das cadeiras vazias 
mais próximas ou sobre o 
próprio colo.

2 - A mulher entra na frente do 
homem para escolher a mesa, 
quando todos sabem que, para 
se dirigir à mesa ou descer 
escadas, a mulher segue 
ligeiramente atrás do homem.

3 - O casal sentar-se lado a 
lado, e reforçando o erro, as 
mulheres ficarem à esquerda 
do seu par, e não à direita, que 
é o correto. Claro que todos 
sabem que o homem puxa a 
cadeira à sua direita para a 
mulher sentar-se e ela toma 
assento pelo lado esquerdo da 
cadeira.

4 - Quando o casal não está 
frente a frente, é ridículo 
ficar mastigando e girando 
o pescoço para olhar o 
interlocutor.

5 - Falar de boca cheia, 
derrubar copos, talheres e 
guardanapos.

6 - Aspirar a sopa, baixar a 
cabeça muito próximo ao prato, 
abraçar o prato (quando o prato 
está à nossa frente, apenas os 
punhos e as mão ficam sobre 
a mesa).

7 - Começar a comer antes que 
todos estejam servidos (afinal, as 
pessoas estão juntas). Jamais se 
deve brincar ou manipular objetos 
que estão à mesa.

8 - Não se assoa o nariz à 
mesa. Aliás, também não se 
funga, não se boceja, não se 
arrota e não se tosse. O correto 
é pedir licença e ir ao toalete 
resolver o problema.

9 - Se uma pessoa ficar com 
algum resíduo nos lábios ou 
nos dentes, deve-se alertá-la, 
mas sem rir ou debochar. Para 
assear os dentes, o correto é ir 
ao toalete e não usar fio dental, 
dedos ou palitos à mesa para 
fazer a higiene.

10 - Não se enxágua a boca 
com o líquido ingerido durante 
a refeição. Não se usa a toalha 
da mesa para limpar os dedos 
ou os lábios, para isso existe o 
guardanapo.

11 - Não se usa a faca para 
cortar o que pode ser cortado 
facilmente com o garfo ou a 
colher. Não se usa o celular à 
mesa, principalmente se estiver 
acompanhado.

12 - Deve-se tratar os garçons 
e funcionários com cortesia e 
respeito. Nada de chamá-los de 
chefia, amigão, chapa, campeão 
e outros. Em grupos, não se 
deve ter comportamentos 
similares a uma torcida no 
campo de futebol.

13 - É preciso pagar a conta 
conforme o sistema da casa. 
Se o serviço deixou a desejar, 
é simples: não se volta!

Conheça os tradicionais 
erros cometidos por casais 

em restaurantes

É 
impressionante 
como as pesso-
as conseguem 
cometer tan-
tos erros quan-

do vão a restaurantes, cafés, 
ou quando estão à mesa, 

acompanhados de outras 
pessoas.

Por isso listamos vários 
erros que as pessoas come-
tem e que jamais deveriam 
acontecer, conforme as regras 
de etiqueta social.

Excelente fim de semana a todos!

CAMPANHA 
PELA GENTILEZA 

Indo ao trabalho, tive a oportunidade de ouvir o 
Momento Espírita (17/08) que falava sobre a importân-
cia da gentileza. Como vivemos em dias onde a genti-
leza anda um tanto esquecida, resolvi compartilhar al-
guns trechos com vocês, meus queridos leitores. 

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

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

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

Você já pensou como seria bom se agradecêssemos 
ao carteiro por nos trazer a correspondência em nos-
sa residência? Ao médico que nos atenda, ao balconis-
ta, ao caixa do supermercado... E a um professor, então? 
Pode não ser fácil, mas se pudermos recrutar alguém 
para a nossa campanha da gentileza... Diz um provér-
bio de autoria desconhecida que as pessoas que dizem 
que não podem fazer, não deviam interromper aquelas 
que estão fazendo alguma coisa. 

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

Assim estaremos espalhando o gérmen da gentile-
za, que torna as pessoas mais próximas umas das ou-
tras. Uma campanha que espalha confiança, tranqui-
lidade... Pensemos nisso e façamos nossa adesão à 
campanha da gentileza, transformando a nossa cidade 
num oásis de paz.
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PAIXÃO ANIMAL
por Diego Rossini 

canisefelis@gmail.com

GALERIA

Isabela 
Lolato Moro 
completou 2 
aninhos dia 25 
de agosto, filha 
de Jaquelina e 
Márcio

Dia 19/08/2017 
foi um dia muito 
especial, pois 
tivemos o privilegio 
de fotografar essa 
figurinha, que sorriu 
muito para nossas 
lentes. Fotografia: 
EPS Fotografias.

Julia Bonatto 
registrou seus 
7 meses de 
alegria com os 
pais Joceane e 
Cássio

Nicole Gazzola 
Moschen 

completou 4 
aninhos dia 

16 de agosto, 
alegria dos 

pais Juliane e 
Emerson e do 

mano Victor

Joaquim Henn 
registrando seu 

primeiro mês de 
vida, alegria dos pais 
Thatiane Rodrigues e 
Cleverson Luiz  Henn

Lara Micheletto 
completou 6 
meses, filha de 
Luci e Giovani

Valentina 
Portela Bütner 
filha de Sônia 

e Douglas 
registrando 

seus 4 meses 
de vida 

GRAVIDEZ PSICOLÓGICA 
(PSEUDOCIESE)

Saudações, queridos leitores. Você já ouviu falar 

em gravidez psicológica? Saiba que é um problema 

bastante recorrente entre as cadelas não castradas. A 

fêmea tende a adotar objetos ou mesmo pessoas e pro-

duzir leite. Esse comportamento é ancestral. Quando 

cães ainda não eram domesticados, o instinto de so-

brevivência fazia com que mesmo as fêmeas dentro 

da matilha que não geraram filhotes tivessem produ-

ção de leite e aflorasse esse instinto materno. Assim, 

as chances de mais filhotes sobreviverem a predado-

res e outros infortúnios se multiplicavam.

MAS E HOjE, ISSO É UM PROBLEMA?
Pode vir a se transformar em um problema mais 

grave, sim. Em um primeiro momento, a gravidez psi-

cológica passa naturalmente em cerca de um mês, sem 

qualquer interferência. Ocorre aqui uma divisão de 

opiniões entre médicos veterinários. Há aqueles que 

defendem a não medicação da fêmea que apresenta o 

transtorno. E a outra corrente defende que deve ser re-

ceitada uma medicação para cortar essa alteração de 

comportamento. O que acontece é que a cadela acaba 

se lambendo demais e bebendo o próprio leite, o que 

estimula a produção de mais leite. Essa produção ex-

tra de leite que deveria ser consumida por um filhote, 

mas não é, e pode provocar mastite (inflamação dos 

mamilos) e até infecção. 

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

de cessar o comportamento de gravidez psicológica e 

prevenir nova mudança dali pra frente. Outra tendên-

cia é que a fêmea que apresenta gravidez psicológica 

uma vez, é bem provável que aconteça de novo. Como 

ocorre uma mudança hormonal em seu corpo devido 

a essa gravidez psicológica, essa alteração pode indu-

zir o aparecimento de tumores mamários no futuro.

COMO IDENTIFICAR?
A cadela com gravidez psicológica, como dito an-

teriormente, tende a ficar mais irritada e evita apro-
ximação das pessoas. Adota objetos (chinelos, brin-
quedos, etc.). Fica com as mamas inchadas devido à 
produção de leite e o abdômen abaulado. Se descon-
fiar ou conseguir identificar, procure ajuda de um mé-
dico veterinário para resolver esse problema.

Forte abraço e até a próxima!
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CULTURAMA
por joão Carlos Dalmagro junior

medium.com/@jocadalmagro
jcdalmagro@gmail.com

CAMILA POMPEO
jUCINEI DA CHAGA

Se para você ter acesso a 
um banheiro possa parecer 
coisa simples, a pelo menos 
quatro milhões de brasileiros 
isso ainda representa um pro-
blema. Este é o índice de ha-
bitantes que ainda não têm 
acesso a banheiro. De acordo 
com dados do Instituto Tra-
ta Brasil, 50,3% da população 
têm acesso à coleta de esgoto, 
enquanto mais de 100 milhões 
de brasileiros não têm acesso 
a este serviço. Dados do Siste-
ma Nacional de Informações 
sobre Saneamento (SNIS) re-
ferentes a 2015 mostram que 
cerca de 34 milhões de brasi-
leiros não possuem acesso à 
água potável.

Nos municípios brasilei-
ros, a existência do Plano Mu-
nicipal de Saneamento Básico 
(PMSB) é condição obrigató-
ria para que os serviços de sa-
neamento tenham sua situa-
ção legal estabelecida e que 
seja possível a obtenção de 
recursos financeiros federais. 
Até o fim deste ano a prefei-
tura que não tiver aprovado o 
PMSB ficará impedida de re-
ceber recurso federal para 
abastecimento de água po-
tável, esgotamento sanitário, 
manejo de resíduos sólidos e 
drenagem e manejo das águas 
pluviais urbanas. Os planos 
estão previstos na lei 11.445 de 
2007, conhecida como a Lei do 
Saneamento Básico.

Em São Miguel do Oeste, 
de acordo com a secretária do 
Planejamento, Marli da Rosa, 
o Plano Municipal de Sane-
amento Básico foi aprova-
do pelo Poder Legislativo no 
ano 2015. “O PMSB fornece 
as diretrizes do saneamento 
municipal, envolvendo dre-
nagem urbana, abastecimen-
to de água e esgotamento sa-
nitário. O Plano de Gestão de 
Resíduos Sólidos é toda a par-
te de lixo orgânico, reciclável, 
restos de materiais de cons-
trução e móveis em desuso. 
Estamos trabalhando incan-
savelmente nessa parte, tem 
uma lei que nos cobra que 
nossa cidade precisa estar 
limpa e cada lixo no seu desti-
no correto”, explica.

O Plano de Saneamento 
para São Miguel do Oeste pre-
vê investimento de R$ 85 mi-
lhões apenas na parte de es-

gotamento sanitário. Marli 
enfatiza que o projeto já está 
em andamento e está a cargo 
da empresa Vital Engenharia 
Ltda., de Chapecó. “No nosso 
plano de saneamento está pre-
visto o investimento em águas 
de R$ 4 milhões e em esgota-
mento de R$ 85 milhões. Esse 
investimento é para 20 anos, 
para toda a cidade. O projeto 
está em andamento. Nos pró-
ximos dias esse projeto deve 
ser entregue e aí teremos um 
valor de quanto será investi-
do”, declara. 

No quesito águas, con-
forme a secretária, está pre-
visto um poço profundo até 
a estação de tratamento de 
água, adequação no sistema 
de captação, investimento na 
rede e ampliação da capaci-
dade produtiva da estação de 
tratamento de água. “Já a par-
te dos R$ 85 milhões em in-

vestimento no esgoto prevê a 
execução da estação de trata-
mento de esgoto, estação ele-
vatória, execução de emissá-
rios interceptores, ampliação 
da rede coletora de esgoto e 
programas ambientais”, co-
menta.

A secretária acrescen-
ta que depois de entregue o 
projeto concluído, será possí-
vel iniciar a busca por recur-
sos para implantação o mais 
breve possível. “O momen-
to que esse projeto estiver em 
mãos, vamos buscar parcei-
ros e investimentos, que não 
serão poucos, porque o valor 
é alto. A partir daí vamos ver 
se há alguma proposta do go-
verno federal para a qual pos-
samos cadastrar esse proje-
to. Ter o projeto em mãos vai 
abrir portas e caminhos. Isso é 
em longo prazo, não é de um 
mês para outro”, finaliza.

SANEMANETO BÁSICO Em São Miguel do Oeste, segundo a Secretaria de 
Planejamento, Plano Municipal de Saneamento Básico está aprovado desde 2015

Existência de plano será 
requisito para acesso a recursos 
federais a partir de 2018À SOMBRA DOS OBUSES

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

Médico sanitarista, condenado eternamente por ter redigi-
do panfletos antissemitas, infernizado por processos judiciais e 
por ataques de críticos, estadistas e toda sorte de recalcados, Cé-
line (1894-1961) foi atingido pelo estilhaço de um obus (pequena 
peça de artilharia, espécie de morteiro), e tinha dificuldades terrí-
veis para dormir. Morto em 1961 (seu enterro foi acompanhado por 
raríssimas pessoas, quase todas da família), o escritor maldito dei-
xou, talvez, um dos mais lúcidos e intensos manifestos sobre a guer-
ra – e um dos mais inflamados discursos denunciadores da miséria 
da condição humana.

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

Nesse sentido, é como uma obra de autoconhecimento que Via-
gem ao fim da noite deve ser vista – e lida. Um livro que nos tira o 
fôlego a cada frase, a cada parágrafo, e que, ao final, deixa-nos per-
plexos, mudos diante de tanta catástrofe, é mais que uma pequena 
fábrica de neuroses: é um desfile majestoso e de cabeça erguida por 
uma civilização erigida sob os escombros do medo, da inseguran-
ça e da negação da morte a todo custo. Céline nos chama para cha-
furdarmos e compartilharmos sua experiência – a experiência que 
o século passado parece ter afastado de nosso cotidiano – e, a par-
tir daí, há a proposta de uma nova concepção de mundo, uma nova 
filosofia de vida. 

Mas não se engane: o que Céline descreve não é apenas mor-
te e sofrimento. Com maestria, o escritor francês explorou a vida 
em meio à catástrofe da guerra, e soube preservar o humano no ho-
mem, animalizando-o em prol de sua sobrevivência. Céline mostrou 
a ética em um mundo sem valores, em um mundo onde estar vivo 
é um milagre. 

São de sua viúva Lucette Destouches estas palavras: “Era (Cé-
line) um homem frágil, um homem bom, mas sofreu tanto... Foi atin-
gido por um estilhaço de obus e não conseguia mais dormir. Tinha os 
nervos constantemente à flor da pele. Vivia em um estado de segun-
da consciência. Foi por isso que brilhou tanto em literatura. Caso con-
trário, ele teria sido apenas um bom médico, e isso teria sido perfeito. 
A literatura não merece que se sofra tanto por ela”.
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O Grupo BS Produções 
Artísticas, responsável pela 
realização dos shows da Fais-
mo 2017, maior feira multis-
setorial da região, divulgou os 
pontos de vendas dos ingres-
sos em toda a região. A Fais-
mo, que será de 14 a 19 de 
novembro, no Parque de Ex-
posições Rineu Gransoto, em 
São Miguel do Oeste, deve 
reunir mais de 250 exposito-
res e trará grandes shows de 
renome nacional e regional.

No dia 14 Naiara Azeve-
do abre a maratona de shows. 
Na sequência, a festa segue 
com Camarote Four Club. 
No dia 15 o tradicionalismo 
sobe ao palco com o grupo 
Integração Gaudéria. Dia 16 
a Toca do Rock leva atrações 
locais e abre o show nacional 
com Acústicos & Valvulados. 
Dia 17, pela primeira vez em 
São Miguel do Oeste, Eduar-
do Costa promete estremecer 
o Parque Rineu Gransotto e 
a balada continua com o Ca-
marote Four Club. No dia 18, 
Bruninho & Davi, Camarote 
Four Club e El Baile animam 
a noite. Dia 19 a tarde na are-
na de shows está reservada 
para as crianças, com o show 
da Galinha Pintadinha. Logo 
depois, Matheus Tess e Milla 
Dalmolin fecham a maratona 
de atrações da Faismo 2017.

FAISMO SENSACIONAL Bilhetes serão comercializados em quatro cidades da região

BS define pontos de venda de 
ingressos para shows da Faismo 2017

SISTEMA DE SEGURANÇA DA FAISMO TERÁ MUDANÇAS
 Nesta edição estacionamentos serão reorganizados para evitar transtornos. A Comissão de 
Segurança da Faismo 2017 se reuniu com representantes da Polícia Militar, Polícia Militar Rodoviária, 
Polícia Civil e Bombeiros. Na oportunidade, foram tratados assuntos referentes a estacionamentos 
oficiais, estacionamentos paralelos, acessos de pedestres e, principalmente, segurança no trânsito. 
O coordenador da pasta, Carlinho Burato, ressaltou que os maiores problemas nas feiras anteriores, 
como o engarrafamento na SC-163, deverá ser evitado com a reorganização dos locais e vagas a 
serem oferecidas pelo evento. Ainda conforme Burato, o visitante pode usar vias alternativas, como 
carona e transporte público, diminuindo o número de veículos em trânsito. No mesmo encontro foram 
tratados acertos referentes às exigências dos sistemas preventivos solicitados dos bombeiros        

INGRESSOS
No primeiro lote os ingressos são R$ 27 para pista 
e R$ 42 na ala vip, nos shows de Naiara Azevedo, 
Bruninho & Davi e Eduardo Costa. Para Acústicos 
& Valvulados e Integração Gaudéria o custo do 
bilhete será de R$ 22 para pista e 32 para vip. 
Camarotes para Naiara Azevedo e Eduardo Costa 
R$ 1.824 para 12 pessoas. Para Bruninho & Davi, 
também para 12 pessoas, fica em R$ 1.524.                

PONTOS DE vENDA
Foram abertos vários pontos de venda na 
região. Em São Miguel do Oeste: na Câmara dos 
Dirigentes Lojistas (CDL), Associação Empresarial 
(Acismo), Setessete Bar e Bilhar, Choperia Chopp 
Chaplin e Posto Volta Grande. Na cidade de São 
José do Cedro os bilhetes podem ser encontrados 
na Estação Café; em Guaraciaba, no Restaurante 
Canecos; e em Descanso, no Cantinho Doce.

A Secretaria de Educação, Cultura, Es-
porte e Juventude de Guaraciaba iniciou, 
na quarta-feira (23), as melhorias na Bi-
blioteca Municipal José de Alencar, junto 
ao Centro de Múltiplo Uso Armando Do-
mingos Montagna. Conforme a secretá-
ria de Educação, Roseli Comin, por meio 
do Departamento de Cultura, o município 

adquiriu mais de 1,3 mil novos livros de li-
teratura para o acervo da biblioteca, um 
investimento de mais de R$ 23 mil.

Roseli destaca que as melhorias ser-
vem para deixar a biblioteca ainda mais 
atrativa. “Esta reorganização fará com 
que o espaço fique mais alegre, atrativo 
e acolhedor para que as pessoas possam 

ir até a biblioteca e sentar para ler um li-
vro”, afirmou. A reorganização da biblio-
teca conta ainda com o serviço voluntá-
rio dos estudantes a partir do Programa 
de Bolsa de Estudo. Além disso, o Gru-
po de Mulheres Voluntárias do municí-
pio trabalha na confecção de almofadas 
e cortinas para a biblioteca.

GUARACIABA
Secretaria de Educação inicia melhorias 
na Biblioteca Municipal José de Alencar

SANEMANETO BÁSICO Em São Miguel do Oeste, segundo a Secretaria de 
Planejamento, Plano Municipal de Saneamento Básico está aprovado desde 2015

Existência de plano será 
requisito para acesso a recursos 
federais a partir de 2018

IRRACIONAIS PREvISÍvEIS
Os pensadores de economia acreditaram, durante sé-

culos, que todas as nossas decisões eram racionais. Teorias 

econômicas evoluíram ancoradas no seguinte pressuposto: 

calculamos o preço, o peso, a variedade, tudo que podemos 

ver, tocar e sentir. E após compararmos e avaliarmos o custo 

e o benefício, decidimos.

Há uns 70, 80 anos, porém, percebeu-se que não é bem 

assim que funcionamos. Outros pensadores perceberam 

que as pessoas começaram a pagar mais caro, por exemplo, 

em função de uma percepção subjetiva sobre qualidade. 

Outros escolhiam uma marca para fazer parte de um gru-

po seleto. Outros recusavam determinado produto porque 

se sentiam diferente. Decisões emocionais difíceis de serem 

explicadas.

Podemos dizer que assim nasceu o marketing, para en-

tender o que estava acontecendo. Para identificar desejos 

ocultos, e então criar necessidades, influenciar e, em alguns 

casos, até manipular a cabeça dos outros.

E percebeu-se também que o comportamento do con-

sumidor varia muito. O melhor exemplo: uma minoria gosta 

de novidades. Quer dizer: se você fizer uma pesquisa, todo 

mundo vai dizer que adora. Mas quase ninguém compra: a 

maioria das pessoas quer ver os outros usando e comentan-

do antes de tomar a decisão de compra. Por isso, cuidado 

com as pesquisas: não sabemos exatamente o que preferi-

mos, e nem por que preferimos tal coisa. O inconsciente nos 

controla mais do que gostaríamos.

Com todo esse cenário complexo, percebeu-se que a co-

municação literal é quase impossível. Tudo que você fala 

para alguém passa por incontáveis filtros. E a interpreta-

ção de quem ouve (lê, vê) depende de fatores como crenças, 

contexto social, experiências passadas. Por isso que você 

fala e parece que não entendem, não escutam, entendem 

errado (clientes, parentes, filhos). Instantaneamente julga-

mos e avaliamos quem nos comunica algo. E isso altera a 

mensagem e o conteúdo. E se a pessoa não fizer um esforço 

grande para entender, aprender e mudar, passa a vida toda 

interpretando, agindo e reagindo de acordo com seus ins-

tintos, medos e crenças – e nem percebe.

Marketing é o esforço para compreender e agir em meio 

a toda essa complexidade moderna. Nossos comportamen-

tos, nossas decisões e nossa forma de interpretar são in-

conscientes, irracionais e subjetivas. Entender e aceitar que 

somos assim nos torna mais humildes – e vendedores me-

lhores.
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A Unimed do Brasil, re-
presentante institucional das 
cooperativas da marca Uni-
med, anunciou os vencedo-
res do 13º Prêmio de Comu-
nicação Unimed - Alberto 
Urquiza Wanderley e do 23º 
Prêmio de Marketing Uni-
med - Dr. Nilo Marciano de 
Oliveira, em coquetel de pre-
miação realizado em São 
Paulo (SP). A campanha que 
rendeu o troféu à Unimed Ex-
tremo-Oeste, intitulada “En-
doscopia, colonoscopia e 
oncologia é na Unimed”, foi 
desenvolvida e veiculada en-
tre fevereiro e maio de 2017. 
O objetivo foi a divulgação 
dos serviços próprios da sin-
gular.

As premiações reconhe-
cem aspectos como visão es-
tratégica e iniciativas ino-
vadoras de diferentes áreas 
dentro do Sistema Unimed, 
como comunicação externa e 
interna, campanhas publici-

tárias e ações no meio digital. 
Neste ano a iniciativa contou 
com 422 inscrições.

A cerimônia de premia-
çãofoi realizada durante o 
Encontro de Comunicação 
e Marketing do Sistema Uni-
med e entre os vencedores, o 
Estado de Santa Catarina se 
destacou como o melhor em 
comunicação com o médico 
cooperado entre as federa-
ções, Unimed Santa Catari-
na, Unimed Joinville, que foi 
reconhecida pelas ações no 
meio digital e a melhor co-
municação externa entre as 
de pequeno porte, Unimed 
Extremo-Oeste.

Para o responsável pela 
área de marketing da Uni-
med Extremo-Oeste, Paolo 
Gozdzink, um prêmio em ní-
vel nacional mostra o esfor-
ço da equipe e o comprome-
timento da cooperativa com 
suas ações. “Ainda não haví-
amos conquistado esse reco-

nhecimento e para nós foi in-
crível quando soubemos que 
estávamos entre os finalistas. 
Quando começamos a pre-
parar uma campanha, tudo 
precisa ser muito bem pen-
sado para que possamos ver, 
mais tarde, um resultado po-
sitivo como esse”, diz.

Gozdzink explica que a 
inscrição se dá a partir do ca-
dastro de uma campanha da 
cooperativa na plataforma do 
evento, enviando todas as pe-
ças, áudios, vídeos produzi-
dos e uma defesa, explicando 
dados como objetivos, públi-
co-alvo, estratégias utilizadas 
e resultados obtidos. A defe-
sa passa pela avaliação de um 
comitê, que estabelece a pon-
tuação de cada singular, defi-
nindo os ganhadores.

A gerente-executiva da Uni-
med Extremo-Oeste, Anne 
Cristina Werlang Signor, des-
taca que a conquista de-
monstra a motivação e a 

competência da equipe, re-
sultando em vitórias que 
nos orgulham. “Reformula-
mos a área, tomamos algu-
mas decisões internas e esta-
mos felizes com o resultado. 
Parabéns a toda equipe”, pa-
rabeniza.

RECONHECIMENTO A campanha que rendeu o troféu é intitulada 
“Endoscopia, colonoscopia e oncologia é na Unimed”

Unimed Extremo-Oeste é 
destaque nacional no 13º Prêmio 
de Comunicação Unimed

A Apae de São Miguel do Oeste promove 
hoje (26) o tradicional Jantar Italiano, no sa-
lão comunitário do Bairro São Gotardo, a par-
tir das 19h30. O tesoureiro da entidade, Ademir 
Pinto, explica que cerca de 600 jantares devem 
ser servidos. O valor arrecadado irá contribuir 
com as despesas da entidade que tem déficit 

anual na casa dos R$ 100 mil.
“A Apae se mantém basicamente com es-

ses convênios com o Fundo Social, que é 1% da 
arrecadação do ICMS, rateado entre as apaes 
do Estado. O SUS é a maior fonte de recursos 
que temos hoje. Mas isso tudo não supre as ne-
cessidades operacionais e o valor que recebe-

mos é o mesmo há 8 anos. Temos um déficit de 
R$ 100 mil por ano. Ainda bem que a socieda-
de é extremamente contributiva. Senão não te-
ríamos condições de fazer os atendimentos da 
forma que se faz. Além disso, fazemos promo-
ções todos os anos para tentar angariar os re-
cursos”, explica o tesoureiro.

JANTAR BENEFICENTE

MELHOR IDADE - UNOESC 

Apae de São Miguel realiza hoje tradicional Jantar Italiano

Alunos da Uniti celebram conclusão de curso 

O mito da felicidade
Felicidade: parece um mantra moderno. Todos a bus-

cam. Mesmo seja um conceito relativamente moder-

no. Por milhares de anos, os seres humanos nem sequer 

pensavam a felicidade. Não era um direito. E tinham ou-

tras prioridades. Como sobreviver ou ter poder. Trilhar a 

vida. A felicidade é uma ideia, um conceito, uma abstra-

ção tão nova que nem sequer tem uma forma específica: 

está complicado descrevê-la. Diferentemente da tristeza, 

que bem a reconhecemos quando nos pega. 

A modernidade vende tantos mitos; que se compram 

cegamente. Entre esses: a felicidade, justamente, mas 

também a família, o sucesso, o sexo, a maternidade.

Por isso na nova recém-nascida “Academia Parla con 

Deny”, ou seja, um lugar e um conceito onde fazer cultu-

ra, promoverei um ciclo de palestras dedicadas a “quedas 

dos mitos-perspectivas e verdades”, cada uma dedicada a 

de-construir essas ideias de realidades que guiam a nos-

sa vida, oferecendo perspectivas alternativas para abrir os 

olhos e se tornar mais competentes e determinadores de 

si mesmos e das suas próprias vidas. 

E um desses muitos é justamente o da felicidade. 

Por exemplo, muitas pesquisas, lideradas daque-

la mais famosa promovida pela Universidade do Illinois, 

demonstram como a felicidade não tem nada a ver com 

as condições de vida. Quem pensa que tendo dinheiro ou 

passando um concurso vai começar ser feliz, sendo que já 

não é, se engana. Genética e condições de vida incidem 

pelo 50%. O restante é com vocês. Com cada um. 

A felicidade é uma coisa subjetiva. Mas a infelicidade 

não. Portanto, geralmente, quando se busca a felicidade, 

pelo menos se procura não ser infeliz. 

E tem inúmeros hábitos que deixam a gente infeliz. 

Como, por exemplo, ficar na espera que algo aconte-

ça. A decepção é sempre consequência de uma frustração 

para uma expectativa quebrada.

Investir e perder muito tempo em ficar atrás de coisas, 

de objetos; isto tira do viver os sentimentos. 

Ficar muito tempo em casa e isolar-se quando a vida 

não parece bater com a desejada. Ou pior ainda, assumir 

uma atitude de vítima ou pessimista por isto. 

Reclamar é uma gasolina para a infelicidade. Signifi-

cativo que às vezes reclamar parece um hábito cultural. Se 

todos reclamam, eu também reclamo para me sentir mais 

certo, mais forte, mais igual aos outros e, portanto melhor 

e menos sozinho. Isso não funciona em termos de felici-

dade. 

Fechar os olhos diante a realidade ou esconder os pro-

blemas em baixo do tapete também não contribui. Assim 

como comparar-se aos outros ou competir. 

Tem várias maneiras para libertar-se de tudo isso e 

mudar o jogo da infelicidade. 

Se quiserem participar da palestra dedicada ao tema, 

entrem em contato comigo pelo WhatsApp no 98895 5231. 

A constituição garante o direito de perseguir a felici-

dade. Sê-lo depende de vocês.  

A Unoesc São Miguel do Oes-
te formou na noite de sábado (19), 
a primeira turma da Universidade 
da Terceira Idade (Uniti). A sole-
nidade de formatura dos 77 alu-
nos reuniu professores, familia-
res e amigos dos formandos no 
Centro Cultural da Unoesc. No to-
tal, 90 alunos concluíram o cur-
so. Segundo o professor Evelácio, 

a Uniti procura refletir o papel do 
idoso na atualidade, ampliando o 
conhecimento em diversas áreas. 

Em abril de 2016, o Jornal O 
Líder publicou a reportagem in-
titulada “Feliz-Idade: Alunos em 
sala, professores na vida”. A publi-
cação contou a história dos alunos 
da Universidade da Terceira Idade 
(Uniti), projeto da Unoesc, recém

-iniciado. Em uma roda de conver-
sa para lá de simpática, conhece-
mos dona Oralina Borges, 91 anos, 
Gesuíno Filipini, 63 anos, Benja-
min Spazzini, 78 anos, Pierina Za-
notteli Rauber, 66 anos e Oderli 
Adão Ribeiro, também de 66 anos.

Todos os personagens conclu-
íram o curso e receberam o certi-
ficado de conclusão durante a ce-

rimônia que teve direito à beca e 
canudo. Dona Oralina, a mais idosa 
do grupo, foi homenageada pelos 
colegas que reconheceram sua vi-
talidade e força de vontade em qua-
se um século de vida. “Para mim é 
um desafio estar aqui porque a 
educação é o principal na vida de 
uma pessoa, sem educação não so-
mos nada”, contou à reportagem.

Solenidade de formatura foi realizada no Centro Cultural da Unoesc
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CAMILA POMPEO
MARCOS LEWE

Em entrevista concedida 
na quarta-feira (23) à reporta-
gem do Grupo WH Comunica-
ções, o delegado responsável 
pela Delegacia de Proteção à 
Criança, Adolescente, Mulher 
e Idoso (DPCAMI), José Air-
ton Stang, deu detalhes sobre 
o caso de tentativa de homi-
cídio registrada por volta das 
17h de terça-feira (22), em São 
Miguel do Oeste. Após desen-
tendimento, um homem de 28 
anos efetuou cerca de sete dis-
paros contra a namorada, uma 
jovem de 18 anos. Eles esta-
vam juntos há cerca de dois 
anos. 

Durante a tomada de de-
poimento, a vítima contou à 
polícia que momentos antes 
dos disparos havia tido uma 
discussão acirrada com o na-
morado e pediu o fim do re-
lacionamento. “Ele estava en-

furecido, com ela dentro da 
casa dele então aproveitou um 
momento que o pai trabalha-
va nos fundos da residência, 
quando ligaram uma máqui-
na, ele passou a agredi-la fi-
sicamente e mesmo que ela 
gritasse as pessoas não conse-
guiam ouvir”, conta Stang.

Conforme o delegado, as-
sustada, a jovem enviou uma 
mensagem pelo WhatsApp 
para a mãe e pediu que ela a 
buscasse na residência do na-
morado o mais rápido possí-
vel. A chegada da mãe da ví-
tima chamou a atenção do pai 
do rapaz e dois pedreiros que 
trabalhavam no local. O de-
legado disse que ainda não 
é possível precisar o núme-
ro exato dos disparos, o que 
só acontecerá depois de con-
cluído o laudo pericial. No en-
tanto, a vítima e testemunhas 
informaram que pelo menos 
sete disparos foram realiza-
dos. Além da carabina calibre 

22 semiautomática que foi uti-
lizada pelo autor, foram en-
contradas na residência ou-
tras duas armas. 

Durante o depoimento, 
a jovem de 18 anos informou 
aos policiais que já havia so-
frido agressões físicas do en-
tão namorado, porém, nunca 
contou nada para a família. O 
homem de 28 anos deve res-
ponder por duas tentativas de 
feminicídio,  posse de arma 
de fogo e crime contra a vida 
e saúde de outrem. Confor-
me o delegado, ele foi enca-

minhado à Unidade Prisional 
Avançada (UPA) e não foi arbi-
trada fiança. “Poderia ter atin-
gido outras pessoas. Os pró-
prios pedreiros, por pouco não 
foram alvejados. Ele foi ouvi-
do, foi assistido por dois ad-
vogados e orientado por eles a 
manter o silêncio. Representa-
mos ao juiz para que converta a 
prisão em flagrante por prisão 
preventiva porque é um caso 
sórdido que poderia ter termi-
nado em tragédia. Acho que a 
justiça tem que agir com rigor 
nesse momento”, finaliza.

TENTATIVA DE HOMICÍDIO  Homem de 28 anos efetuou cerca de sete 
disparos contra a namorada na terça-feira (22) em São Miguel do Oeste. 
Motivo do desentendimento seria o término do relacionamento

"A justiça tem que agir com 
rigor”, diz delegado, sobre homem 
que tentou matar a namorada

A ponte internacional loca-
lizada na divisa entre Brasil e Ar-
gentina, a cerca de 30 quilôme-
tros de São Miguel do Oeste, no 
município de Paraíso, está pres-
tes a ser reconhecida e liberada 
pelo governo federal brasileiro. 
Este foi o principal resultado das 
audiências que o prefeito Wil-
son Trevisan manteve em Brasí-
lia na quarta-feira (23). Trevisan 
esteve acompanhado do presi-
dente da Comissão Binacional, 
Darci Zanotelli, e do prefeito de 
Paraíso, Valdecir Casagrande. 
As audiências foram com a em-
baixadora Eugênia Barthelmess, 
diretora do Departamento da 
América do Sul Meridional do 
Ministério das Relações Exterio-
res; diretor geral do DNIT, Valter 
Casimiro Silveira; e assessores.

De acordo com Trevisan, 

depois da apresentação de re-
latório e documentação, foi 
obtida a confirmação de que, 
inicialmente, a ponte interna-
cional será liberada para a pas-
sagem de veículos leves. A pro-
jeção é de que isso aconteça em 
cerca de 60 dias. Depois, será 
articulada junto à Receita e Po-
lícia Federal a instrumentali-
zação e destinação de equipes 
para atuar na fronteira. Os pas-
sos seguintes serão o teste defi-
nitivo de cargas e instalação da 
aduana, em Paraíso. “Estamos 
otimistas com o resultado de 
nossos pedidos. Concordamos 
em dividir as ações seguintes 
em etapas, que serão cumpri-
das uma a uma, e beneficiarão 
a população de São Miguel do 
Oeste, Paraíso e outros municí-
pios”, disse Trevisan.

BRASIL/ARGENTINA
Ponte internacional em 
Paraíso será liberada

A ponte internacional foi idealizada durante o mandato do ex-prefeito de 
São Miguel do Oeste, José Carlos Zandavalli Fiorini 

Reprodução

RECONHECIMENTO A campanha que rendeu o troféu é intitulada 
“Endoscopia, colonoscopia e oncologia é na Unimed”

Jerry LewIS 
 O ator americano 
morreu no dia 20 
de agosto em Las 
Vegas, aos 91 anos. 
Conhecido como "rei 

da comédia", era um 
ícone da arte no teatro e no 

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

CéSAr MATA PIreS
O maior acionista 
da empreiteira OAS 
morreu aos 68 anos 
na terça-feira (22), 
enquanto caminhava 

pelo Pacaembu, bairro 
da Zona Oeste de São 

Paulo. A suspeita é que ele 
tenha sofrido um infarto fulminante. Pires 
foi fundador da empreiteira criada em 1976, 
na Bahia. Ele era casado com Thereza, uma 
das filhas do ex-senador baiano Antônio 
Carlos Magalhães (ACM), e tinha dois filhos. 

Em 2015 a revista Forbes estimava que a 
fortuna de Pires era de US$ 1,6 bilhão. A 
empresa é uma das grandes construtoras 
brasileiras que têm executivos como réus na 
Operação Lava-Jato. 

wILLy GOnSer
O narrador esportivo faleceu 

na terça-feira (22), aos 
80 anos. Paranaense, 
ele passou grande 
parte da carreira 
no rádio de Minas 

Gerais e ficou marcado 
pelas transmissões de 

partidas do Atlético. Gonzer 
estava internado em Belo Horizonte para 
tratamento de pneumonia.  Começou a 
carreira no rádio depois de ganhar um 
concurso para trabalhar na área, em 
1953, pela Rádio Marumby. Ele atuou 
com noticiários, chamadas musicais e 
comerciais até a primeira experiência 
em transmissão esportiva, dois anos 
mais tarde. A ligação do locutor com o 
Atlético começou em 1979, quando iniciou 
trajetória na Rádio Itatiaia e emocionou 
os torcedores por 30 anos. Em 2002 ele 
recebeu o Galo de Prata, maior honraria 
do clube. Gonser também participou de 
coberturas de 11 copas do mundo. 

MArInO ArnILdO FInGer
Faleceu no dia 17 de agosto no Hospital 
de São José do Cedro, aos 62 anos. Seu 
corpo foi velado na cripta mortuária da 
Igreja Matriz de São José do Cedro, sendo 
sepultado no cemitério municipal.

JOãO ALdredO rOOS
Faleceu no dia 17 de agosto no Hospital 
Regional de São Miguel do Oeste, aos 
96 anos. Seu corpo foi velado na Capela 
Mortuária do Bairro São Gotardo, sendo 
sepultado no cemitério da comunidade.

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

wILMA SChrOder 
Faleceu no dia 18 de agosto no Hospital 
Regional de São Miguel do Oeste, aos 
80 anos. Seu corpo foi velado na Igreja 
Católica de Linha Taipa Alta, Iporã do 
Oeste, sendo sepultado no cemitério da 
comunidade.

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

AnTOnIO PILz
Faleceu no dia 18 de agosto no Hospital 
Regional de São Miguel do Oeste, aos 
66 anos. Seu corpo foi velado na Igreja 
Católica de Linha Grapia, Paraíso, sendo 
sepultado no cemitério da comunidade.

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

ArnO SeIbeT
Faleceu no dia 20 de agosto no Hospital 
de Foz do Iguaçu (PR), aos 78 anos. Seu 
corpo foi velado na Capela Mortuária da 
Funerária Franke de Maravilha, sendo 
sepultado no cemitério municipal.

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

OrLAndO rOSIn
Faleceu no dia 21 de agosto no Hospital 
de Descanso, aos 87 anos. Seu corpo foi 
velado na Igreja Católica de Linha Itajubá, 
Descanso, sendo sepultado no cemitério 
da comunidade.

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

MArISTeLA nArdeS MAChAdO
Faleceu no dia 22 de agosto no Hospital 
Regional de São Miguel do Oeste, aos 33 
anos. Seu corpo foi velado no Pavilhão do 
Bairro Santa Tereza Alto, Itapiranga, sendo 
sepultado no cemitério municipal.

VICTOr de SOuzA weILAnd
Faleceu no dia 22 de agosto no Hospital 
Regional de São Miguel do Oeste. Seu 
corpo foi velado na Igreja Católica de Linha 
Alto Tigre, Iporã do Oeste, sendo sepultado 
no cemitério da comunidade.

MArIA IneS PIAn PAdILhA
Faleceu no dia 22 de agosto no Hospital 
Ceonc de Cascavel (PR), aos 54 anos. Seu 
corpo foi velado na Casa Mortuária de 
Guaraciaba, sendo sepultado no cemitério 
municipal.

VILMA bIAnCheT PAGLIArInI
Faleceu no dia 23 de agosto na UPA de 
São Miguel do Oeste, aos 69 anos. Seu 
corpo foi velado na Igreja Católica de 
Linha Várzea Alegre, Bandeirante, sendo 
sepultado no cemitério da comunidade.

dIOVALdO MAnOeL de MeIrA
Faleceu no dia 23 de agosto no Hospital 
Regional de São Miguel do Oeste, aos 
52 anos. Seu corpo foi velado na Igreja 
Evangélica Só o Senhor é Deus do Bairro 
São Jorge, sendo sepultado no cemitério 
da comunidade.  
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TRÂNSITO E vOCÊ
por Laerte Bieger

Major PM comandante da 7ª Companhia de Polícia Militar Rodoviária

LOCAIS ESPECIALMENTE 
PROTEGIDOS

Alguns locais, como escolas, hospitais, estações de 

embarque e desembarque de passageiros, recebem es-

pecial proteção do Código de Trânsito. Isso porque o le-

gislador acertadamente presumiu que nestes pontos há 

maior probabilidade de ocorrerem acidentes de trânsito 

em razão da circulação de pessoas.

A lei, inclusive, prevê que é crime trafegar em velo-

cidade incompatível com a segurança nas proximidades 

de escolas, hospitais, estações de embarque e desem-

barque de passageiros, logradouros estreitos, ou onde 

haja grande movimentação ou concentração de pessoas. 

Mas deverá a direção do veículo automotor gerar perigo 

de dano para que reste materializado o delito.

Além do crime de trânsito, o comportamento desre-

grado do condutor também estará sujeito à censura na 

esfera administrativa. O Art. 220 afirma ser infração de 

natureza gravíssima (7 pontos), passível de penalidade 

de multa no valor R$ 293,40, deixar de reduzir a veloci-

dade do veículo de forma compatível com a segurança 

do trânsito quando se aproximar de passeatas, aglome-

rações, cortejos, préstitos e desfiles, bem como nas pro-

ximidades de escolas, hospitais, estações de embarque e 

desembarque de passageiros ou onde haja intensa movi-

mentação de pedestres.

E a constatação desta infração depende da aferição 

da velocidade do motorista infrator através de instru-

mentos? Conforme a Resolução nº 371/2010 do Conse-

lho Nacional de Trânsito, para a caracterização da infra-

ção não é necessário o uso de medidor de velocidade, 

bastando a prova testemunhal. A afirmação do agente 

fiscalizador no sentido de que a velocidade do veículo 

era incompatível para o local, gerando perigo de dano, 

pela presunção de legitimidade e veracidade dos atos 

administrativos é arrimo suficiente para sustentar a ex-

pedição do auto de infração de trânsito.

Então fica a nossa dica aos motoristas: reduza a ve-

locidade ao se aproximar destes locais, especialmente 

das escolas, pois crianças podem adentrar a via públi-

ca de forma inesperada, podendo, neste caso, o aciden-

te ser evitado se o motorista estiver atento e em veloci-

dade reduzida. 

 

Na noite de quinta-feira (24), 
por volta das 20h40, a Central Re-
gional de emergências recebeu in-
formação de que uma camione-
te de cor branca trafegava em alta 
velocidade pela BR-163, no senti-
do Guaraciaba a São Miguel, e que 
o condutor realizava ultrapassa-
gens perigosas. A guarnição conse-

guiu abordar o veículo numa estra-
da de terra, às margens da Avenida 
Willy Barth. Foi emitida ordem para 
que o condutor parasse o veículo e 
desembarcasse, o que foi atendido, 
porém ele relutava em pôr as mãos 
na cabeça para revista pessoal, so-
mente acatando na terceira vez em 
que foi ordenado. 

Durante busca pessoal, foi 
encontrada no bolso da calça, 
uma pistola de marca Taurus, ca-
libre 635, carregada. Ele apresen-
tou o certificado de registro e uma 
guia de transporte da arma, porém 
tais documentos não o autoriza-
vam a transportar a arma carrega-
da e junto ao corpo. Prosseguindo 

nas buscas a guarnição encontrou 
no interior do veículo 36 compri-
midos de Almaxino Sildenafil Sa-
vant, de cor azul, mais conhecidos 
como Viagra, e que estavam emba-
lados em uma sacola de farmácia 
estrangeira. Diante dos fatos, o ho-
mem foi preso e conduzido à Dele-
gacia de Polícia.

SÃO MIGUEL DO OESTE  Durante busca pessoal foi encontrado no bolso 
da calça, uma pistola de marca Taurus, calibre 635, carregada

Homem é preso por transporte 
irregular de arma de fogo 

O Corpo de Bombeiros e a 
Polícia Rodoviária Federal aten-
deram um acidente de trânsito na 
BR-163, em São Miguel do Oes-
te. O acidente envolveu um VW/
Gol emplacado em São Miguel 
do Oeste, conduzido por uma 
mulher de 39 anos, que perdeu 
o controle da direção, fazendo 

com que o veículo saísse da pis-
ta. O carro acabou caindo em um 
barranco. No carro também esta-
va uma caroneira, que não sofreu 
ferimentos. Os bombeiros con-
duziram a motorista do carro até 
o Hospital Regional para receber 
atendimento médico. Ela relatava 
apenas dores no pescoço.

SAÍDA DE PISTA PRESO 
Bombeiros e PRF atendem acidente 
de trânsito na BR-163 em São Miguel

Homem é preso em flagrante por 
descumprir medidas protetivas

Na manhã de terça-feira (22) 
policiais militares de São Miguel 
do Oeste prenderam um homem 
de 35 anos depois de descumprir 
medidas protetivas. No mês pas-
sado, sua ex-companheira havia 
denunciado o homem pelo crime 
de ameaça, quando romperam 
o relacionamento. Na ocasião, a 
mulher também pediu medidas 
protetivas de urgência para que 
ele não mantivesse mais conta-
to com ela e nem se aproximasse.

Segundo o delegado da DP-
CAMI, José Airton Stang, nas úl-
timas semanas, descumprin-
do as medidas e demonstrando 
grande indiferença pela ordem 

judicial, o acusado, morador 
da cidade de Descanso, foi até 
a nova residência da vítima, no 
Bairro Salete, em São Miguel do 
Oeste, onde fez novas ameaças 
dizendo que iria "passar com o 
carro em cima dela".

O autor, que apresenta ex-
tensa ficha policial de violência 
contra mulher, foi autuado em 
flagrante na DPCAMI, pelos cri-
mes de ameaça e desobediência 
à ordem judicial, nos termos da 
Lei Maria da Penha. Ele foi en-
caminhado à Unidade Prisio-
nal Avançada de São Miguel do 
Oeste, tendo também seu veícu-
lo VW/Gol apreendido.

O Corpo de Bombeiros de São Miguel 
do Oeste foi acionado por volta das 19h10 
da terça-feira (21) para atender uma ocor-
rência de incêndio em um acampamen-
to indígena, localizado no Bairro Sagra-
do Coração de Jesus, próximo à Delegacia 
de Polícia Civil, em São Miguel do Oeste. O 
acampamento tinha aproximadamente seis 
metros quadrados e foi consumido pelo 
fogo. Foram utilizados cerca de mil litros de 
água para realizar a extinção das chamas. 
Segundo os bombeiros, não havia ninguém 
no local. Não há confirmação quanto à pos-
sibilidade de o incêndio ter sido criminoso. 
As causas serão apuradas.

SÃO MIGUEL DO OESTE POLÍCIA 
Acampamento indígena 
é alvo de incêndio 

Polícia de Chapecó recupera 19 relógios 
roubados da Relojoaria São Miguel

Policiais militares de Chapecó, em rondas 
preventivas pela Rua São João, Centro da cidade, 
avistou um veículo GM Classic com ocupantes 
em atitude suspeita e realizaram a abordagem. 
No carro estavam um homem de 20 anos, três 
adolescentes, sendo dois de 16 e um de 17 anos, e 
uma adolescente de 15 anos.

Durante a revista veicular foi localizada, em-
baixo do banco, uma sacola plástica com uma 
blusa enrolada e dentro dessa, 19 relógios de di-
versas marcas e modelos com etiquetas e valo-
res, sendo que o adolescente de 17 anos, que era 
o condutor do veículo, assumiu ser dele, porém 
não soube informar procedência.

Após consultas e pesquisas de ocorrências 
anteriores, foi verificado com policiais de São Mi-
guel do Oeste, que havia ocorrido roubo a uma 
relojoaria no dia 16 de agosto, sendo que atra-
vés das fotos do material que estava de posse 
dos abordados, a proprietária da relojoaria reco-
nheceu seus relógios. Todos os abordados foram 
conduzidos para a Central de Plantão Policial de 
Chapecó (CPP), para procedimentos cabíveis. 
Durante abordagem, compareceu no local a pro-
prietária do veículo, que confessou ter entregue o 
mesmo. Assim, foi lavrado um termo circunstan-
ciado para ela, bem como as autuações de trânsi-
to pertinentes.
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PÓDIUM
por João Luís Theis

joaotheis@yahoo.com.br

Engenheiro Mecânico

Delegado-chefe explica que há um impasse entre o município de Dionísio Cerqueira e a União, o que inviabiliza a compra de outro imóvel

DÉBORA CECCON 

O empresário José Cor-
so de São Miguel do Oeste, de 
69 anos, está com uma novi-
dade a ser lançada nos próxi-
mos dias. Ele, que já escreveu 
um livro junto de suas fi lhas, 
agora está lançando um CD 
com músicas de sua autoria. 
E para demonstrar sua pai-
xão pela arte, o CD que pro-
duziu em seu próprio estúdio 
de gravações, todo o valor ar-
recadado será doado à Apae 
de São Miguel do Oeste. “Esse 
trabalho não tem fi nalida-
de comercial, de fama ou su-
cesso, apenas uma satisfação 
pessoal e por isso o lança-
mento será feito em benefício 
da Apae”, mencionou. 

Tio Corso, como é conhe-
cido, escreveu as letras e fez 
todas as melodias e canto-
rias. “Onde tem primeira e se-
gunda eu canto, eu fi z tudo e 
a produção é do mestre Oda. 
Mas eu executo a gaita, afi nal 

é uma ‘cria minha’”, brinca ele. 
O CD tem participação de um 
baixista, baterista e no violão 
Odair da Silva, que é músico 
e trabalha com o Tio Corso no 
estúdio de gravações. 

O empresário diz que o CD 
é um projeto que tinha há tem-
pos e com apoio das fi lhas re-
solveu realizar o sonho. As mú-
sicas são poesias, essência da 
vida campeira e todas trazem 
uma mensagem. “Minhas mú-
sicas são simples, são coisas da 
alma, do coração, da vida cam-
peira, da vida que levei. Na mu-
sica 2 do CD ‘Coisas da Vida’ é 
uma história que conto um 
pouco da minha vida”, revela. 
Corso procurou buscar o es-
tilo de Teixerinha e José Men-
des, em que todas as músicas 
trazem uma mensagem. O CD 
contém 10 letras com sete rit-
mos diferentes: vaneira, bugio, 
xote, valsa, rancheira, contra-
passo e chamamé.

A data para lançamento do 
CD, que já está pronto, tem data 

pré-marcada para 12 de no-
vembro, a ser confi rmada, no 
Bairro São Luiz. Conforme Cor-
so, todo o valor arrecadado na 
noite será revertido à Apae. Se-
gundo ele, parte dos CDs serão 
doados à Apae para que estes 
comercializem. Ele reforça que 
não tem interesse em comer-
cializar para ganhos fi nanceiros 
pessoais. “É uma diversão, um 

prazer, um lazer, e depois, com 
a idade que eu tenho, 69 anos, o 
que vou querer da vida? Vamos 
viver a vida, fazer o que a gente 
gosta, né”, brinca. 

Com um livro lançado, 
agora o CD com músicas, 
o próximo projeto que José 
Corso já trabalha é para lan-
çar um CD com poesias de-
clamadas. 

POR AMOR A ARTE  Data para lançamento pré-marca-
da é 12 de novembro, a ser confi rmada, no Bairro São Luiz, 
e deve auxiliar a Apae de São Miguel do Oeste 

Após lançar livro, empresário 
lança CD e benefi cia entidade 

Tio Corso deve lançar seu CD no dia 12 de novembro

VOCÊ SABIA? 
BRASILEIRO TERIA 
INVENTADO O CÂMBIO 
AUTOMÁTICO

 

Até hoje a maior invenção atribuída a um brasileiro teria 
sido o avião. Todos conhecem a façanha de Alberto Santos Du-
mont a bordo do 14-bis - embora nos Estados Unidos o crédi-
to pela invenção seja dado aos irmãos Wright. Mas pouca gen-
te sabe que um componente muito comum nos carros atuais 
- e que se popularizou justamente nos EUA - teria sido ideali-
zado por um brasileiro: o câmbio automático. Curiosamente, a 
informação veio à tona de uma forma inusitada, mais precisa-
mente na biografi a do escritor Paulo Coelho - "O Mago", escri-
ta pelo jornalista Fernando Morais. Coelho contou ao jornalis-
ta a história de um tio-avô que alegava ter criado esse tipo de 
câmbio. A própria família acreditava tratar-se de uma lenda, 
já que seus parentes diziam que "tio José", como era carinho-
samente chamado pela família, "vivia inventando coisas". In-
trigado e fascinado, Fernando Morais resolveu investigar a ve-
racidade desta versão. E descobriu que o tio-avô de Paulo não 
estava mentindo daquela vez - apesar de algumas publicações 
americanas ignorarem tal história. Segundo o jornalista, o en-
genheiro mecânico José Braz Araripe teria inventado o câm-
bio hidramático, juntamente com Fernando Lemos. Depois de 
ter desenvolvido uma transmissão automática com fl uido hi-
dráulico, Araripe teria viajado a Detroit (EUA), onde apresen-
tou seu invento à General Motors em 1932. Um outro tipo de 
transmissão automática já havia sido criado anos antes no Ca-
nadá. O sistema, porém, era pneumático, e carecia de potência 
e praticidade para ser produzido em série. A GM acabou se in-
teressando pelo projeto dos brasileiros e propôs duas ofertas: 
US$ 10 mil na hora ou US$ 1 por carro vendido com a tecnolo-
gia. Provavelmente sem ter ideia da capacidade de populariza-
ção dos automóveis (e de seu próprio invento), José escolheu 
a primeira opção. Fazendo a conversão da moeda norte-ame-
ricana em valores atualizados, descobrimos que os inventores 
levaram o equivalente a US$ 160 mil para casa. 

Em tempo: a invenção brasileira só chegaria às ruas em 
1939, quando a montadora apresentou uma tecnologia cha-
mada "Hydra-Matic" na linha 1940 dos modelos Oldsmobile. 
É por isso que durante muito tempo - inclusive no Brasil - as 
pessoas costumavam chamar os veículos com câmbio auto-
mático de "hidramáticos". 

Fonte: Mecânica Benitez - Quatro Rodas

A Secretaria de Saúde de Guara-
ciaba estará desenvolvendo, durante 
todo o mês, ações voltadas ao Outubro 
Rosa. A campanha de conscientiza-
ção tem como objetivo principal aler-
tar as mulheres e a sociedade sobre a 
importância da prevenção e do diag-
nóstico precoce do câncer de mama. 
Conforme a secretária de Saúde, Daia-

ne Dorigon, para este ano serão rea-
lizados exames de mamografia para 
mulheres acima de 40 anos ou com his-
tórico familiar. As mulheres que de-
sejam fazer o exame deverão procu-
rar a sua Estratégia de Saúde da Família 
(ESF) para realizar o encaminhamento.

No próximo dia 22 a Secretaria re-
alizará a Campanha do Preventivo na 

Unidade de Saúde da Rua Primeiro 
de Maio, próximo ao Clube Itamaraty, 
das 8h às 17h, sem fechar ao meio-dia. 
No dia 26 será realizada a Campa-
nha do Preventivo no Posto do Bair-
ro Santa Terezinha, das 13h30 às 20h. 
Para realizar o preventivo as mulhe-
res precisam levar os documentos de 
Identidade, CPF e o Cartão do SUS.

GUARACIABA
Secretaria de Saúde realiza ações voltadas ao Outubro Rosa

SÃO MIGUEL DO OESTE  Durante busca pessoal foi encontrado no bolso 
da calça, uma pistola de marca Taurus, calibre 635, carregada

Polícia de Chapecó recupera 19 relógios 
roubados da Relojoaria São Miguel

NÃO COMPRE GATO 
POR LEBRE...

 

Está pensando em trocar seu carro velho por um se-
minovo e está com medo da procedência? Então passe na 
Oeste Customs que eles avaliam sua escolha para que você 
possa dormir tranquilo e fazer uma excelente compra. A 
empresa verifica motor, velas, cabos, injeção eletrônica, 
suspensão, freios, parte elétrica, pintura e carroçaria. E tem 
mais, ainda faz consulta de leilões e sinistros, para garantir 
que sua escolha não seja um “cabrito” ou tenha sido parti-
da ao meio por um trem... E o melhor de tudo, por um pre-
ço muito em conta, irrisório se comparado à segurança que 
isso lhe proporciona.

A empresa ainda é especialista em sistema de injeção 
com Fueltech, suspensão, escapamentos, cristalização e 
enceramento de pintura. Possui diversas certificações no 
ramo em que atua, seus clientes são exigentes e todos têm 
algo em comum – a paixão por seus veículos. 

       

Oeste Customs – Aqui é seu lugar...

           

Após uma campanha discre-
ta na primeira fase do Campeona-
to Estadual de Futebol Amador, o 
Guarani inicia amanhã (27) a dis-
puta por uma vaga nas quartas-de-
final da Copa Oeste. Pela rodada 
de ida do mata-mata das oitavas-
de-final, o time do técnico Rudi 
recebe o São Lourenço, de São 
Lourenço do Oeste, às 15h30, no 
Estádio Padre Aurélio Canzi. No 
último fim de semana, o Bugre fe-
chou a fase de grupo empatando, 
em casa, com o Harmonia de Gua-
raciaba em 0 gols. Desta forma, 
classificou-se na 3ª colocação do 
Grupo A com 9 pontos e agora que 
terá que decidir vaga para a tercei-
ra fase fora de seus domínios. O 
jogo da volta será no domingo (3), 
em São Lourenço do Oeste. O Har-
monia se classificou em primeiro 
na chave com 11 pontos, enquanto 
que o CRM de Maravilha foi o se-
gundo colocado com 10. O Guara-
ni entrou em campo seis vezes na 

fase classificatória, obtendo duas 
vitórias, três empates e uma der-
rota. Terminou com saldo zerado, 
com 7 gols marcados e 7 sofridos. 

A diretoria do Bugre espe-
ra um público recorde nesta tem-
porada amanhã no Padre Aurélio 
Canzi. A Liga Esportiva Oeste Ca-
tarinense, de Joaçaba, que orga-
niza a Copa Oeste, marcou para 

amanhã os oito jogos da rodada 
de ida das oitavas-de-final. Além 
de Guarani e São Lourenço do 
Oeste, os demais confrontos das 
15h30 são os seguintes: em Mara-
vilha, o CRM enfrenta o Metropol 
de São Carlos; em São José do Ce-
dro, o Ipiranga recebe o Harmo-
nia de Guaraciaba; e em Rique-
za, o Ginático pega o Guarany de 

Xaxim. As outras quatro partidas 
iniciarão às 15h. Em Lindóia do 
Sul, o Juventude joga com o Ouro 
Verde de Descanso. Em São Do-
mingos, o Independente encara o 
Xanxerê, atual campeão da com-
petição. Na cidade de São Carlos, 
o AFA joga com o Cometa. E em 
Iporã do Oeste, o Grêmio União 
recebe o Grêmio Tunense.

ESTADUAL DE AMADORES  Harmonia e Ouro Verde atuam longe de suas torcidas

Guarani joga em casa a primeira 
partida das oitavas-de-final

O Campeonato Municipal de Fu-
tebol Veterano e Master de São Miguel 
do Oeste define amanhã (27) os clas-
sificados para as semifinais. Serão rea-
lizados os jogos da volta no mata-ma-
ta das quartas-de-final. Já a rodada de 
abertura do Municipal Livre, categorias 
Aspirante e Principal, que estava mar-
cada para o domingo (20), foi transferi-
da para o dia 3 de setembro em função 
dos jogos do Guarani pelo Estadual de 
Amadores. A rodada do Veterano e Mas-
ter, amanhã, terá oito partidas. No Bair-
ro Jardim Peperi: 8h30 – Jardim Peperi/
Anildo Cardoso (M); 10h - Jardim Peperi 
x Vasco “B” (V). Bairro Santa Rita: 8h30 - 
Cometa/Santa Rita x Jardim Peperi/João 
Cassol (M); 10h – Santa Rita x Internacio-
nal (V). Linha Pérola: 8h30 – Montese x 
Pérola (M); 10h – Pérola x Vasco “A” (V). 
Linha Caxias: 10h – Cultural Caxiense x 
Serrano (V). Linha Canela Gaúcha: 8h30 
– Grêmio Gaúcho x Internacional (M).  

         

FUTEBOL ESTADUAL DE FUTSAL  SÃO MIGUEL DO OESTE  
Semifinalistas do 
Veterano e Master 
serão conhecidos 
amanhã  

Asme espera quebrar 
jejum de vitória diante 
de Curitibanos

Município será sede das finais do 
Estadual de Basquete Feminino Sub-17

A Associação São Miguel de Esportes 
entra em quadra hoje (26), para o seu quin-
to compromisso no returno do Campeona-
to Estadual de Futsal. Com o adiamento do 
jogo da 5ª rodada com o Caçador Futsal para 
o dia 9 de setembro, a equipe do técnico Ze-
quinha não atuou no último fim de sema-
na. O confronto desta noite, diante do líder 
Curitibanos, às 20h15, no ginásio municipal 
de esportes de São Miguel do Oeste, é válido 
pela 6ª rodada.

Será mais uma oportunidade para a 
Asme chegar à primeira vitória no returno. 
Até o momento, o time acumula três derro-
tas e um empate e está fora da zona de clas-
sificação para os play-offs das quartas-de-fi-
nal. Curitibanos com 11 pontos, seguido de 
Capinzal e Arsenal de Dionísio Cerqueira 
com 10, são os três primeiros colocados do 
returno. O Arsenal, no último fim de sema-
na, jogando em casa, derrotou Salto Veloso 
por 5 a 2. Hoje, pela 6ª rodada, os cerquei-
renses visitam o time de Palmitos.  

São Miguel do Oeste sedia pela primeira vez as fi-
nais do Campeonato Estadual de Basquete Feminino 
Sub-17, nos dias 1º e 2 de setembro. As tratativas fi-
nais para esta etapa do campeonato no município fo-
ram definidas em reunião na manhã de quinta-feira 
(24), com a participação do diretor da Fundação Mu-
nicipal de Desporto de São Miguel do Oeste (Fum-
desmo), Juliano Siebel, e da presidente da Abasmo/
Fumdesmo/La Salle Peperi, Gelcy Zanchi. Confor-
me Siebel, a Abasmo teve todo o apoio da Fumdes-
mo para buscar estas finais junto à Federação Cata-
rinense de Basquete, considerando o desempenho 
da equipe de São Miguel, que chegou de forma invic-
ta nas finais e, ainda, a comemoração dos 20 anos de 
atuação da entidade no município.

Além da equipe de São Miguel do Oeste, Joinville, 
Jaraguá do Sul e Campos Novos disputam as finais. Os 
jogos serão no ginásio municipal, junto à Fumdesmo. 
No dia 1º serão três jogos, às 18h, às 19h30 e às 21h; 
e no sábado (2) as disputas iniciam às 16h. A equi-
pe do município é preparada pelos professores Osval-
do e Dinho e o evento tem também o apoio dos pais, 
atletas, diretoria e patrocinadores da Abasmo/Fum-
desmo/La Salle Peperi. Gelcy ressalta que é um orgu-
lho trazer para o município as finais do estadual.
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LUCIANE MOZER
DIRETO AO PONTO DIREITO CIVIL 

EM PAUTA
ECONOMIA E 
NEGÓCIOS

VIDA E
ESPIRITUALIDADE

Elas e eles, 
de novo  
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ObrIGAdO, bAnCO 
dO brASIL
Quero em público 
agradecer a alteração 
do horário do 
autoatendimento 
do BB em São 
Miguel do Oeste.
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SÁBADO

SOL COM 
ALGUMAS 
NUvENS. 

NÃO CHOvE

A responsabilidade 
dos filhos pelos 
cuidados dos 
pais idosos
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Sysmo 
Informática 
amplia suas 
instalações
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Campanha 
pela 
gentileza
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SANEMANETO BÁSICO

Em São Miguel do Oeste, segundo a Secretaria de 
Planejamento, Plano Municipal de Saneamento 
Básico está aprovado desde 2015   PÁG.18
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