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Município finalizou estudos 
e busca recurso para 

executar reformas em 
longo trecho da Avenida

invEStimEntO DE r$ 5 milhÕES
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cOnhEcimEntO O evento regional abrangeu seis municípios e teve como objetivo 
atualizar produtores e técnicos sobre as tendências de produção e manejo das plantas 

Epagri realiza seminário sobre controle 
de pragas e doenças em plantas
Cleiton Ferrasso

A Epagri organizou na quar-
ta-feira (12) Seminário Intermu-
nicipal sobre o Controle de Pra-
gas e Doenças em Plantas. O 
evento foi realizado no Lar de 
Convivência dos Idosos, duran-
te o dia todo. Houve duas pa-
lestras sobre manejo de pragas 
e doenças para a alta produtivi-
dade e manejo integrado de pra-
gas nas culturas de milho, soja e 
pastagens. 

Um dos objetivos foi atu-
alizar os produtores quanto às 

Evento foi realizado no lar de Convivência dos idosos de Maravilha

tendências e técnicas de produ-
ção de soja, milho e pastagens, 
com boas práticas de manejo de 
plantas, determinação de nível 
de controle, condições planta e 

clima, resistência natural às pra-
gas e doenças, juntamente com 
práticas fitossanitárias e uso de 
organismos benéficos em plan-
tas. A ação buscou conciliar di-

versos métodos de controle, 
levando em consideração a re-
dução de custo de produção e o 
impacto sobre o meio ambiente.

O evento contou com as 
instituições parceiras Coopera-
tiva Auriverde, Banco do Bra-
sil, Cresol, Sicoob, Sulcredi, Si-
credi, secretarias municipais de 
Agricultura e Sindicato dos Tra-
balhadores Rurais. O seminário 
abrangeu os municípios de Ma-
ravilha, Bom Jesus do Oeste, São 
Miguel da Boa Vista, Santa Tere-
zinha do Progresso, Flor do Ser-
tão e Tigrinhos.

Cleiton Ferrasso/O Líder

PrEOcuPaÇãO Ou PEna?

Olho para a atual geração de adolescentes conectados 
e sinto certa preocupação misturada com um sentimento de 
pena. Qual é o nome disso?

Explico esse sentimento inédito: imagine, leitor com mais 
de 30 anos, uma adolescência em que você acompanha, se 
quiser, tudo que está acontecendo com todas as pessoas. Esse 
“tudo que está acontecendo” é o principal problema: as pesso-
as só compartilham (no mais amplo sentido do verbo) os bons 
momentos, as belezas, as vitórias. A foto que saiu boa entre as 
dezenas ruins. E o adolescente, socialmente imaturo, automa-
ticamente se compara com essa falsa realidade. A pressão é 
grande, e faz com que muitos guiem a vida com base no que os 
outros vão ver, pensar, comentar. Preocupação ou pena?

Sendo assim, as comparações devem ser evitadas? Essa 
comparação absurda do Instagram sim. Mas a comparação 
com os bons exemplos é fundamental.

Explico: deveríamos estudar mais os grandes nomes da 
história. Aqueles que realizaram grandes avanços em seu tem-
po: como conquistaram, quais eram os hábitos, o que eles 
aprenderam. E ao mesmo tempo não cair nas armadilhas que 
alguns deles caíram: ego, raiva, soberba.

Desconfio que algo em comum entre os grandes era não se 
preocupar muito com o que os outros estavam pensando so-
bre eles. 

*
Há alguns dias, uma colega de trabalho me disse que, até 

dar sono, ela fica conversando no WhatsApp. E fiquei pensando: 
queremos ensinar procedimentos de trabalho, mas quem sabe 
deveríamos, primeiro, ensinar e aprender coisas básicas que fa-
cilitassem a vida.

O celular é péssimo para “dar sono”. A luz que a tela emite 
nos desperta. E já que não vamos ficar esperando o sono no es-
curo total, a melhor opção, antes de dormir, seria uma lâmpada 
incandescente (ou halógena) no teto e um livro de papel na mão.

Mas aí voltamos a um ponto crítico: as pessoas sabem que 
o celular tira o sono (e sabem que o celular já é a maior causa 
de acidentes de trânsito). Não sei se adianta trazer mais infor-
mação. Na cama, o celular é mais divertido: por que ler e apren-
der alguma coisa se eu posso ficar batendo papo e vendo o que 
os outros estão postando? A televisão também é mais divertida: 
por que ler se posso ver a história do livro passando em imagens, 
sem esforço algum?

Deveríamos ensinar e aprender coisas básicas que facilitas-
sem a vida. Mas desconfio que a nossa inclinação natural para 
ter uma vida mais fácil é justamente o que impede o apren-
dizado e a mudança.
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LIÇÕES DE VIDA
“Está ruim esse seu emprego de agora? Entendo, muitos dizem isso. Quem 
sabe você cai fora? Mas olhe e pense bem antes do pulo. Tem fila esperando 
pelo seu lugar. Ah, e gente melhor que você. Pense bem...” - Luiz Carlos Pratespor WOLMIR HÜBNER

RAdAR
radar@jornalolider.com.br

Um homem em cada cinco e uma mulher em cada seis no mundo desenvolverá câncer duran-
te a sua vida, enquanto um em cada oito homens e uma em 11 mulheres morrerão desta doença, 
de acordo com dados apresentados pela Organização Mundial da Saúde (OMS). O câncer conti-
nua a progredir de maneira “alarmante” no mundo, com 18,1 milhões de novos casos e 9,6 mi-
lhões de óbitos esperados para 2018, segundo dados publicados pelo Centro Internacional para 
Pesquisa do Câncer (IARC), subordinado à OMS. Em comparação, em 2012, quando os cânceres 
cutâneos, exceto o melanoma, não foram levados em consideração, foram detectados 14 milhões 
de novos casos (17 milhões em 2018, se esses tipos também forem excluídos). O câncer de pul-
mão é de longe o mais mortífero, com 1,8 milhão de mortes estimadas para este ano no mundo 
(18,4% do total), à frente do câncer colorretal (881 mil mortes, 9,2% do total), de estômago (783 
mil) e fígado (782 mil), de acordo com dados estabelecidos para 36 tipos de câncer em 185 países.

ALARMANTE

RECUPERAdO
O amigo Valdir Becker, tradicional barbei-

ro da cidade, está de volta e em plena atividade. 
Pude conversar com ele, ocasião em que me con-
tou do drama, do pronto atendimento médico re-
cebido e do longo período de internação hospita-
lar. Agora está motivado, depois do grande susto. 
Quando sentimos que somos frágeis, os valores 
são outros... Ficamos felizes por sua recuperação!

EMPRÉSTIMOS

Trabalhadores da iniciativa privada 
poderão contar com nova opção de cré-
dito e empréstimo consignado, com uso 
do FGTS como garantia, que passará a ser 
oferecido a partir do dia 26 na Caixa Eco-
nômica Federal. Os valores empresta-
dos dependerão do quanto o trabalha-
dor tem depositado na conta do FGTS.

BailE DE DEButantES

Um evento que ficará marcado 
na memória de todos, o Baile de De-
butantes da Terceira Idade, realizado 
no sábado (8), no Lar de Convivência 
dos Idosos. Foram momentos de pura 
emoção, com sentimentos de amor e 
admiração. Parabéns aos organizado-
res do grupo de idosos e a todas as de-
butantes, bem como seus familiares e 
aos presentes na noite inesquecível! 

Carine Arenhardt/O Líder

CRIATIVIdAdE FAZ 
CHOVER dINHEIRO

Já está funcionando em Porto Alegre um novo 
bar, que tem como principal atrativo nada menos 
do que 64 torneiras com vinhos diferentes. É o 
Dionísia, criado pela empresária Jaqueline Mene-
ghetti. Jaqueline também é sócia da rede de res-
taurantes Petiskeira e foi uma das donas do Gru-
po Press. Agora, mesmo na crise, resolveu apostar 
em um negócio que envolvesse um amor antigo: 
o vinho. “Há empresários que são mais técnicos 
e outros, como eu, que são levados pela intuição, 
vontade e motivação. O vinho já me motivava. Era 
um risco interessante de assumir”, diz. Quando 
chega, o cliente recebe um cartão com o tipo de 
dose comprada. Então, vai até a máquina, inse-
re o cartão e serve a taça. Ou seja, é “self-service”. 
Nada mais do que a criatividade. Vale a sugestão!

CRISE NAS UNIVERSIdAdES

A procura de estudantes por universida-
des está desenfreada. Para termos ideia, tem 
ofertas de vagas na área da saúde, que são as 
de maior procura, sem prestar vestibular para 
seu ingresso. São anúncios veiculados em 
emissoras de rádio no Rio Grande do Sul, con-
clamando estudantes ao ingresso com muita 
facilidade. Quando recordamos que as vagas 
eram disputadas com grande número de can-
didatos, vemos, hoje, outros tempos. Sinal que 
a crise pegou a todos, indistintamente. Faltam 
estudantes e as vagas aí estão à disposição...

OPORTUNIDADE
Estudantes que cursam o ensi-

no superior, bacharelado, licencia-
tura e tecnólogo podem fazer inscri-
ção para o edital de processo seletivo 
de estagiários 01/2018 para contrata-
ção pela prefeitura de Descanso. Até o 
dia 20 deste mês os interessados, que 
tenham mais de 16 anos, devem fa-
zer a inscrição gratuita na Secreta-
ria Municipal da Educação e Cultura, 
localizada no centro administrati-
vo. A carga horária é de 20 ou 30 ho-
ras semanais, conforme a necessida-
de do setor, com valores de R$ 612,42 e 
R$ 692,03, respectivamente. Já o paga-
mento sobre o curso técnico será de R$ 
510,35. Não é grande a remuneração, 
mas é uma oportunidade aos estudan-
tes de praticarem o que estão apren-
dendo na universidade. Uma boa ideia 
da administração de Descanso. Pode 
ser seguida por outros municípios.

PREFEITA EM LICENÇA

A prefeita, Rosimar Maldaner, entrou 
em licença (não remunerada) na segun-
da-feira (10), por 30 dias, para tratar as-
suntos particulares. Certamente, e com to-
dos os méritos, irá atuar na campanha de 
seu esposo, que se apresenta para a ree-
leição à Câmara dos Deputados... Para os 
menos avisados, ressaltamos mais uma 
vez que a prefeita abdicou do seu salário, 
ou seja, não receberá um centavo dos co-
fres públicos durante a sua ausência. As-
sume em seu lugar o competente Sandro 
Donati, que continuará de modo célere as 
obras públicas e gestão administrativa.

CARDIOVITAL

Foi realizado na tarde de quarta-fei-
ra (12) coquetel de inauguração da Clínica 
Cardiovital, com a presença de familiares e 
amigos. O consultório, localizado na Aveni-
da Sul Brasil, Edifício Dubai, atua com clíni-
ca geral e cardiologia e conta com exames 
complementares, como eletrocardiograma, 
ecocardiograma, mapa 24h e holter 24h. 
Vanessa de Costa, cardiologista e clínica ge-
ral, atende de segunda a sexta-feira, com 
consultas agendadas e atendimentos de ur-
gência. Ela destaca que o ecocardiograma 
é feito pelo médico Douglas Alba, em um 
turno por semana. Sejam bem-vindos!

PROJETO INTELIGENTE

A administração de Maravilha 
está com o projeto de lei número 
30/2018 para financiamento com 
o objetivo de revitalizar a Aveni-
da Maravilha, trecho da entra-
da do trevo da cidade até a Esco-
la João XXIII. A obra é magnífica e 
trará embelezamento para a cida-
de, que tanto carece de um acesso 
urbanizado. Temos certeza de sua 
aprovação, pois temos a maio-
ria dos vereadores inteligentes e 
voltados ao bem do município...
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por CASSIANE WENdRAMIN

dIREITO E SAÚdE
cassi.wen@hotmail.com

falta DE infOrmaÇãO SOBrE 
riScOS cirÚrgicOS JuStifica 

inDEniZaÇãO POr DanOS mOraiS

Colaboração de Karlessa Mantovani 
e Bruno Zilles Magno Nunes

Recentemente, a Quarta Turma do Superior Tribunal 
de Justiça (STJ) reformou acódão do Tribunal de Justiça 
do Distrito Federal, por maioria, fixando danos morais 
em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) causados a um pa-
ciente e seus pais, devido à falha na prestação de infor-
mações suficientes à tomada de decisão adequada sobre 
tratamento neurológico, devendo a indenização ser su-
portada pelo profissional médico e o hospital. 

Apesar de a perícia técnica ter concluído pela ausên-
cia de erro médico, atestou que a piora clínica do pacien-
te ocorreu por diversos fatores. O ministro Luis Felipe Sa-
lomão entendeu que “o dano indenizável, neste caso, não 
é o dano físico, a piora nas condições físicas ou neurológi-
cas do paciente. Todavia, este dano, embora não possa ser 
atribuído à falha técnica do médico [...] poderia ter sido 
evitado diante da informação sobre o risco de sua ocor-
rência, que permitiria que o paciente não se submentes-
se ao procedimento”.  

Ainda, segundo o ministro, o fato de toda cirurgia 
implicar riscos é exatamente a razão do dever de infor-
mação pelo profissional de medicina, que, de forma es-
pecificada, precisa alertar sobre as adversidades dos 
procedimentos implementados para o tratamento de de-
terminado paciente.

O Código de Ética Médica prevê, em seu capítulo V, 
artigo 34, a vedação ao médico de deixar de informar 
ao paciente os riscos e os objetivos do tratamento, salvo 
quando a comunicação direta possa lhe provocar dano, 
devendo então ser feita a comunicação ao representan-
te legal.

Tais informações são necessárias para o convenci-
mento e tomada de decisão sobre a intervenção médi-
ca, respeitando-se, assim, a autonomia da vontade do 
paciente. Havendo a falta de cientificação do pacien-
te e representantes ocorre a caracterização de falha na 
prestação do serviço, o que, somando-se à ocorrência de 
dano (que pode ser presumido, dependendo o caso) e 
nexo causal (relação de causa e efeito entre a conduta e o 
dano), gera o dever de indenizar.

Na manhã de segun-
da-feira (10), no gabine-
te do Executivo de Maravi-
lha, houve a transferência de 
comando de cargo. A prefei-
ta, Rosimar Maldaner, pas-
sou o cargo para o vice-pre-
feito, Sandro Donati. Ela vai 
ficar afastada sem remunera-
ção pelo período de 30 dias. 

Donati disse que duran-
te o período à frente do Exe-
cutivo maravilhense, dará 
prosseguimento ao traba-
lho que já vem sendo feito. 
“Com nós sempre foi assim, 
administramos o município 
com quatro mãos”, ressalta. 

trOca DE cOmanDO 

Prefeita de maravilha se licencia por 30 
dias sem remuneração

De acordo com Sandro Donati, será dada 
sequência aos trabalhos já sendo feitos 

Nelcir DallAgnol/O Líder

Carine arenHarDt

O Cartório Eleitoral de Mara-
vilha divulgou as datas para rea-
lização das audiências públicas, 
que vão preparar as urnas ele-
trônicas para as eleições 2018. 
Conforme a chefe de cartório, 
Mariana Machado Piccolo Flem-
ming, serão nove audiências, 
conforme estipulado pela legis-
lação eleitoral. 

Todo processo é realizado 
no Cartório Eleitoral, acompa-
nhado pelo juiz e promotor elei-
toral e representantes dos par-
tidos. Por se tratar de audiência 
pública, qualquer eleitor que te-
nha interesse em participar do 
processo também pode ir até o 
Cartório nestes dias. 

geração de mídias: A pri-
meira audiência está marcada 
para a sexta-feira (21), a partir 
das 9h. Conforme Mariana, neste 
dia os equipamentos vão receber 
informações sobre a sessão onde 
serão instalados, candidatos com 

Serão nove audiências para garantir que todo processo 
eleitoral seja finalizado sem nenhuma irregularidade 

audiências para preparo das urnas 
começam na próxima semana 

Arquivo/O líder

Equipamentos vão passar por preparo e auditorias

as fotos e números e a mídia de 
resultados que vai receber e con-
tabilizar os votos. 

Preparação das urnas: No 
sábado (22) a segunda audiên-
cia será realizada, deixando os 
equipamentos prontos e lacra-
dos para o dia da eleição.  

conferência visual: No dia 
29, a partir das 13h, dois repre-
sentantes do Tribunal Regional 
Eleitoral (TRE) estarão no Car-
tório, verificando o preparo dos 
equipamentos feitos nas audiên-
cias anteriores. 

verificação final: Já em ou-

tubro, no dia 4, será feita a verifi-
cação final dos equipamentos, a 
partir das 9h. Mariana explica que 
neste dia será sorteada uma das 
urnas da 58ª Zona Eleitoral, para 
verificar mais uma vez o correto 
funcionamento do equipamento.

auditoria das urnas em 
condição normal de uso: No dia 
6, véspera da eleição, serão sor-
teadas apenas quatro urnas em 
todo Estado para fazer os testes, 
verificando o funcionamento dos 
equipamentos. 

Oficialização sistema de 
gerenciamento: Esta será a séti-

ma audiência, marcada para as 
14h da tarde do dia 6.

auditoria na sessão 
eleitoral: No dia da eleição, dia 7 
de outubro, para as 7h está agen-
dada a auditoria na seção elei-
toral. Serão sorteadas oito urnas 
no Estado para nova verificação. 
Esta audiência deve ser acompa-
nhada, obrigatoriamente, pelo 
juiz e promotor eleitoral, servi-
dor do Cartório e um represen-
tante da Ordem dos Advogados 
do Brasil (OAB). 

carga no dia da eleição: 
Também na manhã do dia 7 será 
feita a configuração das urnas re-
versas, que serão utilizadas para 
substituição caso algum equipa-
mento apresente problema du-
rante a votação. 

verificação de lacres após 
eleição: A última audiência está 
marcada para o dia 9 de outu-
bro, para verificar se os lacres 
das urnas estão intactos, com-
provando a regularidade na con-
tagem dos votos. 
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por LUIZ CLÁUdIO CARPES

dIRETO 
AO PONTO

canDiDatOS “ficha limPa”
Dizem que a propaganda é a alma do negócio. Concordo. 

Todavia, é desnecessário dizer hoje, na propaganda eleitoral, 
que o candidato é “ficha limpa”. Na verdade, todos os postu-
lantes a cargos eletivos são efetivamente fichas limpa. E se não 
fossem, não estariam concorrendo. Dizer hoje que é ficha lim-
pa é que nem a propaganda do óleo de soja, que alega “não ter 
colesterol”. Ora, ao que entendo, todo o óleo de soja é sem co-
lesterol, a menos que se realize uma fritura e o reutilize, quan-
do por conta da saturação, ele sofre uma alteração química e 
passa a “contribuir” negativamente com o colesterol do sujei-
to. Portanto, o candidato “ficha limpa” é inerente ao pleito. E 
não é só a este pleito. Diz respeito aos pleitos futuros, como 
os municipais, que é o objetivo da próxima eleição em 2020. 
A equação é simples. Se não é ficha limpa, não concorre. Mas 
como a propaganda é a alma do negócio, alguns podem até 
utilizar este argumento. Este colunista prefere mesmo é ver 
proposta, plano de ação, perspectivas. É assim que se vota cer-
to. Independente de cores partidárias, pois entendo que pode 
ter gente boa e capaz em qualquer sigla. Coisas de eleição.

O QuE muDa nO PagamEntO DE aÇÕES 
traBalhiStaS Em Sc

Uma mudança que causou polêmica era a existência de dois 
provimentos, na justiça trabalhista catarinense, que determina-
vam como eram pagas ações trabalhistas. Como era antes dos pro-
vimentos? O valor era pago totalmente na conta do advogado, que 
retirava os seus honorários e repassava ao cliente. Com os provi-
mentos, a coisa havia mudado. O corregedor-geral do TRT-SC, 
José Manzi, decidiu no fim de junho que os valores passariam a 
ser pagos de formas separadas, sendo depositada a parte do clien-
te e do defensor em contas separadas, correspondentes a cada um. 
A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-SC) encabeçou um mo-
vimento contrário à alteração, inclusive com a ação no CNJ, sob a 
justificativa da autonomia da categoria. Com a revogação do provi-
mento, fica restabelecido o formato original, em que os defensores 
serão responsáveis por transferir o dinheiro ao cliente. O Tribunal 
publicou a mudança no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho, 
dias atrás. Portanto, volta ao formato anterior. O advogado cobra, 
recebe, repassa ao cliente e retira seu percentual pactuado. A ver-
dade é que muita gente, depois de receber os valores, “esquecia” 
da existência do advogado. A revogação dos provimentos recolo-
ca a autonomia da categoria em dia. Assim, fica garantido o recebi-
mento dos “sagrados honorários”, visto que tomando por exemplo 
a esfera cível, muitos advogados fazem seu trabalho e simples-
mente não recebem, “esquecidos” que foram depois que o clien-
te colocou o dinheiro na mão. Lógico, é uma minoria que procede 
desta maneira. Mas por conta de poucos, muitos acabam pagan-
do. A Justiça do Trabalho recoloca a lei como era, de forma a prote-
ger também os interesses dos profissionais da área jurídica...

Para comemorar a Semana 
Farroupilha, a Polícia Militar de 
Maravilha promove encontro de 
cultura na Base Koban, localiza-
da na Praça Padre José Bunse. O 
evento é o início de muitas par-
cerias entre entidades e órgão de 
segurança, conforme o capitão 
da PM, Altair Lisot. “A ideia sur-
giu de uma experiência diária 
que temos na Base. Durante esse 
contato com o cidadão, muitas 
ideias surgiram e esse projeto Es-
paço Cultural abre um pensa-
mento para que outras pessoas 
possam apresentar sua cultu-

ESPaÇO cultural 
Base Koban recebe integrantes do ctg 
Juca ruivo hoje (15)

Evento será na Base Koban, localizada na Praça Padre José Bunse 

Diana Heinz/O Líder

ra com o nosso apoio”, explica.
O CTG Juca Ruivo de Mara-

vilha será a primeira instituição a 
fazer parte deste projeto. Eles ini-

ciam as apresentações no local 
às 9h e encerram às 12h, sendo 
que o momento será de decla-
mações, música, dança e mate-

ada. “Esse sempre foi nosso ob-
jetivo, criar um vínculo com os 
cidadãos e ao mesmo tempo 
nos vincular com a cultura. Que-
ro destacar que somos parceiros 
e outros momentos como este 
serão realizados”, afirma Lisot. 

A programação tem o apoio 
da Erva-Mate Araçá, que irá dis-
tribuir chimarrão aos partici-
pantes. Lisot destaca que pro-
moções como esta preservam a 
cultura do município e integram 
a comunidade. “Faço um con-
vite para que todos participem 
do nosso momento”, finaliza. 

rEfOrÇO na tuBulaÇãO Objetivo é garantir o abastecimento 
de água na cidade sem dependência do poço profundo 

nova adutora da casan entra 
em funcionamento
Carine arenHarDt

A agência da Casan de Mara-
vilha concluiu nesta semana a in-
terligação da nova adutora, ins-
talada em um trecho de 3.600 
metros de extensão.  A equipe ini-
ciou os testes com carga de água 
na nova tubulação ainda no fim 
de agosto e na terça-feira (11) con-
cluiu oficialmente a interligação. 
Durante o período, a Casan preci-
sou fazer interrupções no abaste-
cimento para colocar a nova adu-
tora em funcionamento. 

Conforme o chefe da agên-
cia em Maravilha, André Tonello, 
a nova adutora foi instalada no 
trecho que contava com apenas 
um cano de 200 milímetros e 
que acabava comprometendo a 
capacidade de vasão de água. A 
nova tubulação ainda não chega 
até a Estação de Tratamento de 

trabalho de interligação da nova adutora na linha 51

Carine Arenhardt/O Líder

Água (ETA) na cidade, já que a ex-
tensão total da rede passa de sete 
mil metros. 

No entanto, o trecho da adu-
tora antiga que será ainda utili-
zada (entre a ETA e a Linha 51) já 
conta com duas redes (uma de 
180mm e outra de 200mm), que 
oferecem capacidade suficiente 
para atender a demanda da Ca-

san. “O que estava prejudicando o 
volume de água captado era esse 
trecho com uma única adutora de 
200mm. Agora com esta primeira 
etapa da nova adutora concluída, 
a gente já consegue ampliar a cap-
tação conforme nossa expectati-
va”, reforça Tonello. 

O investimento para a cons-
trução desta primeira etapa da 

nova adutora ultrapassa o mon-
tante de R$ 1,5 milhão. O objetivo 
é que a Casan não dependa mais 
do poço profundo para abastecer 
a cidade. O poço estava fornecen-
do 30% do volume de água trata-
da e aos poucos essa quantida-
de vai sendo diminuída. A meta 
é utilizar essa água apenas em ca-
sos de emergência, a exemplo de 
um período de estiagem. 

 
nOvO invEStimEntO Em 2019

Para o próximo ano a Ca-
san projeta novo investimento 
no município. Conforme Tonello, 
o objetivo é dar continuidade à 
construção da nova adutora, con-
templando o trecho que ainda 
não recebeu a nova tubulação. 
Com o crescimento da demanda, 
a Casan vai projetando melhorias 
na estrutura para garantir o abas-
tecimento.
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PSIQUE & AMOR
Psicoterapeuta e antropólogo (49) 98895 5231

O fracaSSO É uma 
EXcElEntE OPOrtuniDaDE 
Para O rEnaScimEntO

 Nesta vida, tudo constitui exercí-
cio, estudo e aprimoramento. Os fra-
cassos nunca são fortuitos; eles ocor-
rem por alguma razão e o motivo está 
na mente. Abrindo-se a mente, o mun-
do se amplia. O fracasso também ser-
ve como “alavanca” para abrir a men-
te — “O fracasso é a mãe do sucesso”.

QuEm tEm mEDO Da mOrtE?
centro Espírita Emmanuel promove 
espetáculo sobre a vida 

Dar boas risadas e ainda le-
var uma lição de amor e paz para 
casa. Este é o objetivo do Cen-
tro Espírita Emmanuel, com a 
quinta peça de teatro realiza-
da no município. A apresenta-
ção “Quem tem medo da mor-
te?” será no dia 12 de outubro, 
às 20h, na Associação Cultu-
ral Italiana de Maravilha (Aci-
ma), e é uma obra do Grupo In-
tegrarte, de Curitiba, no Paraná. 

A ideia de promover a dou-
trina espírita no município por 
meio do teatro desta vez fala-
rá sobre a valorização da vida de 
forma divertida. Conforme os in-
tegrantes do Centro Espírita, esta 

é uma forma de divulgação e en-
tretenimento, sem deixar a li-
ção de fora. “É um divertido es-
petáculo sobre a vida que será 
visto pela primeira vez no mu-
nicípio. Esperamos que esta for-
ma de cultura preencha o cora-
ção de quem assistir e que estas 
pessoas levem algo de bom para 
o seu cotidiano”, explicam.

Os ingressos limitados cus-
tam R$ 25 e estarão disponíveis 
a partir desta semana no Pos-
to Máximo, Loja Urbana, Espa-
ço Unna e com os participantes 
da instituição. O Grupo Integrar-
te fará o mesmo espetáculo no 
dia 13 de outubro em Chapecó. 

PATROCInADORES
Amauri 
Supermercados
Duetto Modas
Eco Jardim
htA Academia

loiva Advocacia
Macrolar
Nobre Assessoria
Postos Máximo
Provenzi Automóveis
trator Maq

Grupo integrarte fará a apresentação no dia 12 de outubro na Acima 

Divulgação

Data marcaDa Nova estrutura vai abrigar Corpo de Bombeiros, 
Samu e Defesa Civil

corpo de Bombeiros começa dia 
17 mudança para novo quartel

O Corpo de Bombeiros, a 
Defesa Civil e o Samu têm data 
para iniciar a mudança para o 
novo quartel em Maravilha. De 
acordo com o comandante da 3ª 
Companhia do Corpo de Bom-
beiros, capitão João Emiliano de 
Moura Miranda, o novo quar-
tel, nas proximidades da Unoesc, 

está em fase final de construção 
e a equipe vai migrar neste mês 
para a nova sede.

De acordo com ele, a mu-
dança começa na segunda-fei-
ra (17) e deve ser finalizada até o 
fim do mês. O processo de transi-
ção está acertado com a empresa, 
que vai finalizar os ajustes o mais 

rápido possível. 
Com orçamento de aproxi-

madamente R$ 1,3 milhão, o ca-
pitão Moura lembra que o quar-
tel foi planejado cuidadosamente 
para atender uma demanda da 
região, de forma estratégica. Com 
terreno doado pela prefeitura, a 
sede fica mais próxima da BR-

282, facilitando o deslocamento 
da guarnição para os vários pon-
tos de atendimento nos municí-
pios. O local também terá mais 
conforto para os profissionais. 

Com a mudança, a estrutura 
ocupada atualmente pelos bom-
beiros deve ficar livre para utiliza-
ção pela Defesa Civil. 

Fotos: Ederson Abi/O Líder

Novo quartel está em fase de acabamento pela empresa contratada para executar a obra

PEnSamEntO 
DO Dia

Na página do Facebook do meu consultório (consul-
tório de psicologia Parla con Deny) costumo escrever pe-
quenos pensamentos, elaborações do dia a dia, que têm 
origem de encontros, consultas ou fatos do mundo para 
proporcionar humildes estímulos de reflexão e janelas de 
humanidade. 

Se curtirem a ideia, acompanhem a página Facebook 
ou o blog Psique & Amor por Deny Alfano. 

Aqui alguns exemplos dessas reflexões: 
1. EntEnDEr a PaiXãO: Não apaixona-se por algo 

que não existe, mas por algo que existe e, especificamen-
te, apaixone-se pela paixão do outro.

O que torna única uma pessoa é a paixão que ela tem: 
por uma ideia, por uns fazeres, pela vida. É o entusiasmo, 
o brilho, o movimento ímpar que somente a paixão con-
fere e define em cada um. Portanto:

Corolário 1: se você quer que alguém se apaixone de 
verdade por você, então não pense nesse outro, mas cui-
de e viva com paixão as suas próprias paixões. 

Corolário 2: se alguém se apaixona por você para o 
que precisa ver em você, mesmo não recebendo o que vê, 
não é paixão, mas ilusão.

Corolário 3: se alguém se apaixona por você, pelo 
que você tem, não é paixão, mas interesse.

Corolário 4: se alguém se apaixona por você para pre-
encher seu vazio, não é paixão, mas carência. 

2. SuPErar a DOr: Sempre se sofre pelo que foi per-
dido, pelos erros passados e pelo injustiça que te fizeram. 
É errado pensar que essas dores se superam quando não 
se sentem mais, quando não agem mais dentro. As vivên-
cias não se cancelam. Tudo fica dentro. Superar a dor não 
passa pelo eliminar, negar ou descontar a mesma. Pas-
sa pelo acreditar, trocar de foco, ter esperança e, acima 
de tudo, fazendo tudo diferente continuando sendo você 
mesmo.

3. falSO mitO - O DOmíniO Da EmOÇãO: as emoções 
não dominam a pessoa; cada emoção (raiva, alegria, tris-
teza, ciúme, ansiedade, etc) é como uma cachoeira, cada 
uma dentro de uma caixinha dentro de si mesmo. A cabe-
ça tem as chaves de cada uma dessas caixinhas.

Quero dizer... Tem sempre um ponto, no âmbito da 
emoção, no seu princípio, em que a cabeça, cientemen-
te, inconscientemente ou automaticamente, autoriza ou 
não aquela emoção a sair, tomar forma ou tomar conta 
que seja.

Claro, depois ter sido autorizada a ser expedida, a 
emoção é como uma cachoeira: não se freia mais; é como 
um pulo: não tem volta. Etc. 

Bom seria que cada um tivesse o poder e a competên-
cia de usar essas chaves para si mesmo e para a vivência 
das suas próprias emoções como e quando quiser. 

Que, ao final (ou ao princípio) é o que a terapia pro-
porciona.
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LUIZ CARLOS
PRATES

vantagEnS 

SEmana DO trÂnSitO

Sicoob credial lança campanha de seguros 

núcleo de automecânicas realiza 
inspeção veicular gratuita

O Sicoob Credial lançou a 
campanha: “Se for Sicoob Se-
guros: tá tranquilo, tá segura-
do”, para os meses de setembro 
e outubro. O objetivo é des-
pertar a curiosidade dos as-
sociados sobre o assunto. 

De acordo com a geren-
te comercial do Sicoob Credial, 
Shirley de Mello, existem três 
corretores de seguros habilita-
dos e capacitados na coopera-
tiva para prestar atendimento 
personalizado, a qualquer mo-
mento. “Oferecemos a opção de 
seguros de casa, veículos, má-
quinas agrícolas e construções 
rurais em até dez vezes sem ju-

ros. Por possuir uma segurado-
ra própria, a cooperativa garante 
assim maior segurança e tran-
quilidade para o cliente e asso-
ciado. Então, todos estão convi-
dados a vir até o Sicoob Credial e 
descobrir as vantagens que o se-
guro pode proporcionar”, diz. 

Para o presidente, Her-
mes Barbieri, a missão da coo-
perativa é ser reconhecida pela 
como a melhor opção finan-
ceira e de serviços. “Não quere-
mos que nosso associado nos 
busque somente pelo aten-
dimento do caixa e sim por-
que oferecemos a ele um por-
tfólio completo de produtos 

Presidente do Sicoob Credial, hermes Barbieri

Divulgação

e serviços. Quando o associa-
do contrata seu seguro com a 
cooperativa, ele está contra-
tando o seguro com a sua pró-
pria corretora, ele é dono, além 

de ter condições diferencia-
das, se o seguro dele gera al-
gum resultado para a coopera-
tiva, este resultado retorna para 
ele em forma de sobras”, explica.

O Núcleo de Automecâni-
cas, ligado à CDL e Associação 
Empresarial, realiza mais uma 
edição da inspeção veicular gra-
tuita em Maravilha. De acordo 
com o coordenador, Milton An-
dré Breitembach, a ação será nos 
dias 17 a 21 de setembro. Segun-
do ele, o objetivo da atividade é 
realizar gratuitamente um che-
ck-up nos veículos. Serão avalia-
dos itens de segurança e condi-
ções de rodagem, indicando o 
que precisa ser trocado. Breitem-
bach lembra que o Núcleo aler-

Ederson Abi/O Líder

Carros serão levantados para análise dos itens pelos mecânicos

ta para os cuidados com o car-
ro, promovendo a prevenção 
para evitar acidentes de trânsito. 

Os interessados deverão reali-
zar o agendamento junto à CDL e 
Associação Empresarial de Mara-

vilha pelos telefones 3664 0414 ou 
98819 2633, sendo as inspeções 
agendadas de forma aleatória.

EmPrESaS ParticiPantES
Mecânica Meurer, Mecâni-

ca Auto Motor, Oficina Mecâni-
ca Brutscher, HG Auto Center, 
Áudio Som, Mecânica Cézar, Ir-
mãos Pissatto, Auto Mecânica 
Rieger, Mecânica Mendes, Me-
cânica Chicão, Mecânica Alecar, 
Mecânica do Alemão, Mecânica 
Car Tech e Trator Peças Almeida. 
Apoio da Copema distribuidora.

não engoli
Li e não engoli. E convido você a também não engolir. O que 

li, nenhuma novidade, e não engoli foi uma nota publicada pela 
imprensa catarinense, nota resultante de uma pesquisa feita 
pela Udesc, a nossa Universidade do Estado de Santa Catarina. 
A manchete da pesquisa dizia que – “Estudo da Udesc mostra 
que população centenária de Florianópolis não quer viver mais”. 
Em outras palavras, pessoas que chegam aos 100 anos cansaram 
da vida, não querem mais viver.

Discordo vigorosamente. Talvez se trate de um caso ou ou-
tro, mas ninguém me vai fazer crer que todas as pessoas cen-
tenárias querem “voar”. Claro, não estou colocando na roda as 
pessoas gravemente enfermas e mentalmente afetadas, são ca-
sos especiais, falo dos que estão saudáveis. Aliás, quem chega 
aos 100 anos, ou por aí, costumam ser pessoas saudáveis. O que 
pode acontecer para descoroçoar uma pessoa diante da vida é a 
ausência de afeto, de familiares, de recursos para uma vida razo-
avelmente digna, falta de amigos, falta, enfim, de vida por per-
to, vida que aqueça os corações que se vão isolando de pesso-
as em razão de suas longevidades. Abençoadas então as casas 
que abrigam amorosamente a essas pessoas. Mas o meu foco é 
outro. É o que devemos fazer, desde cedo, para amenizarmos os 
possíveis maus tempos nos adiantados da vida, na velhice.

Precisamos pensar na velhice desde muito cedo na vida, 
precisamos fazer poupança, guardar dinheiro, precisamos in-
vestir em amigos, fazendo e refazendo novas amizades, sempre. 
É preciso que desde cedo coloquemos entretenimentos e laze-
res que nos sejam possíveis mesmo na solidão. Teatro, música, 
leituras, artes de todo tipo são “companhias” para toda a vida e 
que nos fazem deixar do lado de fora do coração a danosa “so-
lidão”, afinal, quem tem vida interior não sente solidão. E esses 
gostos, podem ser paixões, não exigem dinheiro, as pessoas po-
bres podem ser bem ricas culturalmente em suas cabeças.

A velhice não é necessariamente um causo triste que a vida 
nos conta sem rir... A velhice centenária e saudável não quer a 
morte, não; quer mais e mais vida, afinal, vida é instinto e querer 
morrer é suicídio... Melhor é começar cedo a pensar nessa ve-
lhice. Hoje, agora. Ou “amanhã” já será muito tarde. Quem quer 
morrer nunca quis viver.

caBEÇa
Cabeça arejada é tudo na vida, mas é para poucos. Nestes 

dias de crises e desempregos, muitas pessoas iniciam um ne-
gócio próprio. Passam-se alguns dias e algum dinheiro chega 
ao bolso do novo “empresário”. E aí, o que faz o sujeito? Calcu-
la que vai continuar entrando dinheiro e... troca de carro. Bai-
ta estúpido. Quem desenvolve um negócio deve saber que só 
uma pequena parte do lucro pode ser gasta, o resto deve ser 
investido/reinvestido no negócio. Mas os beócios saem gas-
tando o que entra... depois, falidos, vão se queixar da crise.

aliáS
O que disse aí em cima vale para o 13º salário. Devia ser 

um dinheirinho de poupança, de guardar no banco como 
fundo de segurança pessoal e familiar, mas não... Os desen-
contrados gastam o 13º antes de recebê-lo ou ao recebê-lo 
gastam em bobagens. Depois, não tendo onde cair mortos, 
se queixam do governo. Tudo questão de cabeça e disciplina. 

falta DiZEr
Acabei de ler a história de uma blogueira, uma dessas que 

se acham “influenciadoras”, coitada... Ela contou a um jornal de 
São Paulo que decidiu pedir demissão na empresa em que inicia-
va carreira para poder se dedicar inteiramente ao blogue dela... 
Deu com os burros n’água e... está desempregada. Ela e multidões 
que pensam igual a ela. Como há “influencers” idiotas na vida... 

maravilha O público-alvo foram os professores da rede de ensino 
pública municipal e estadual

curso Básico de atendimento de 
Emergência entrega certificados
Da reDaÇÃo

A solenidade foi realizada 
na noite de quinta-feira (13), 
na Câmara de Vereadores em 
Maravilha. Duas turmas re-
ceberam seus certificados do 
Curso Básico de Atendimen-
to de Emergências, entregues 
pela 3ª Companhia de Bom-
beiros Militar de Maravilha. O 
público-alvo foram os profes-
sores da rede de ensino pú-
blica municipal e estadual. 

Conforme o capitão-
comandante do Corpo de 
Bombeiros, João Emiliano 

de Moura Miranda, o cur-
so foi de 40 horas e repas-
sou conhecimentos básicos 
de atendimento pré-hospi-
talar e segurança contra in-

cêndio, entre outras informa-
ções. O capitão destacou que 
o objetivo é dar continuidade 
neste projeto nos próximos 
anos, oportunizando o cur-

so para mais profissionais da 
educação e capacitando es-
tes professores para agir em 
situações de emergência no 
trabalho. 

Formandos receberam certificados

Carine Arenhardt/O Líder
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Catarinense
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“trabalho distrai a vaidade, engana a falta de 
poder e traz a esperança de um bom evento”

Jacques Anatole France - poeta e 
romancista francês

por RAqUEL BASSO HÜBNER

ECONOMIA E NEGÓCIOS
raquel@jornalolider.com.br

tabela do frete encarece em média 12% custos 
do transporte para a indústria, segundo a cni

O tabelamento do frete rodoviário gerou aumen-
to médio de 12% no frete, tanto dos insumos e maté-
rias-primas, quanto dos produtos produzidos pela in-
dústria. É o que mostra a consulta realizada pela CNI 
com as empresas industriais para avaliar os impactos 
da tabela de preços mínimos do frete rodoviário. O le-
vantamento contou com a participação de 688 empre-
sas de todo o país. Praticamente nove em cada dez em-
presas (88%) percebem aumento nos custos do frete de 
seus produtos e/ou de seus insumos e matérias-primas 
na comparação com antes da greve dos caminhoneiros. 

Ar
qu
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er

Diana Heinz/O Líder

BB lançará fundo de 
equidade de gênero

O Banco do Brasil lançou na 
quarta-feira (12) um fundo de 
investimento que vai alocar 
recursos em empresas que 
apoiam a equidade de gênero. O 
BB Ações Equidade vai investir 
em empresas signatárias aos 
Princípios de Empoderamento das 
Mulheres (WEP, na sigla em inglês), 
estabelecidos pela ONU Mulheres. 
Em um primeiro momento, o novo 
fundo do BB vai investir apenas 
em ações de empresas. Na mira 
estão 18 companhias brasileiras 
que incluem nomes como Ambev, 
B3, vale, Bradesco, o próprio 
BB, e outras cinco estrangeiras: 
Microsoft, tiffany, Mondelez, 
Pepsico e Merk.

PROdUTO VENCIdO EM SUPERMERCAdO 
dá dIREITO A OUTRO GRATUITAMENTE

O consumidor que encontrar um produto vencido dentro do supermercado tem 
direito a solicitar outro igual ou similar do mesmo valor. É o que prevê a lei estadual 
17.132 de 8 de maio de 2017. “Os supermercados, hipermercados e estabelecimentos 
similares que comercializam produtos alimentícios devem fornecer, gratuitamente, 
ao consumidor que constatar a existência de produto exposto à venda com prazo de 
validade vencido, outro produto dentro do prazo de validade”, consta o documento. O 
coordenador do Procon de Maravilha, Rodrigo Campana, reforça o direito do consu-
midor. “Essa lei estadual dá o direito ao consumidor final levar outro produto de graça 
caso encontre um item já vencido. Mas esse direito vale apenas se ele encontrar den-
tro do supermercado. Se ele constatou a irregularidade quando estiver em casa, já não 
vale mais esse benefício. Neste caso, só tem o direto à troca da mercadoria”, esclarece.

Após expansão de 21% dos negócios em 2017, houve crescimento de 10% no primeiro se-
mestre deste ano, na comparação anual, segundo a Associação Brasileira das Administra-
doras de Consórcios (Abac). De acordo com o setor, isso reflete mudanças para adequar os 
produtos à crise, com aumento de prazos, por exemplo, além da entrada de novos tipos de con-
sórcios. Criado na década de 1960 no Brasil como alternativa financeira para compra de car-
ros, o consórcio se sofisticou nos últimos anos e expandiu suas opções. Hoje, consumidores e 
empresas podem participar de grupos para compra de carros, motos, imóveis, veículos pesa-
dos, serviços e eletroeletrônicos. O segmento de veículos automotores é o principal, represen-
tando perto de 65% do total dos negócios, aponta a Abac. Mas modalidades mais novas, como 
a de consórcio de serviços, têm ganhado espaço. No primeiro semestre deste ano, os negócios 
no segmento somaram R$ 158 milhões, alta de 61% em relação ao mesmo período de 2017.

Consórcios se adaptam à crise e crescem 10%

Saiba o que muda no cálculo da aposentadoria 
com o aumento da regra 85/95 no fim do ano

Uma regra implementada por lei em 2015 para o cálculo das aposentadorias por tempo de con-
tribuição entra em uma nova fase no fim deste ano. Conhecida como 85/95, essa fórmula será au-
mentada em um ponto em 31 de dezembro deste ano, tornando-se a regra 86/96. Ela pode fazer o 
trabalhador se aposentar ganhando mais. A regra dá ao segurado a opção de escapar do fator pre-
videnciário – criado para inibir a aposentadoria antes dos 65 anos para homens ou dos 60 anos 
para mulheres. Se a soma da idade do trabalhador com seu tempo de contribuição for 85 (mu-
lheres) ou 95 (homens), há o direito à aposentadoria sem desconto. Claro, desde que cumpri-
do o tempo mínimo de contribuição de 30 anos, para as mulheres, e de 35 anos, para os homens. 
Essa exigência não muda. A regra ganha um ponto a cada dois anos, no seguinte calendário:

31 de dezembro de 2018: 86/96
31 de dezembro de 2020: 87/97
31 de dezembro de 2022: 88/98
31 de dezembro de 2024: 89/99
31 de dezembro de 2026: 90/100
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aÇÕES Para cOnSciEntiZar Mês de setembro movimenta 
instituição com atividades dentro e fora de Maravilha

com foco no trânsito e saúde mental, 
lEO clube desenvolve campanhas 

O objetivo é conscientizar 
sobre o mês de prevenção ao 
suicídio, Setembro Amarelo, e 
mostrar como as pessoas po-
dem ajudar a diminuir os ín-
dices de autodestruição. Se-
gundo dados da Organização 
Mundial da Saúde, existe pre-
venção em mais de 90% dos 
casos de suicídio, que é consi-
derado um problema de saúde 
pública e mata um brasileiro a 
cada 45 minutos e uma pessoa 
a cada 45 segundos no mun-
do todo. Os números são pre-
ocupantes, pois 32 brasileiros 
morrem por dia em função do 
suicídio, um número superior 
às mortes por câncer ou Aids, 
por exemplo. 

Pensando nisso, o LEO 
Clube Maravilha colou carta-
zes em postes no centro da ci-
dade contendo frases motiva-
cionais relacionadas à saúde 
mental. Os cartazes ficarão ex-
postos durante todo o mês e 

os mesmos serão publicados 
também nas páginas do LEO 
Clube no Instagram e Face-
book. 

No último dia 7, duran-
te o desfile cívico, os integran-
tes distribuíram “kits de saú-
de mental” que apresentavam 
sete objetos diferentes, cada 
um com um significado, fazen-
do analogias com situações co-
tidianas e incentivando as pes-
soas a cuidarem de sua saúde 

mental. “Nosso clube está en-
gajado em diversas campa-
nhas voltadas à saúde e essa, 
voltada à saúde mental, é uma 
campanha essencial, por cha-
mar atenção a um problema 
tão recorrente e preocupante 
na sociedade. Enquanto jovens 
líderes da comunidade é nos-
so dever contribuir para aler-
tar sobre o problema e mos-
trar alternativas, incentivando 
também as pessoas a busca-

rem a ajuda de profissionais”, 
comentou a coordenadora da 
comissão, Ângela Batisti. 

trÂnSitO 
No sábado (8) os compa-

nheiros também chamaram 
atenção na cidade. Alguns in-
tegrantes estavam cobertos 
de sangue e machucados fal-
sos em frente a carros destru-
ídos com os dizerem “Só bebi 
uma gelada” e “Achei que daria 
tempo”, entre outros. O objeti-
vo foi conscientizar a popula-
ção em relação a atitudes que 
levam a acidentes, como o uso 
de celular e bebidas alcoólicas 
e a alta velocidade.

A ação atingiu a expec-
tativa dos integrantes. “Al-
guém que passou por lá cha-
mou o Corpo de Bombeiros e 
quem via a cena ficava choca-
do. Queremos conscientizar as 
pessoas perante o trânsito”, ex-
plicaram os participantes. 

Divulgação

Fotos: Carine Arechardt/O Líder  

Frases falavam sobre situações que causam acidentes

integrantes usaram maquiagem para tornar a cena mais real Kits entregues contavam com sete itens que incentivam a saúde mental

BairrO flOrESta
festa da Sagrada família reúne público expressivo 

Tradicional em Maravilha, 
o evento é realizado pela Co-
munidade Católica do Bair-
ro Floresta. A Festa da Sagra-
da Família foi no domingo (9), 

na sede comunitária do bairro, 
com participação expressiva do 
público. A programação come-
çou com celebração religiosa, 
seguida de almoço com chur-

rasco e acompanhamentos. 
Na parte da tarde a fes-

ta seguiu com matinê anima-
da pela Família Azzolini, de 
Francisco Beltrão. O objeti-

vo foi a integração dos mo-
radores e comunidade em 
geral, além da arrecada-
ção de recursos para melho-
rias na sede comunitária. 

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder

Evento foi na sede comunitária do bairro Almoço teve churrasco

nOSSa SEnhOra Da SalEtE
mais de mil pessoas são 
esperadas para almoço 

Há mais de 50 anos a Es-
cola de Educação Básica Nossa 
Senhora da Salete promove al-
moço para a comunidade ma-
ravilhense. A programação, que 
inicia com culto ecumênico, 
costuma receber mais de mil 
pessoas, sendo que o lucro é re-
vertido em melhorias no am-
biente escolar. Neste ano não 
será diferente, a edição será re-
alizada amanhã (16), às 9h, 
com a missa da Padroeira Nos-
sa Senhora da Salete, e às 12h 
almoço. O almoço custará R$ 
25 e será servido carne de por-

co, galeto, macarronada, man-
dioca, arroz, pães, cucas e sa-
ladas. O ingresso para crianças 
de cinco a 10 anos custa R$ 15. 

Conforme a diretora da 
instituição, Lucirlene Pertuzatti 
de Lemes, os alunos farão apre-
sentações artísticas na oportu-
nidade. “É uma tradição que 
se repete ano a ano e nos per-
mite dar sequência à compra 
de livros e materiais esporti-
vos. Convido a todos para par-
ticipar da nossa programação”, 
explica. Após o almoço, sobre-
mesas serão comercializadas. 

registro realizado no ano passado

Arquivo/O Líder

SaÚDE 
clínica cardiovital é 
inaugurada em maravilha 

O coquetel de inaugura-
ção da Clínica Cardiovital foi 
realizado na tarde de quar-
ta-feira (12), com a presença 
de familiares e amigos. O con-
sultório, localizado na Aveni-
da Sul Brasil, Edifício Dubai, 
atua com clínica geral e car-
diologia e conta com exames 
complementares, como ele-

trocardiograma, ecocardiogra-
ma, mapa 24h e holter 24h.

Vanessa de Costa, cardiolo-
gista e clínica geral, afirma que 
atende de segunda a sexta-fei-
ra, com consultas agendadas e 
atendimentos de urgência. Ela 
destaca que o ecocardiogra-
ma é feito pelo médico Douglas 
Alba, em um turno por semana.

Fotos: Camilla Constantin/O Líder

vanessa de Costa, cardiologista e clínica geral

Médica e familiares no coquetel de inauguração 
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por dR. GEOVANI dELEVAtI

MEdICINA E SAÚdE

A prevalência do câncer de 
intestino se dá nas pessoas com 
mais de 50 anos e com o enve-
lhecimento da população, a ten-
dência é um aumento no núme-
ro de casos nos próximos anos.

Para o ano 2020, são espe-
rados mais de 15 milhões de ca-
sos novos de câncer no mundo. 
A estimativa é da Organização 
Mundial da Saúde (OMS), que 
alerta para os tumores de maior 
incidência entre homens e mu-
lheres. O câncer é a segunda 
maior causa de morte no Bra-
sil, com 190 mil óbitos por ano. 
A estimativa do Instituto Nacio-
nal do Câncer (INCA) é de que 
596 mil novos casos da doença 
surjam este ano. Destes, 34.280 
casos serão somente de cân-
cer de cólon e reto (intestino), 
cuja proporção será maior na re-
gião Sul (nos estados do Paraná, 
Santa Catarina e Rio Grande do 
Sul), onde a doença é a segunda 
e a terceira mais frequente entre 
homens e mulheres, respectiva-
mente.

A maior incidência do cân-
cer de cólon e reto na região Sul 
se deve ao fato de o modo de 
vida nos estados do Paraná, Rio 
Grande do Sul e Santa Catarina 
ser mais semelhante ao de pa-
íses desenvolvidos, em que há 

uma elevada prevalência de ex-
cesso de peso e obesidade, inati-
vidade física, tabagismo, ingesta 
de bebida alcoólica e consumo 
de carnes processadas (salsicha, 
presunto, linguiça, carne seca, 
etc.).

Este câncer pode ser evita-
do em 90% dos casos, mas com 
o passar dos anos, faz cada vez 
mais vítimas no Brasil. Em algu-
mas regiões, sobretudo no Su-
deste, ocupa o segundo lugar 
em incidências de óbito, no caso 
das mulheres, só perdendo para 
o câncer de mama.

Quase sempre, o CCR surge 
como um pólipo (lesão frequen-
temente benigna) que cresce na 
parede do intestino e que pode 
se tornar um câncer caso não 
seja diagnosticado e retirado a 
tempo. Retirando o pólipo pode-
mos agir de forma precoce para 
prevenir o câncer.

É altamente curável. Mas 
é preciso ressaltar que, ape-
sar da sua incidência aumentar 
no mundo inteiro, infelizmen-
te no Brasil ainda os índices de 
cura não ultrapassam 50%, pois 
a maioria dos doentes são tra-
tados em fase já bastante avan-
çada.

Além de identificar precoce-
mente, existem meios de se pre-

Idealizada pela Sociedade Catarinense de 
Coloproctologia (SCCP/Abrapreci/SBCP), 
a campanha tem o objetivo de oferecer 
informações gerais sobre o câncer de intestino 
e, principalmente, suas formas de prevenção, 
orientando a população para a existência da doença 
e a necessidade de realizar exames preventivos

SEtEmBrO vErDE

mEDiDaS Para aJuDar a PrEvEnir 
O cÂncEr DE intEStinO:

- inclua muitas fibras na sua alimentação (de 25g a 30g 
por dia). Os alimentos ricos em fibras são: frutas frescas, 
vegetais e cereais integrais (aveia, farelo de trigo, grãos, etc.).
- Prefira sempre os alimentos com fibras. Até em 
biscoitos e barras energéticas você pode encontrar 
opções que contêm fibras.
- Coma cerca de duas xícaras e meia de frutas e 
verduras todos os dias.
- reduza a quantidade de gordura, principalmente as de 
origem animal (carne vermelha e queijos).
- Evite o álcool, combata a obesidade e não fume.
- Caso tenha mais de 50 anos, faça uma colonoscopia 
de screnning.
- Caso você tenha algum dos sintomas descritos 
neste site, procure seu médico e faça os exames de 
prevenção. Quando detectado no começo as chances de 
sobrevivência são em torno de 90%.

Para que ocorram mudanças de prevenção e cuidados 
é necessário conhecimento, educação e informação acessí-
veis a toda população!

Fonte: campanhasetembroverde.com.br

venir esse câncer. Para isto, são 
necessárias modificações no es-
tilo de vida, com a adoção de al-

guns hábitos saudáveis que po-
dem fazer a diferença ao longo 
dos anos.
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Da reDaÇÃo

O Salão Paroquial se-
diou no domingo (9) mais 
uma edição da tradicional 
Festa da Integração em Ma-
ravilha. O evento foi pro-
movido pela Dança Sênior 
do Grupo de Idosos 16 de 
Junho e chegou neste ano 
em sua 8ª edição. Entre os 
participantes estavam gru-
pos de Piratuba, São Mi-

EncOntrO Evento teve apresentações culturais, almoço e 
matinê no Salão Paroquial 

festa da integração reúne 
grupos de dança em maravilha 

guel do Oeste, São Miguel 
da Boa Vista, Saltinho, Pi-

nhalzinho, Maravilha, Ira-
ceminha e Saudades. 

A programação ini-
ciou pela manhã, com cin-
co apresentações de dan-
ças culturais. Logo após, 
foi servido almoço à base 
de churrasco e acompa-
nhamentos. A festa seguiu 
durante a tarde com mati-
nê. O encontro anual tem 
como objetivo a confrater-
nização da equipe com ou-
tros grupos por meio da 
dança. 

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder

Almoço teve churrasco e acompanhamentos

Apresentação da Dança Sênior do Grupo de idosos 16 de Junho Cinco apresentações abriram o evento

maravilha 

gEama

ctg sedia 2º carreteiro 
de costela 

mais um encontro 
bimestral é realizado

As invernadas Juvenil e Adul-
ta do CTG Juca Ruivo de Maravi-
lha promoveram na noite de sá-
bado (8) a segunda edição do 
Carreteiro de Costela. O even-
to reuniu mais de 200 participan-

tes, na sede do CTG. O objetivo do 
grupo foi arrecadar recursos para 
a participação no Festival Cata-
rinense de Arte e Tradição (Fe-
cart). O cardápio foi carreteiro de 
costela com acompanhamentos. 

Carine Arenhardt/O Líder

Carreteiro de Costela foi servido aos participantes 

Entre os dias 6 e 9 de setem-
bro os chefes do ramo lobinho 
José dos Santos Ribeiro e Maris-
leide Werlang, do Grupo Escotei-
ro Raízes, participaram de curso 
avançado em Chapecó. “O nos-
so trabalho voluntário rende mais 
quando somos capacitados ade-
quadamente para a tarefa. Por-
tanto, investir na formação signi-
fica valorizar a função”, destacam. 

O objetivo foi consoli-
dar a qualificação dos partici-
pantes para pleno desempe-
nho das atribuições inerentes 

nívEl avanÇaDO 
chefes do grupo Escoteiro raízes 
participam de curso

ao cargo, melhorando cada vez 
mais as atividades desenvolvi-
das. Segundo o presidente, Gir-

lei Polazzo, a qualidade na apli-
cação do programa educativo 
e o conhecimento nos proces-

sos da organização escoteira de-
pendem diretamente da ade-
quada preparação dos adultos.

José ribeiro e Marisleide Werlang participaram da capacitação 

Divulgação

Na noite de quinta-fei-
ra (13) os membros do Gru-
po de Estudos e Apoio à Ado-
ção de Maravilha (Geama) se 
reuniram para mais um encon-
tro bimestral, na sede da JCI 
Maravilha. A presidente, No-
eli Savegnini Fiorini, agrade-
ceu a presença de todos e deu 
início aos trabalhos da noite.

Foram tratados assuntos de 
interesse dos membros do Ge-
ama e também foi realizada di-

nâmica com o grupo, para so-
cialização entre os presentes. 
Após, teve confraternização e o 
encerramento das atividades.

O próximo encon-
tro do Geama será no dia 
1º de novembro e os mem-
bros do grupo convidam a 
todos os interessados, tan-
to em adotar, quanto em au-
xiliar nos trabalhos, para 
participar e conhecer as ati-
vidades desenvolvidas.

Socialização das atividades durante encontro do Geama

Rosiane Poletto/O Líder
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CaMilla Constantin

O número de veículos no 
município de Maravilha aumen-
ta consideravelmente a cada mês. 
De janeiro a agosto deste ano, por 
exemplo, 544 veículos novos fo-
ram registrados. No mesmo pe-
ríodo, 386 pessoas fizeram a pri-
meira habilitação, segundo dados 
do Departamento Estadual de 
Trânsito (Detran/SC).

O diretor de Trânsito, Val-
demir Andretta, afirma que a 
maior preocupação com o au-
mento de veículos são os aci-
dentes. “Em Maravilha temos 
em média dois ou três acidentes 
por dia, principalmente envol-
vendo motociclistas. É preciso 
mais conscientização e atenção, 
pois a maioria destes acidentes 
poderiam ser evitados”, diz.

Entretanto, ele destaca os 
principais desafios no setor, en-
tre eles a Avenida Maravilha, 

DESafiOS E PrOJEtOS No mesmo período, mais de 380 pessoas fizeram a primeira habilitação no município

De janeiro a agosto, maravilha registra 
aumento de mais de 500 veículos

A Semana Nacional do trânsito é 
comemorada anualmente entre os dias 
18 e 25 de setembro. Em Maravilha estão 
programadas ações de conscientização 
para lembrar a data, que neste ano tem 
como temática “Nós somos o trânsito”.
A tradicional caminhada será promovida 
na sexta-feira (21), a partir das 17h, 
saindo do Espaço Criança Sorriso em 
direção à Praça Padre José Bunse. O 
movimento, organizado pela prefeitura, 
por meio do Departamento de trânsito, 
conta com o apoio da Polícia Militar, 
Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, 
Conselho Comunitário de Segurança 
(Conseg), clubes de serviço, escoteiros, 
autoescolas, despachantes, Sicoob 
Credial, Kapass e Pedal Maravilha. 

De acordo com o diretor de trânsito, 
valdemir Andretta, a atividade visa 
prevenir acidentes e conscientizar 
motoristas, pedestres e ciclistas. Ele 
destaca que o intuito é propor uma 
reflexão sobre a importância do trânsito 
seguro, envolvendo diretamente a 
sociedade. “Convidamos a todos para 
participar da caminhada, quem quiser 
pode levar faixas, homenagens, serão 
todos bem-vindos”, diz. 
Além da caminhada, serão realizadas 
palestras educativas na Escola de 
Educação Básica João XXiii e na Escola 
de Educação Básica Nossa Senhora 
da Salete, voltadas para os alunos dos 
últimos anos, que em breve irão obter a 
primeira habilitação. 

SEmana naciOnal DO trÂnSitO

que demanda maior atenção 
de todos os envolvidos no trân-
sito em razão da alta taxa de aci-
dentes no local. Andretta adianta 
que já existe um projeto de revi-

talização da via, contando com 
ciclovia, o que irá contribuir para 
solucionar o problema.

Outra meta do setor é subs-
tituir, até 2020, todos os mode-
los antigos de rotatórias, além de 
construir mais faixas elevadas. 
“Recebemos diversos pedidos, 
mas é preciso lembrar que todos 
são estudados, precisa ser algo 
formal, já que às vezes são ape-
nas questões particulares. A Po-
lícia Militar também verifica se 
é algo viável”, esclarece, afirman-
do que muitas vezes é possível 
apostar em rotas alternativas. 

Diretor de trânsito, valdemir Andretta, 
destaca as principais ações do setor

Município registra aumento significativo de veículos a cada mês

Fotos: Camilla Constantin/O Líder
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Da reDaÇÃo 

Com muitos aplausos do 
público, 16 debutantes da ter-
ceira idade desfilaram na noi-
te de sábado (8) em Maravilha. 
Em sua terceira edição, o Bai-
le de Debutantes da Terceira 
Idade foi promovido pelo Gru-
po de Idosos do Lar de Convi-
vência de Maravilha e acom-
panhado pela comunidade em 
geral. 

A programação começou 
com jantar e seguiu com des-

tErcEira EDiÇãO A noite de sábado (8) foi de emoção e muitos aplausos

lar de convivência sedia Baile das Debutantes da terceira idade 
file. A daminha de honra e os 
padrinhos, Alda e Albano Ho-

naiser, foram os primeiros a 
desfilar. Em seguida, as 16 de-

butantes viveram um mo-
mento único e emocionante, 
acompanhadas de seus compa-
nheiros ou filhos, e suas músicas 
favoritas. Ao final da apresenta-
ção, cada uma recebeu uma 
lembrança pela participação.

As debutantes deste ano 
foram Angélica Faccio, Ange-
lina Cavalheiro, Clair Knob, 
Erna Bonamigo, Gema Sirtolli, 
Ivandir Pedrosso, Leonita For-
giarini, Leoni Minski, Lucia 
Franciscon, Lurdes Ceccon, 
Maria da Silva, Marta Feyth, 

Olinda Fernandes, Perina da 
Luz, Tereza Copini e Zeneide 
Cembranel. Após o desfile, elas 

dançaram a tradicional valsa, 
que marcou também o início 
do baile. Fotos: Carine Arenhardt/O Líder

Padrinhos, daminha de honra e presidente Grupo de idosos do lar de Convivência Angélica Faccio

Angelina Cavalheiro Clair Knob Erna Bonamigo

Gema Sirtolli ivandir Pedrosso leonita Forgiarini

leoni Minski lucia Franciscon lurdes Ceccon

Maria da Silva  Marta Feyth Olinda Fernandes

Perina da luz tereza Copini Zeneide Cembranel
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por SIMONE HÜBNER

TOQUE dE REQUINTE

Vitrine

É 
preciso aprender a parar de in-
sistir naquilo que não é pra gen-
te. É preciso aprender a aceitar 
que desejar muito alguma coisa 

não garante que ela seja nossa. É preciso 
aprender a sair de cena quando tudo já foi 
dito, esclarecido, colocado em pratos lim-
pos e não há mais lugar pra gente naque-
la história.

Coco Chanel era uma mulher muito 
elegante, não somente na forma de se ves-
tir, mas também no comportamento. De 
origem pobre, órfã de mãe na infância, ini-
ciou sua carreira com uma pequena chape-
laria e posteriormente conquistou o mundo 
da moda com seu estilo clássico, inovador 
e muito sofisticado. Porém, muito além de 
ser um ícone da alta costura, essa mulher 
cheia de atitude revolucionou os costumes 
da época, e se tornou símbolo de coragem, 
resistência e liberdade feminina. 

Pesquisando sobre essa grande mulher, 
me deparei com uma das frases atribuídas 
a ela, e me encantei profundamente, pois 
exprime sua personalidade independente e 
muito refinada:

“A mulher tem que saber a hora 
exata de sair de cena. Mesmo que 

essa hora seja muito dolorosa”.

Saber a hora de sair de cena é um dos 
conhecimentos mais importantes que se 
pode ter, e demonstra bom senso, amor 
próprio, coragem, independência, liber-
dade e autonomia. Nem sempre é fácil ou 
óbvio perceber que nosso tempo chegou 
ao fim. Nem sempre conseguimos assimilar 
ou acreditar que aquilo que queríamos tan-
to não está reservado pra gente. Nem sempre 
conseguimos abrir mão de nossos sonhos, 
planos, desejos e expectativas numa boa, 
mesmo que nossa hora tenha passado. Não 
é fácil entender que nem tudo o que a gen-
te quer, nos servirá. E saber sair de cena, mes-
mo que isso cause muita dor, é algo que não 
nos ensinam, mas que precisamos aprender.

É preciso aprender a parar de insistir na-
quilo que não é pra gente. É preciso aprender 
a aceitar que desejar muito alguma coisa não 
garante que ela seja nossa. É preciso apren-
der a sair de cena quando tudo já foi dito, es-
clarecido, colocado em pratos limpos e não 

há mais lugar pra gente naquela história. 
É preciso aprender a aceitar as frustra-
ções, os desejos desfeitos, a necessidade 
de fazer as malas e de tirar a mesa.

Ser elegante no comportamento é ter 
bom senso. Bom senso na hora de falar, de 
calar, de nos expressar com extroversão ou 
discrição. Mas, principalmente, bom 
senso na hora de perceber onde es-
tamos sobrando. Bom senso de sair-
mos à francesa de lugares onde não 
cabemos mais.

Sair de cena quando tudo o 
que a gente queria é que a histó-
ria não tivesse fim é uma das de-
cisões mais difíceis e doloro-
sas que existem. Mesmo assim, 
mais vale a dor advinda de um 
distanciamento sadio que a fal-
sa e humilhada alegria de per-
manecer num lugar onde não 
somos bem-vindos.

Temos que entender que 
merecemos um amor recí-
proco, inteiro, companheiro, 
verdadeiro. Quem se subme-
te a amores menores e unilate-
rais acreditou que é merecedor 
de pouca coisa, de afetos rasos e 
parciais. Por isso é tão importante 
discernir onde se deve ou não per-
manecer. Por isso é essencial desco-
brir a hora de fazer as malas e deixar 
de prorrogar nossa presença onde não 
somos mais considerados convidados es-
peciais.

Quem lhe quer, o trata 
como convidado especial. 
Quem o deseja, acolhe-o 
com alegria e satisfação. 
Quem o admira, tem bri-
lho nos olhos quando o 
vê chegar. Pequenos 
gestos nos dão pistas 
de onde devemos 
ou não permane-
cer. Pequenas ati-
tudes nos ajudam 
a discernir se é 
chegada a hora 
de partir. 
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por SUSANE ZANIN
MOdA & ESTILO

Vitrine

agEnDa DE EvEntOS

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 66

PADRR
BANDEIRANTE

FORATIIC
DTAPOGEU

MERENDAEAR
ELOTIRS
XPCRONICO

APLICASAIS
IAOTETH

FATOSSAPOTI
TARLONAD
OFFETUTOR

PROFUNDASI
IRNINPC

COMPANHEIRO
ALIENADOS

Regula as
telecomu-
nicações
(sigla)

Líder co-
mo Var-

gas entre
1937-45 

Fontes es-
senciais à 
sobrevivên-
cia humana

Como se
destacou
Raposo
Tavares

Émile
Durkheim,
sociólogo
francês

Ave como
o Donald

(TV) 

Elizabeth
(?), a mãe
do prínci-
pe Charles 

Juiz de (?),
cidade de

Minas
Gerais

Monogra-
ma de

"Ricardo"

Depois
dele, o

declínio é
inevitável 

Área para
embarque
em trens 
e metrôs

Estado de
extrema

desordem

Cerimônia
de caráter
simbólico

Diz-se de
problema
de saúde 

prolongado

Amy 
Irving,

atriz dos
EUA

(?) e E: 
as classes

pobres
(Econ.)

Demarca
terras

indígenas
(sigla)

Orientador
no curso à
distância

(?)-se: 
eufemis-

mo de
"morrer"

(?)-16,
caça dos

EUA

Do-(?),
técnica de
pressão
digital

Instância
psíquica

regida pe-
lo prazer

Orelha, 
em inglês

Imediata

Alcatrão,
em inglês

Águas (?),
região

marítima
explorada

pela
Petrobras

Precede 
o trovão

País
africano

Aquele
que leva a culpa no

lugar de outro

A menor combinação
no pôquer

"Contra (?)
não há ar-
gumentos"

(dito)

Cantor de 
"Paciência"
Cobertura
de circos

Fruta da
goma de
mascar

dos maias

Lanche
ingerido

na hora do
recreio
escolar

Põe em
prática

Adquiridos por finan-
ciamento (carros) 

"O Que É Isso, (?)?", 
filme de Bruno Barreto

Formato
do palito
de dentes
A favor de

Atração artística da
Capela Sistina

Naipe cujo símbolo 
é um trevo negro

(?) minerais:
proporcionam a
dureza óssea

Isso, em espanhol

2/in. 3/ear — eso — tar. 5/tutor. 6/lenine — sapoti. 7/crônico — nigéria. 9/profundas.

ESPaÇO gOurmEt

inGreDientes
1 colher (sopa) de manteiga
1 lata de leite condensado
1 caixa de creme de leite
1/2 xícara de leite em pó
10 morangos
1/4 de xícara de creme de avelã
1 xícara de leite em pó

MoDo De PreParo
Em uma panela, adicione a manteiga, o leite con-

cOXinha DE 
lEitE Em PÓ

densado, o creme de leite e o leite em pó. Mexa até 
o ponto de brigadeiro. Leve à geladeira por 30 mi-
nutos. Corte o topo dos morangos. Pegue um pe-
daço da massa e abra na mão. Coloque um pouco 
de creme de avelã e posicione o morango. Feche a 
massa envolvendo o recheio e formando uma co-
xinha. Passe as coxinhas no leite em pó.

15/9 - Jantar-dançante SER Vasco – 20h – 
Salão Santa terezinha Bairro União
- MC Jerry Smith – 23h30 – Play Club

16/9 - Festa EEB Nossa Senhora da Salete – 
12h – Salão Paroquial Católico
- Festa da Comunidade Católica – 12h – 
Salão Primavera Alta

22/9 - Chá da Inclusão Apae Marisol – 15h – 
lar de Convivência

22/9 - Encontro de Corais – 16h - Associação 
Cultural italiana de Maravilha 
- Festa Terapia da Cachaça – 23h30 – Green Club

23/9 - Festa da Comunidade Sanga Silva – 
10h – linha Sanga Silva 
- 10ª Edição do Festival de Fanfarras – 15h – 
Espaço Criança Sorriso 

29/9 - Festa dos Aniversariantes – 23h59 – 
Play Club

maravilha

Você acha que o sim-
ples ato de vestir-se bem 
pode melhorar seu de-
semprenho no trabalho? 
Faça uma reflexão. Ten-
te lembrar de um dia que 
você saiu de casa satis-
feito com sua aparência e 
com o look que você es-
colheu para compor seu 
dia. A autoestima eleva-
da não poderia ter contri-
buído para que seu dia de 
trabalho fosse melhor?

Um estudo publicado 
pelo Washington Post pro-
vou que, de fato, a roupa 
tem uma grande influên-
cia na performance de um 
profissional. Enquanto al-
guns participantes do estu-
do estavam mais “bem ves-
tidos” com, por exemplo, 
ternos ou saltos, outros es-
tavam vestidos de forma 
mais despojada, utilizan-
do, por exemplo, calças 
de moletom. Foram reali-
zadas competições seme-
lhantes à realidade corpo-
rativa no meio imobiliário 
e outros testes de sim-
ples execuções de tarefas.

O que se observou é 
que as pessoas que es-
tavam vestidas de forma 
mais alinhada tiveram me-
lhores resultados, desem-
penhando melhores ne-

a influência Da mODa na 
PErfOrmancE DE traBalhO

gociações, vendas e, 
consequentemente, lu-
cro. De acordo com o es-
tudo, estar bem vestido 
pode servir como um em-
purrão, uma forma de em-
poderamento. Além dis-
so, pode contribuir para 

que as outras pessoas te 
vejam como alguém mais 
influente e importante.

E como será seu de-
sempenho de trabalho na 
próxima semana? Esco-
lha roupas à altura de sua 
capacidade profissional!
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Vitrine

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

Os amigos e familiares parabenizam o casal Ana Caroline e Marcos, 
que pagaram a festa no sábado (8)! Os desejos são de muita felicidade, 
cumplicidade e respeito em suas vidas! 

Dani, parabéns por mais um 
ano de vida, por esse dia tão 
especial. Que essa data seja 
cheia de amor, paz, carinho 
e tudo de bom, pois você 
merece… Feliz aniversário!

Cleci, feliz aniversário! 
Que a vida continue te 
surpreendendo, ensinando, 
te fazendo rir de tudo que 
já passou e você continue 
sendo essa pessoa 
determinada! Felicidades! 

Dere, feliz 
aniversário! Que 
todos os dias de 
sua vida sejam 
preenchidos 
por muita paz, 
amor, fé, boas 
amizades e 
infinitas bênçãos. 
Parabéns… 
Felicidades!!!

Maria Salete Wilman, queremos 
agradecer a sua amizade, o seu 

apoio, a sua mão que nunca 
deixou de amparar nossos 

passos e nossas vidas. O carinho 
que sempre nos dedicou, pois é 

muito amor, orgulho e admiração 
que sentimos por você. É um 

privilégio sem igual ter uma mãe 
como você e apenas pedimos a 
Deus que a conserve ao nosso 
lado por muitos anos e que lhe 
conceda muita felicidade. hoje 

é seu aniversário (15), parabéns, 
mamãe! Uma homenagem de 

seus filhos e familiares.

Celio, a vida é 
um milhão de 

novos começos 
movidos 

pelo desafio 
sempre novo 

de viver e fazer 
todo sonho 
brilhar. Feliz 
aniversário!

Pati, que sua 
vida seja repleta 
de realizações e 

coisas boas, que 
seja sempre essa 

grande amiga, 
feliz aniversário! 

homenagem de seus 
amigos. 

COnVITE 
Os acadêmicos do curso de 
medicina veterinária da Unoesc, 
campus São Miguel do Oeste 
convidam a comunidade 
maravilhense para a campanha 
de vacinação antirrábica. A ação 
é realizada hoje (15), no Espaço 
Criança Sorriso, entre as 8h e 
16h30. Serão aplicadas 300 doses 
e a unidade terá custo de r$ 20. 
A promoção faz parte do projeto 
de controle de zoonoses realizado 
pela entidade na região, além 
de promover conhecimento aos 
alunos do 8º período do curso. 
Filhotes de ambas as espécies 
podem receber a vacina a partir 
dos 42 dias de vida. 
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por LAIS ORO e ANdREA COStA PELISSARI
dESIGN EM PAUTA

Vitrine

por LUCIANE MOZER

VIdA E
ESPIRITUALIdAdE

na Sua EStantE

a flOr aZul
Por vezes nos deparamos com textos tão lindos e que 

acabam nos levando a uma reflexão. E este texto, que não sei 
a autoria, é incrível. E ele nos remete a uma situação muito 
comum, em casa somos uma pessoa e quando estamos em 
público somos outra, como se utilizássemos máscaras para 
disfarçar quem realmente somos. Vamos lá? 

 Eu estava correndo e de repente um estranho trombou 
em mim:

- Oh, me desculpe, por favor! – foi a minha reação.
- Ah, desculpe-me também, eu simplesmente nem te vi! 

– disse ele.
Nós fomos muito educados um com o outro, aquele es-

tranho e eu. Então, nos despedimos e cada um foi para o seu 
lado.

  Mais tarde, naquele dia, eu estava fazendo o jantar e 
meu filho parou do meu lado tão em silêncio que eu nem 
percebi. Quando eu me virei, tomei o maior susto e lhe dei 
uma bronca: - Saia do meu caminho, filho!!

  Eu disse aquilo com certa braveza e rispidez. E ele foi 
embora, certamente com seu pequeno coração partido. Eu 
nem imaginava como havia sido rude com ele. Quando fui 
me deitar, podia ouvir a voz da minha consciência:

- Quando falava com um estranho, quanta cortesia você 
usou! Mas com seu filho, a criança que você ama, você nem 
sequer se preocupou com isso! Você não percebeu... Olhe no 
chão da cozinha e verá algumas flores perto da porta. São 
flores que ele trouxe para você. Ele mesmo as pegou, a cor-
de-rosa, a amarela e a azul, Ele ficou quietinho para não es-
tragar a surpresa e você nem viu as lágrimas dele.

 Nesse momento eu me senti muito pequena. E agora, 
era o meu coração que derramava lágrimas. Então eu fui até 
a cama dele e me ajoelhei ao seu lado.

- Acorde filhinho, acorde. Estas são as flores que você pe-
gou pra mim?? Ele sorriu e disse: - Eu as encontrei embaixo 
da árvore. Eu as peguei porque as achei muito bonitas, as-
sim como você. Eu sabia que iria gostar, especialmente da 
azul. Eu disse:

- Filho, eu sinto muito pela maneira como agi hoje. Eu 
não devia ter gritado com você daquela maneira.

- Ah, mamãe, não tem problema, eu te amo mesmo as-
sim!

- Eu também te amo e adorei as flores, especialmente a 
azul!

Tenho que certeza que você se emocionou com esta bela 
história, e espero que você, meu querido leitor, reflita: como 
você anda agindo em casa, no seu trabalho ou com o estra-
nho que você esbarrou na rua? 

filhOtES amigOS 
- 6 livrOS

As peripécias vivi-
das por filhotes amigos 
estão presentes nos co-
loridos livros desta co-
leção, com histórias 
totalmente rimadas, to-
cantes e bem-humora-
das, trazendo mensa-
gens educativas, lúdicas, 
com parábolas maravi-
lhosas, essenciais para 
as crianças refletirem 
e aprenderem mais so-
bre seu comportamen-
to diante da vida.

Saga EncantaDaS – caiXa
A prova de que contos de fadas são 

para adultos. Em Veneno, a jovem Bran-
ca de Neve se vê em apuros quando seu 
pai deixa o reino nas mãos de sua ma-
drasta. Para não sofrer sua ira, ela parte 
para a floresta em busca de ajuda de seus 
amigos anões. Porém, neste conto de fa-
das, Branca de Neve não é tão inocen-

te e a madrasta tem seus encantos para conseguir o que quer. 
Em Feitiço, Cinderela encontra em uma fada madrinha o po-
der que precisava para conquistar seu príncipe encantado. No 
entanto, ele esconde um terrível segredo. Enquanto isso, sa-
be-se que Branca de Neve está viva e Lilith, a madrasta, fará 
de tudo para trazê-la de volta, mesmo que tenha que acabar 
com todos ao seu redor. Em Poder, um príncipe mimado pre-
cisa provar que é digno da herança do trono do rei e parte para 
uma jornada distante onde encontra a Bela Adormecida. Esta-
rá Bela disposta a se casar com um rapaz tão despreparado? E 
o que será que aconteceu com Cinderela e Branca de Neve?

Apesar do nome bem diferente, 
macramê é uma das técnicas 
mais antigas de artesanato. 
A palavra significa “nó” e é 
exatamente essa a técnica do 
macramê. Assim como o crochê 
e o tricô, onde os pontos são tipos 
de nós, porém a diferença está 
no fato que não há agulhas ou 
qualquer outro tipo de ferramenta: 
aqui as mãos do artesão é que 
fazem os pontos que criam 
o artesanato. há indícios de 
macramê na pré-história, quando 
os homens primitivos aprenderam 
amarrar fibras e posteriormente 
difundidos no mundo pelos 
marinheiros, que criavam objetos 
durante as viagens e vendiam 
nos portos. A origem do nome 
é incerta, mas é possível que 
tenha vindo do árabe e depois 
se espalhou pela Europa e o 
resto do mundo. Antigamente 
encontravam-se muitos trabalhos 
de macramê em cintos, enfeites e 
abajures. Na moda, ele voltou com 
força total em bolsas com franjas, 
estilo boho chic. também virou 
decoração na parede, cortinas 
para janelas e portas, porta-vasos 
de plantas. Deixe sua criatividade 
fluir e, nó a nó, invente peças 
lindas para sua casa e de presente 
ganhe um momento relax na sua 
vida. vamos experimentar?

a arte do macramê repaginada!
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Carine arenHarDt

C
om quatro anos de atendimento em Ma-
ravilha, a Do Campo Imobiliária inaugu-
rou seu novo espaço, na Avenida Anita 
Garibaldi, no centro da cidade. A inaugu-

ração foi no sábado (8) e contou com a presença da 
equipe, clientes e amigos. Durante a manhã foi fei-
to o sorteio de um relógio entre clientes que parti-
ciparam de campanha na página da imobiliária no 
Facebook.

A empresa trabalha com compra, venda e alu-
guel, além de intermediações e avaliações de imó-
veis, em Maravilha, municípios da região e litoral de 
Santa Catarina. Além do atendimento na sede, os 
clientes podem acompanhar o trabalho e verificar 
imóveis disponíveis pelo site da imobiliária (www.
docampoimobiliaria.com.br), pela página no Face-
book, no Instagram (Luciano Do Campo – Corre-
tor) e contatar a equipe pelo número de celular com 
WhatsApp (49  99805 5440).

Os proprietários, Luciano do Campo e Márcia 
Aparecida Furtado, destacam que a mudança de en-
dereço foi para facilitar o acesso dos clientes, se ins-
talando em uma das principais avenidas da cidade. 
O atendimento é de segunda a sexta-feira em horá-
rio comercial e aos sábados pela manhã. 

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder

maravilha 
Nova sede é na Avenida 
Anita Garibaldi, no 
centro da cidade 

Do campo 
imobiliária 
inaugura em 
novo espaço 

Casal luciano e Márcia, proprietários da empresa 

Equipe da imobiliária 

Empresa atende em novo espaço 

Sorteio de um relógio foi realizado 

Amigos e clientes participaram da inauguração Evandro da Silva, ganhador do relógio 
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caPacitaÇãO

apae e Senar promovem curso 
de prevenção de deficiências 

Com a participação de 
50 multiplicadores do Pro-
jeto de Prevenção de Defi-
ciências da Apae Marisol, o 
curso foi realizado na terça-
feira (11), na Câmara de Ve-
readores de Maravilha. A ati-
vidade faz parte do projeto 
e envolveu profissionais da 
Educação, Saúde e Assistên-
cia Social dos municípios 

de Maravilha, Tigrinhos e 
São Miguel da Boa Vista. 

Conforme a assistente so-
cial e coordenadora do Pro-
jeto de Prevenção de Defici-
ências, Nívea Campana, estes 
profissionais recebem a ca-
pacitação e repassam este 
conhecimento em seus es-
paços de trabalho, abran-
gendo um maior núme-

ro de pessoas. O curso foi 
promovido pela Apae Mari-
sol, em parceria com o Senar. 

O tema foi abordado 
por uma profissional do Se-
nar. Nívea explica que o cur-
so trabalhou todas as fases 
de prevenção, desde a ges-
tação até aquelas deficiên-
cias que podem ser ad-
quiridas durante a vida. 

Curso foi na Câmara de vereadores

Carine Arenhardt/O Líder

cinOtEraPia Cão do Corpo de Bombeiros será conduzido por mais profissionais em ações, agora 
na parte externa da unidade

Projeto completa um ano com novidades 
no hospital São José
eDerson aBi

O projeto cinoterapia com-
pletou um ano de muitas emo-
ções no Hospital São José de Ma-
ravilha. A presença do cão Johny 
do Corpo de Bombeiros muda a 
rotina dos pacientes. Nesta nova 
etapa, começam as atividades na 
parte externa e com novos inte-
grantes do Corpo de Bombeiros. 
Realizam o projeto desde 2017 o 
Corpo de Bombeiros, a assisten-
te social Marizete Fior, a fisiote-
rapeuta Munira Gonçalves, a psi-
cóloga Vanderleia da Costa e a 
direção do hospital.

De acordo com a psicóloga 
Vanderleia da Costa, o cão se tor-
na um co-terapeuta e o projeto 
tem o objetivo de auxiliar na re-
abilitação dos pacientes com a te-
rapia assistida. Desde sua implan-
tação, o projeto já realizou mais de 

300 visitas, inclusive na UTI. 
Agora, novos bombeiros fo-

ram treinados para participar das 
atividades com o cão e os pacien-

tes. “Agora temos uma nova for-
mulação, que são outros bom-
beiros. Esse trabalho está sendo 
feito semanalmente com os pa-

cientes do hospital. Em Itajaí, a 
gente trouxe novidades para fazer 
terapia”, afirma. Ele diz que a ati-
vidade envolve psicologia e a fi-

sioterapia, com a sessão estrutu-
rada. “É uma das novidades que 

a gente tem agora. Todo mundo 
sai mais feliz”, comenta. 

Fotos: Ederson Abi/O Líder

Capitão dos bombeiros, João de Moura, com o cão Johny, paciente e equipe do hospital São José em atividade externa 

Na presença do cão, fisioterapeuta promove sessões com descontração e brincadeiras

Aline Martini brinca com o cão Johny após acordar de internação em um dos quartos 
do hospital São José
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Diana Heinz

Luiz Bitencourt produz ar-
tesanato há três anos. O médi-
co veterinário aposentado tro-
cou os animais pela madeira, 
graças a uma peça que a espo-
sa ganhou e pensou fazê-la me-
lhor. Como os anos de contri-
buição trabalhista chegaram 
ao fim, ele pôde se dedicar ao 
novo ofício de forma integral. 
“Eu lembro de ter visto aque-
le cachepô e pensado que po-
deria fazer aquilo, então eu fiz. 
Acabei gostando de produzir 
e hoje faço muitas coisas utili-
zando madeira”, explica.

Bitencourt fará a Carteira 
Nacional do Artesão e do Tra-
balhador Manual na segunda-
feira (17), quando um profis-
sional visitará Maravilha para 
promover as avaliações e solici-
tar o documento para quem de-
seja. A Carteira é emitida pela 
Secretaria da Micro e Pequena 
Empresa (SMPE) com o apoio do 
Programa Nacional do Artesão 
(PAB) e existe desde 2012. Des-
de lá a Associação Maravilhen-
se de Artesões e Artistas Plásticos 
(Amarap) tenta trazer um pro-
fissional emissor ao município e 
neste ano deu certo, o avaliador 

OfíciO: artESãO Documento emitido pelo governo federal poderá ser feito nesta segunda-feira (17) 
na sede da Associação Maravilhense

amarap traz profissional para produção de 
carteira nacional 

De acordo com Araci, Ma-
ravilha atualmente conta com 
diversos artesãos. Ela pede 
para que os profissionais as-
sociem-se na Amarap devi-
do às vantagens e troca de ex-
periências. “É um movimento 
muito bonito e cultural. Que-
remos ver a nossa Associação 
sempre lá em cima e dando 

continuidade ao trabalho que 
muitos começaram”, finaliza. 

A Amarap funciona de se-
gunda a sexta-feira das 7h30 
às 11h30 e 13h30 às 18h e no 
sábado das 7h30 ao meio-dia. 
No local são comercializa-
das peças de artesãos mara-
vilhenses em diversos mate-
riais e utilidades. 

O QuE É POSSívEl cOm a cartEira?
- Possibilidade de participação em feiras de artesanato 
nacionais e internacionais
- Possibilidade de participação em oficinas e cursos de 
artesanato
- Acesso a incentivos fiscais (benefício dado somente em 
alguns estados)
- isenção do iCMS na comercialização dos produtos
- Facilidade de acesso ao microcrédito (empréstimo 
de pequeno valor a microempreendedores formais e 
informais)
- Acesso à nota fiscal avulsa de Emissão Eletrônica (e-NFA)
- Possibilidade de ser contribuinte autônomo para fins 
previdenciários

e secretário da Federação das As-
sociações de Profissionais Arte-
sãos de Santa Catarina (Fapasc), 
Edson Dorneles, visitará a região 
para emitir os documentos. 

O Programa do Artesana-
to Brasileiro do Governo Fede-
ral diz que pode ter a Cartei-
ra quem utiliza matéria-prima 
natural para a criação do pro-
duto, como cerâmica, fibra ve-
getal e madeira, por exemplo; e 
trabalhadores manuais aqueles 
que desenvolvem seu trabalho 
a partir de produtos industriali-
zados, como biscuit, decoupage, 
pintura em tecido, entre outros.

Conforme a presidente da 
Amarap, Araci Weber Pottratz, 
a vinda do profissional é uma 
conquista, já que a identifica-

aSSOciaÇãO BuSca intEgrantES 

ção proporciona vários benefí-
cios exclusivos. “Para nós é uma 
alegria recebê-lo, depois de anos 
procurando formas de conhecer 
alguém que pudesse fazer esse 
documento para nós. É questão 
de reconhecimento nacional, que 

a nossa região merece”, conta. 
Araci destaca que para 

conquistar a carteira é neces-
sário que o artesão finalize uma 
peça de sua autoria em frente 
ao emissor. Após a avaliação e a 
entrega de uma cópia da iden-
tidade, ou Carteira Nacional de 
Habilitação, comprovante de 
residência e uma foto 2x2, ele 
receberá o documento em al-
guns dias. 

A carteira é gratuita, sem 
anuidade e taxa de adesão. Po-
rém o custo da viagem do emis-
sor, R$ 400, será dividido entre 
aqueles que aderirem ao docu-
mento. “Eu trabalho com arte-
sanato há 15 anos e sei da im-
portância deste documento. 
Convido a todos que agendem 

um horário nesta segunda-feira 
(17) para a emissão”, afirma. 

Em caso de excesso de agen-
damento, Edson Dorneles perma-
necerá na sede da Amarap tam-
bém na terça-feira (18). A reserva 
de horário pode ser feita através 

do número (49) 9 9960 0746. Para 
Bitencourt, citado no início desta 
matéria, o credenciamento é fun-
damental. “Quero ser identificado 
como artesão e quero poder co-
mercializar meu produto. Fico feliz 
pela oportunidade”, destaca. 

Fotos: Diana Heinz/ O Líder

Araci Weber Pottratz é presidente da Amarap 

há três anos, luiz Bitencourt é artesão e diz que Carteira é um documento importante 
para a profissão

A equipe da Secretaria de 
Assistência Social de Maravi-
lha tem como objetivo atingir 
300 estudantes maravilhenses 
com capacitação sobre empre-
endedorismo. A ideia faz parte 
projeto Cidade Empreendedo-
ra, trabalho em parceria com 
o Sebrae, com o apoio de con-
sultores, que tem a finalida-
de de repassar conhecimento 
gratuito para a comunidade. 

Os profissionais recebe-
ram a qualificação no mês 
de abril e a primeira turma 
teve 63 estudantes da Esco-
la de Educação Básica João 
XXIII. Nesta edição os alunos 
foram divididos em três gru-
pos, sendo dois da Escola de 
Educação Básica Santa Tere-
zinha e um da Escola de Edu-
cação Básica João XXIII, tota-

EmPrEEnDEDOriSmO 
Projeto de capacitação forma mais três turmas 

lizando cerca de 80 alunos. 
A entrega dos certificados 

de 16h foi realizada na quar-
ta-feira (12). O curso trabalhou 
empreendedorismo, oportuni-
dades, criatividade e organiza-
ção. “Para a assistência social 
poder repassar este conheci-

mento é uma possibilidade de 
apoio aos jovens”, disse a co-
ordenadora do Centro de Re-
ferência de Assistência So-
cial (Cras), Karina Vendrame. 

A próxima turma será na 
Escola de Educação Básica 
Santa Terezinha, ainda nes-

te mês, e deve abranger estu-
dantes do terceiro ano do ensi-
no médio. “Sabemos que eles 
ainda têm um tempo de es-
cola e por isso queremos pos-
sibilitar um diferencial, tan-
to para a vida, quanto para o 
mercado de trabalho”, afirma. 

registro feito durante a entrega de certificados em uma das turmas

Diana Heinz/O Líder

O Espaço Criança Sorri-
so de Maravilha vai reunir, 
a partir das 13h30 de hoje 
(15), os voluntários que fa-
rão parte das ações do Dia 
Mundial da Limpeza. A ati-
vidade é organizada pela 
JCI de Maravilha e vai con-
tar também com a participa-
ção do Núcleo do Jovem Em-
preendedor, Empresa T.O.S., 
Rotary Club, Rede Feminina 
de Combate ao Câncer, LEO 
Clube, Senai, Lions Clube 
Maravilha Oeste e prefeitura. 

Os grupos formados se-
guirão com a ação de lim-
peza, com recolha de lixo 

em pontos do Loteamen-
to Menegassi, Loteamen-
to Esplendor e Loteamen-
to Real Park. O objetivo é 
chamar a atenção da co-
munidade para a quantida-
de de lixo depositado em lo-
cais impróprios. Maravilha 
participa dessa ação junta-
mente com outras 331 cida-
des brasileiras. A JCI é uma 
apoiadora do projeto em ní-
vel mundial, mas este é o 
primeiro ano que a JCI Bra-
sil abraçou a causa e é tam-
bém a primeira vez que o 
Dia Mundial da Limpeza 
terá ações em Maravilha. 

traBalhO vOluntáriO 

Dia mundial da 
limpeza tem ações 
hoje em maravilha 
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flOr DO SErtãO

Em flOrianÓPOliS

DEStinaÇãO cOrrEta 

Segunda edição da volta 
ciclística é promovida

Prefeito de Bom Jesus do 
Oeste visita fundação 
do meio ambiente

Secretaria de agricultura de Bom Jesus do Oeste 
realiza recolhimento de lixo no interior

PaDrãO DE QualiDaDE Resultado positivo vai render mais de 
R$ 12 mil mensais em recursos extras

flor do Sertão recebe nota máxima 
em avaliação do ministério da Saúde

O Ministério da Saúde 
divulgou a primeira lista de 
equipes certificadas do Pro-
grama Nacional de Melho-
ria do Acesso e da Qualidade 
da Atenção Básica (PMAQ), 
como reconhecimento das 
equipes que se organizaram 
para alcançar os padrões de 
qualidade. 

Flor do Sertão recebeu 
nota máxima na avaliação. 
Segundo a secretária de Saú-
de, Maristela Valler, além de 
mostrar que o trabalho vem 

Secretária de Saúde de Flor do Sertão, 
Maristela valler

Divulgação

sendo benfeito, a avalia-
ção positiva vai render pou-
co mais de R$ 12 mil men-

sais em recursos extras. “A 
gente não trabalha pensan-
do na nota, sempre trabalha-
mos para atender bem a po-
pulação. Como o Ministério 
viu que nosso trabalho é óti-
mo, esse recurso vem para in-
vestirmos na saúde da popu-
lação e melhorar ainda mais o 
atendimento”, comenta.

Maristela destaca tam-
bém o apoio da equipe e os 
recursos disponibilizados 
pela administração, já que o 
município está entre as 40 ci-

dades brasileiras com maior 
investimento na saúde públi-
ca por habitante. 

O prefeito, Sidnei Willin-
ghöfer, afirma que o resultado 
alcançado é mais uma mar-
ca positiva. “A Saúde é uma 
prioridade no nosso gover-
no e vale destacar também a 
competência da equipe. É um 
resultado que nos deixa or-
gulhosos e, principalmente, 
mostra que a população está 
sendo bem cuidada, com saú-
de de qualidade”, conclui.

Na segunda feira (10) a 
Secretaria de Agricultura de 
Bom Jesus do Oeste reali-
zou mais um recolhimento 
de lixo no interior do municí-
pio. Conforme o secretário de 
Agricultura, Márcio Storck, 
foram mais de 30 metros cú-
bicos de lixo recolhidos nes-
ta etapa. “Tivemos a colabo-
ração dos agricultores, que 
acondicionaram bem os lixos 
nas embalagens”, comenta. 

Além de dar a destina-
ção correta, a recolha do lixo 
proporciona embelezamen-
to nas propriedades e evi-
ta a propagação de insetos, 
roedores e animais peço-
nhentos. O roteiro no inte-
rior é realizado na segun-
da semana de cada mês, 
em todas as comunidades. 

Secretário de Agricultura, Márcio 
Storck, acompanhou os trabalhos

Charlaine Kreuz/ Ascom Prefeitura

Organizada pelo De-
partamento de Turismo de 
Flor do Sertão, foi realiza-
da no último dia 7 a 2ª Vol-
ta Ciclística, como parte da 
programação de aniversá-
rio do município. Segun-
do Jovir Zanuzzo, ideali-
zador do evento, além de 
promover a prática do ci-
clismo, a atividade oportu-
niza conhecer diversas re-

giões do município, pois 
em cada edição um percur-
so diferente é proposto. 

Uma viatura da Polí-
cia Militar e a Ambulân-
cia da Unidade Municipal 
de Saúde acompanharam 
o trajeto, garantindo a se-
gurança dos participan-
tes. Neste ano, cada ciclis-
ta recebeu um boné como 
prêmio de participação.  

Divulgação

Divulgação

Atividade fez parte das comemorações de aniversário do município 

Ciclistas passaram por trajetos no interior

O Projeto Alimenta-
ção Saudável por um Mun-
do Melhor está sendo desen-
volvido na Escola Municipal 
Professor Albano Borre, em 
Bom Jesus do Oeste, com 
a coordenação da nutri-
cionista Gabriela Paglia-
rini e da extencionista da 
Epagri Adriane Menin. 

De acordo com as res-
ponsáveis, os alunos parti-
cipam de oficinas culinárias 
e o objetivo é mostrar a ori-
gem dos alimentos, além de 
despertar a consciência am-
biental e valorizar a prefe-
rência por alimentos natu-
rais, principalmente vindos 
dos agricultores do muni-
cípio. “A multiplicação dos 

BOm JESuS DO OEStE
Escola conta com projeto de alimentação saudável

Charlaine Kreuz/Ascom prefeitura 

Alunos participam de oficinas culinárias

conhecimentos é trabalha-
da de forma multidiscipli-
nar com diversos conteúdos 
escolares, através dos pro-

fessores em sala de aula. Por 
meio desta atividade é pos-
sível estimular a leitura de 
rótulos, o crescimento do 

vocabulário e também aju-
dar com o raciocínio mate-
mático por meio da soma 
de ingredientes”, dizem. 

Na terça-feira (11) o pre-
feito de Bom Jesus do Oes-
te, Ronaldo Luiz Senger, es-
teve em Florianópolis e 
participou de reunião com 
o presidente da Fundação 
do Meio Ambiente (Fatma), 
André Adriano Dick, junta-
mente com o assessor ju-
rídico, César Luis Majolo.

Na ocasião foram trata-
dos diversos assuntos im-
portantes para o município, 
como a busca de subsídios 
para a situação envolven-
do a demolição de duas ca-
sas de munícipes em ra-
zão de ação civil pública, 
além da regularização do 
loteamento industrial. 

Encontro foi promovido terça-feira (11), na capital do Estado
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BILL DAILY
O ator Bill Daily 
morreu no dia 4 de 

setembro, aos 91 
anos. A informação foi 

confirmada pelo assessor do ator, 
Patterson lundquist, no sábado (8). Daily 
ficou conhecido nos Estados Unidos da 
América por interpretar o Major roger 
healy na série de tv Jeannie é um Gênio, 
em que participou de 131 episódios, 
entre 1965 e 1970. Nos anos 1970 ele 
também teve destaque no programa 
de tv the Bob Newhart Show, em que 
interpretou o piloto howard Borden.

WILSON MOREIRA
O sambista Wilson 
Moreira morreu no dia 

6 de setembro, vítima 
de câncer no rim, aos 81 

anos. O cantor e compositor é autor 
de sucessos como Judia de Mim e 
Goiabada Cascão. Moreira teve suas 
músicas gravadas por diversas estrelas, 
como Alcione, Martinho da vila, Dudu 
Nobre, Zeca Pagodinho, Elza Soares e 
Beth Carvalho.

MC NALDINHO
O funkeiro Aguinaldo 
timotio Alves morreu 

no dia 6 de setembro, 
aos 41 anos, por problemas 

renais. O cantor ficou famoso com as 
músicas Um tapinha Não Dói e Dança 
da Motinha, ambos sucessos dos anos 
2000. MC Naldinho, como era conhecido, 
estava internado há dois meses em um 
hospital do rio de Janeiro com problema 

grave nos rins e deixa dez filhos. 

CHELSI SMITH
Chelsi Smith, eleita 
Miss Universo em 1995, 

morreu aos 45 anos, 
no dia 8 de setembro. Ela 

nasceu na Califórnia, em 1973, e foi eleita 
Miss texas, Miss Estados Unidos e, 
em seguida, Miss Universo, na primeira 
edição do concurso realizada na África. 
Chelsi lutava contra um câncer de fígado.

MARIA GRACILANE 
ARAÚJO DA SILVA
A jornalista 

pernambucana Maria 
Gracilane Araújo da Silva 

morreu no dia 8 de setembro, aos 62 
anos, vítima de um acidente vascular 
cerebral. Graça Araújo, como era 
conhecida, fazia exercícios físicos em 
uma academia, quando passou mal e foi 
socorrida. Nascida em itambé, foi para 
São Paulo ainda criança. Desenvolveu 
interesse pelo ofício de comunicar e 
formou-se em jornalismo em 1983. Na 
tv Globo esteve durante um mês na 
apresentação do programa tv Mulher, 
trabalhou na extinta tv Manchete e 
em 1992 estreou como apresentadora 
do programa tv Jornal Meio-Dia, na 
tv Jornal. Em 1999 recebeu o título de 
Jornalista Amiga da Criança da Agência 
de Notícias dos Direitos da infância e em 
agosto deste ano recebeu a medalha 
de honra ao mérito Desembargador 
Joaquim Nunes Machado, do tribunal de 
Justiça de Pernambuco (tJPE). 

MR. CATRA
O cantor de funk 
Wagner Domingues 

Costa, conhecido como 
Mr. Catra, morreu no dia 

9 de setembro, aos 49 anos, vítima 
de câncer gástrico. Natural do rio de 
Janeiro, estava internado no hospital do 
Coração, na capital paulista. Mr. Catra se 
formou em Direito, mas nunca exerceu 
a profissão. Começou sua trajetória na 
música em uma banda de rock, mas 
ficou conhecido com o funk, tendo como 
um dos principais hits a música Uh Papai 
Chegou. Nos anos 2000, começou a 
fazer paródias de algumas músicas. há 
poucos meses o cantor gravou um clipe 
com a funkeira valeska Popozuda. Catra 
deixa três esposas e 32 filhos.

HELIO JAGUARIBE
O membro da Academia 
Brasileira de letras helio 

Jaguaribe morreu aos 
95 anos, vítima de falência 

múltipla dos órgãos. Um dos principais 
cientistas políticos do país, foi tema de 
um documentário produzido por sua 
filha, izabel Jaguaribe. Com narração de 
Fernanda Montenegro, tudo é irrelevante 
traça um perfil do escritor por meio de 
entrevistas com amigos, passando por 
temas como filosofia, literatura e vinho. 
O escritor nasceu no rio de Janeiro e 
formou-se em Direito. Em 1952 iniciou, 
com um grupo de jovens cientistas 
sociais, um projeto de estudos para 
a reformulação do entendimento da 
sociedade brasileira, fundando o instituto 
Brasileiro de Economia, Sociologia e 

Política. Em 1964, depois de pública 
condenação do golpe militar, afastou-se 
do país e foi lecionar nos Estados Unidos, 
na Universidade de harvard, Universidade 
de Stanford e também no Massachusets 
institute of tecnology (Mit). 

IRENO JOSÉ MATTE
O empresário ireno 
José Matte faleceu 

no dia 8 de setembro, 
aos 78 anos, vítima de 

infarto. Matte, sogro do deputado 
federal João rodrigues, foi fundador 
da empresa Fogões Clarice, com 
sede em Pinhalzinho. Em 1960, no 
município de São Carlos, Matte e a 
esposa, Clarice, criaram a empresa ireno 
José Matte & CiA ltda., que fabricava 
bacias, baldes, latas, chaminés para 
fogões a lenha, entre outros. Em 1966 
a família se mudou para o município de 
Pinhalzinho e a empresa começou a 
atuar também com reformas de fogões. 
Em 1970 iniciou a fabricação, quando 
Matte decidiu homenagear a esposa, 
colocando seu nome nos primeiros 
fogões. Em outubro de 1980 foi criada 
uma segunda empresa, denominada 
Usina de Esmaltados Clarice ltda., 
também localizada em Pinhalzinho. As 
instalações contam com mais de 10 mil 
metros quadrados de área construída, 
com capacidade para produzir dois mil 
fogões por dia.

PATRICIA VERONICA MUNDEL
Faleceu no dia 8 de setembro, aos 27 
anos, no hospital terezinha Gaia Basso 
de São Miguel do Oeste. Seu corpo foi 

velado no salão da comunidade da linha 
Água Parada, em Maravilha, e sepultado 
no cemitério da comunidade.

ROSALINA ROY SPINÉLLI
Faleceu no dia 10 de setembro, no 
hospital de três Coroas (rS), aos 85 
anos. Seu corpo foi velado na Capela 
do Bairro São Jorge, em São Miguel 
do Oeste, e sepultado no cemitério 
municipal.

ELISABETE REGINA CANDATEN
Faleceu no dia 11 de setembro, no 
hospital São Miguel, aos 60 anos. Seu 
corpo foi velado na cripta da igreja Matriz 
de São Miguel do Oeste e sepultado no 
cemitério municipal.

ANGÉLICA ALBERTON MARIANI
Faleceu no dia 11 de setembro, no 
hospital de lages, aos 29 anos. Seu 
corpo foi velado na Casa Mortuária 
de Anchieta e sepultado no cemitério 
municipal de Anchieta.

REGIS MANFRON 
Faleceu no dia 12 de setembro, aos 25 
anos, vítima de acidente de trânsito. Seu 
corpo foi velado na igreja Evangélica 
de riqueza e sepultado no Cemitério 
Evangélico de riqueza.

ERNO SILVIO ZIMMERMANN
Faleceu no dia 13 de setembro, no 
hospital regional de Chapecó, aos 72 
anos. Seu corpo foi velado no Clube 
de idosos de Bom Jesus do Oeste e 
sepultado no cemitério municipal de 
Bom Jesus do Oeste.

ObITuÁRIO

aliStamEntO militar traDiÇãO
14º rcmEc vai fazer 
repescagem

acima organiza 
Encontro de corais

O 14º RCMEC realiza na semana que vem uma repesca-
gem aos candidatos que faltaram na seleção geral realizada 
dias 27 e 28 de agosto em Maravilha. A repescagem de segun-
da-feira (17) a quarta-feira (19), no quartel do Exército Brasi-
leiro, em São Miguel do Oeste. Os jovens devem comparecer 
a partir das 8h até as 12h com documentos pessoais em mãos. 
Caso não compareçam, ficarão em débito com o serviço militar. 

Duas vezes por ano a Associação Cultural Italiana de Maravilha (Aci-
ma) recebe em sua sede grupos de corais para um encontro. Vindos do 
município e de diversos estados, os coralistas promovem apresentações e 
encerram a data com jantar de confraternização. Este ano o encontro foi re-
alizado em maio e será repetido no sábado (22). A recepção dos 12 grupos 
deve ser às 15h30 e o jantar às 19h30. “A entrada é franca e o evento é tradi-
ção em Maravilha, já o fazemos há 22 anos”, diz o presidente, Antônio Benetti.

Carine arenHarDt 

A Casan anunciou em março 
a instalação do novo reservató-
rio para atender ao Bairro Kasper 
e na época confirmou o prazo de 
90 dias para que a instalação fosse 
concluída. O processo de licitação 
foi lançado para a escolha da em-
presa que forneceria o reservatório, 

no entanto, acabou sendo cancela-
do e o reservatório ainda não che-
gou no município.

Conforme o superintendente 
regional da Casan, Ésio Bordignon, 
o processo acabou sendo cancela-
do por uma mudança na lei de li-
citações. Agora, além da estrutu-
ra para armazenamento de água, a 
empresa que vencer o processo de 

licitação será responsável por cons-
truir a base do reservatório. 

O Bairro Kaper é considerado 
um dos pontos mais críticos da ci-
dade quando há necessidade de 
interrupções no abastecimento 
de água. Contando apenas com 
um reservatório de 70 mil litros, 
os moradores daquela região têm 
água garantida por poucas horas 

quando há algum problema no 
abastecimento.

A Casan vai instalar mais 
um reservatório de 100 mil li-
tros, mais que dobrando a reser-
va de água no bairro quando há 
interrupções no abastecimento. 
O prazo estimado para conclusão 
do processo licitatório e escolha 
da empresa é de 60 dias.

BairrO KaSPEr Processo licitatório lançado no primeiro semestre 
do ano foi cancelado

casan vai lançar nova licitação 
para compra de reservatório 

As oficinas do Serviço de 
Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos (SCFV) têm como obje-
tivo oferecer subsídios para que 
as crianças e adolescentes con-
sigam construir uma identida-
de na convivência com o outro. 
Esse trabalho social apresenta-se 
tendo como legado a experiên-
cia da produção coletiva, sinôni-
mo de autonomia a indepen-
dência. Conforme o monitor 
da oficina de artes, Alexssandro 
Schappo, é um processo lento, 
gradativo, cujos resultados são 
percebidos ao longo de etapas.

Ele explica que a oficina 
de artes busca desenvolver tais 

competências através do incen-
tivo à expressão e a produção vi-
sual em diferentes linguagens. 
Como parte deste processo, as 
crianças que frequentam a ofi-
cina do Centro de Atendimen-
to e Múltiplo Uso (Camu) da Se-
cretaria de Assistência Social de 
Maravilha (Cras) realizaram na 
quinta-feira (13), no espaço do 
Centro Educacional Monteiro 
Lobato, uma exposição reunindo 
trabalhos desenvolvidos ao lon-
go do ano. A exposição tem por 
principal objetivo dialogar com a 
comunidade do Bairro Bela Vis-
ta, tornando as obras acessíveis e 
valorizando-as dentro do espaço.

Oficina DE artE
alunos promovem 
exposição de trabalhos 

Exposição tem como principal objetivo dialogar com a comunidade do Bairro Bela vista

Divulgação
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COTIDIAnO

por ALySON HENRIqUE BECkER
TRÂNSITO E VOCÊ
Soldado PM lotado no posto 12 da 3ª Companhia 
de Polícia Militar rodoviária

invEStigaÇãO Polícia Civil emitiu nota afirmando que apuração do fato 
acontece em “sigilo absoluto” e comunidade terá resposta em breve

Execução de advogado completa 
um mês sem solução

DirEÇãO DE vEículO autOmOtOr SOB 
EfEitO DE álcOOl Ou SuBStÂncia 

PSicOativa QuE DEtErminE DEPEnDência

As forças públicas que possuem competência para se-
gurança viária diuturnamente realizam operações de trân-
sito no intuito de preservação da ordem, bem como de 
repressão, quando nos casos em que há a constatação de ir-
regularidades administrativas e penais. Nessa senda, em que 
pese o rigor legal, ainda é alto o índice de condutores flagra-
dos dirigindo veículo automotor sob o efeito de álcool ou ou-
tra substância psicoativa que determina dependência. 

Incansavelmente o legislador, nos últimos anos, reali-
zou alterações significativas nas normas de trânsito, no que 
tange a direção de veículo automotor sob o efeito de álco-
ol ou entorpecente, sendo as penalidades administrativas 
e penais gradativamente majoradas no intuito de diminuir 
ou até evitar acidentes de trânsito.

Hodiernamente, a legislação é enérgica em determi-
nar que a tolerância é zero para a direção de veículo auto-
motor após a ingestão de bebida alcóolica ou o uso de en-
torpecente. Caso for flagrado naquelas condições, estará 
o condutor incorrendo na infração de trânsito de nature-
za gravíssima prevista no artigo 165 do Código de Trânsito 
Brasileiro, cuja penalidade é de multa no valor de 2.934,70 
(dois mil novecentos e trinta e quatro reais e setenta centa-
vos) e suspensão do direito de dirigir por 12 (doze) meses, 
com medida administrativa de recolhimento do documen-
to de habilitação e retenção do veículo para regularização.

Contudo, nem sempre o condutor que for flagrado nas 
condições acima referida será preso, isto porque para o co-
metimento de crime previsto no artigo 306 do Código de 
Trânsito Brasileiro, o legislador impôs alguns requisitos, 
que são: a) concentração igual ou superior a 6 decigramas 
de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 mili-
grama de álcool por litro de ar alveolar; ou b) sinais que in-
diquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da 
capacidade psicomotora.

Importante é lembrar que o condutor não é obrigado a 
realizar qualquer procedimento para certificação de influ-
ência de álcool ou outra substância psicoativa que deter-
mine dependência, porém, caso recusar-se a ser submeti-
do a qualquer dos procedimentos previstos no artigo 277 do 
CTB, estará incorrendo em infração de trânsito de natureza 
gravíssima prevista no artigo 165-A do Código de Trânsito 
Brasileiro, cuja penalidade é de multa no valor de 2.934,70 
(dois mil novecentos e trinta e quatro reais e setenta centa-
vos) e suspensão do direito de dirigir por 12 (doze) meses, 
com medida administrativa de recolhimento do documen-
to de habilitação e retenção do veículo para regularização.

Frisa-se, por oportuno, que caso o condutor, no perío-
do de até 12 (doze) meses, vier a reincidir nas infrações de 
trânsito acima mencionadas aplicar-se-á em dobro a mul-
ta, bem como haverá a cassação do documento de habili-
tação, conforme artigo 263, inciso II do Código de Trânsi-
to Brasileiro.

Por fim, vale destacar que caso o condutor que estiver 
dirigindo veículo automotor sob efeito de álcool ou de outra 
substância psicoativa que determine dependência e acabar 
se envolvendo em acidente de trânsito, a depender da situ-
ação, poderá responder criminalmente, e de forma qualifi-
cada, por demais situações previstas no Código de Trânsito 
Brasileiro, objeto de debate para outra oportunidade.

Tenham todos uma ótima semana!

Divulgação

Motocicleta ficou destruída após acidente na SC-283

Um motociclista morreu 
em grave acidente no fim da 
tarde de quarta-feira (12), por 
volta das 18h, no município de 
Riqueza. A motocicleta, pilo-
tada por Regis Manfron, saiu 
da pista e colidiu em árvores.

O acidente ocorreu na sa-
ída do município de Rique-
za, sentido a Caibi. A mo-
tocicleta ficou destruída e 
o condutor morreu no lo-
cal. O motociclista era mora-
dor do interior de Riqueza. 

Um homem, morador de Re-
aleza-PR, morreu em um grave 
acidente de trânsito no fim da tar-
de de terça-feira (11), no entron-
camento das rodovias PR-182 e 
PR-281, no trevo da comunida-
de Beija Flor, no Paraná. A coli-
são envolveu um caminhão Vol-

vo FH 480, que tracionava um 
bitrem com placas de Maravi-
lha, e um automóvel Gol, placas 
de Realeza. O condutor do car-
ro, Atilio José Marcante, de 56 
anos, não resistiu aos ferimen-
tos e faleceu no local. O moto-
rista de Maravilha não se feriu. 

trÂnSitO

tragÉDia furtO

motociclista morre 
em saída de pista 

acidente com carreta 
do município deixa 
uma pessoa morta

Polícia civil prende 
homem e recupera celular

O assassinato do advoga-
do Joacir Montagna comple-
tou um mês nesta semana. Ele 
foi morto a tiro no dia 13 do 
mês passado, dentro do escri-
tório, em Guaraciaba. Após 30 
dias, a Polícia Civil, por meio 
de nota, informou na tarde de 
quinta-feira (13) que segue in-
vestigando com “sigilo absolu-
to” as circunstâncias da morte 

do advogado. 
A nota, assinada pelo de-

legado regional Adriano Krull 
Bini, salienta que a Polícia Ci-
vil “prestará as informações 
devidas no momento oportu-
no”. Ainda, a polícia pede a co-
laboração da população da re-
gião para possíveis denúncias 
que podem ser realizadas pelo 
WhatsApp (49) 99915 2018.

Dois homens foram flagrados pelas câmeras em uma motocicleta no dia do assassinato

O crimE
O advogado foi assassina-

do por volta das 9h com um 
tiro à queima-roupa. O crime 
ocorreu no escritório de ad-
vocacia do profissional, loca-
lizado na Rua Ademar de Bar-
ros, próximo à prefeitura de 
Guaraciaba. Segundo infor-
mações obtidas pela repor-

tagem do Grupo WH Comu-
nicações no dia do crime, um 
homem entrou no escritório 
de capacete e rendeu duas 
funcionárias anunciando as-
salto, elas foram encaminhas 
até a sala de Montagna, quan-
do ele estaria abrindo o cofre, 
foi atingido pelo disparo e fa-
leceu na hora.

Joacir Montagna tinha 54 anos e foi presidente da Associação dos Criadores do 
Bovinos do Extremo-Oeste

Folha do Oeste

Reprodução

A Polícia Civil de Maravi-
lha, por meio do Setor de In-
vestigação Criminal, realizou 
diligências na tarde de quin-
ta-feira (13) para recuperar 
um aparelho celular da mar-
ca Samsung Galaxy J7 Prime, 
avaliado em R$ 900. O apare-
lho havia sido furtado no mês 
de agosto.  Após a realização de 
diligências, foi possível identi-
ficar o suspeito, que foi aborda-
do em sua residência na pos-
se do aparelho e confessou no 
Inquérito Policial que era au-
tor do furto. A vítima foi loca-
lizada e o aparelho devolvido.
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aDultO Resultado coloca a equipe na quinta posição geral 

maravilha ganha pela liga 
catarinense de futsal

Na noite de sábado (8) o 
Maravilha Futsal conquis-
tou a segunda vitória do re-
turno da Liga Catarinense 
de Futsal. O jogo foi contra 
Bom Jesus do Oeste e ocor-
reu no Ginásio de Esportes 
Gelson Tadeu Mello Lara de 
Maravilha.

Maravilha saiu na fren-
te abrindo dois gols de van-
tagem. Logo Bom Jesus do 
Oeste empatou. No segundo 
tempo o time visitante veio 
com mais vontade de ganhar 
o jogo. A pressão aparente da 
equipe de Bom Jesus do Oes-
te não surtiu resultado. Logo 
Maravilha conseguiu desen-
cantar e empilhar um gol 
atrás do outro. Placar final 6 

x 2 para Maravilha. Do lado 
de Maravilha, destaque para 
João, que marcou três vezes, 
além de Ítalo, que marcou 

duas vezes, e Biju, uma vez. 
Bom Jesus do Oeste marcou 
com Rodrigo e Roger. O pró-
ximo jogo da equipe de Mara-

vilha é em Seara, hoje (15), às 
20h15, contra a equipe da casa. 
Já Bom Jesus do Oeste pega o 
Guarany Futsal, em Xaxim.  

Próximo jogo é hoje em Seara contra a equipe da casa, às 20h15

Divulgação

uruguai
grupo Só corro participa de maratona internacional

Os maravilhenses do gru-
po de corredores Só Corro, 
no domingo (9), estiveram 
em Punta del Este, no Uru-
guai. Naquele país, eles par-
ticiparam da 11ª Marathon 
de Punta del Este. Da Cidade 
das Crianças foram 16 parti-
cipantes. Destaque para Mau-
ro Freitag, que garantiu o 3º 
lugar geral da categoria 10 
quilômetros. Leandro Arend 
ficou na 58ª posição na cate-
goria 55 a 59 anos; Celso Bro-
eto, 11º na categoria 45 a 49 
anos; Vantuir Fior, 103º na ca-
tegoria 40 a 44 anos; Diego 
Perosa, 125º na categoria 30 
a 34 anos; Lisiane Muller fi-
cou na posição 276 na cate-
goria 10 quilômetros. Cleusa 
Arend garantiu a 58ª posição 

categoria 50 a 54 anos, Mari 
Broeto estabeleceu o 17º lu-
gar na categoria 40 a 44 anos, 
na mesma categoria Angeli-
se Hoffmann ficou em 73ª, na 
categoria 50 a 54 anos Nelly 
Dreifke garantiu a 20ª posi-

ção, Débora Perosa foi a 11ª 
na categoria de 25 a 29 anos, 
Carmen Edelwein foi a 151ª 
na categoria 35 a 39 anos, Da-
niela Dalavequia ficou na po-
sição 39 na categoria 25 a 
29 anos, Eneide Staudt fi-

cou bem colocada na catego-
ria 60 a 64 anos garantindo a 
10ª posição, Marcia Giacomo-
li ficou com a 56ª posição na 
categoria 50 a 54 anos e Su-
zana Maia ficou na 58ª posi-
ção na categoria 30 a 34 anos. 

Além de competir, grupo pôde conhecer as belezas da cidade litorânea uruguaia

Divulgação

As disputas começam 
no sábado (15), quando as 
meninas do futsal da Se-
cretaria de Esportes, Juven-
tude e Lazer de Maravilha 
vão até Saltinho. Naquele 
município elas participam 
da Copa Integração. Ma-
ravilha vai estar represen-
tada com todas as catego-
rias em disputa. Vale vaga 
para as semifinais. O pro-
fessor responsável, Paulo 
Ferreira, lembra que o mu-
nicípio já está classificado 

nas categorias sub-11, 15 e 
sub-17 e agora busca vaga 
na sub-13. “As categorias 
sub-11 e sub-17 garanti-
ram o primeiro lugar na fase 
de classificação”, ressalta. 

No domingo (16) as me-
ninas do futsal sub-13 re-
cebem a equipe dos mu-
nicípios de São Miguel do 
Oeste, Guarujá do Sul e 
Dionísio Cerqueira para 
um quadrangular. Os jo-
gos ocorrem no ginásio mu-
nicipal a partir da 8h. 

mEninaS 

Sub-16 lcf

futsal feminino participa 
de competições no 
fim de semana 

Quartas de final serão 
na quinta-feira (20)

Na quinta-feira (20) o Ginásio de Esportes Gelson Ta-
deu Mello Lara de Maravilha será palco de uma das par-
tidas das quartas de final do Campeonato Estadual da 
Liga Catarinense de Futsal. A disputa será pela catego-
ria sub-16, quando Maravilha entra em quadra para enfren-
tar a equipe do CRC Chapecó. A partida começa às 19h.  

O Presidente da Câmara Municipal de Vereadores 
de Bom Jesus do oeste, Sr. Ivaldo Defendi Ribeiro, no 
uso de suas atribuições, torna PÚBliCo, que se encon-
tra aberto Processo Seletivo, destinado ao preenchimen-
to de vaga no Quadro de Pessoal da Câmara Municipal 
de Vereadores, o qual reger-se-á pelas instruções do Edi-
tal n.° 001/2018. Do cargo: Ensino Médio: Secretária(o) 
– 01 vaga – 40 horas. Das inscrições: As inscrições serão 
realizadas de 17 de setembro a 01 de outubro de 2018 
exclusivamente via internet, através do endereço eletrô-
nico www.alternativeconcursos.com.br. Das provas: As 
provas serão aplicadas no dia 21 de outubro de 2018. O 
Edital e maiores informações poderão ser obtidos na Câ-
mara Municipal de Vereadores de Bom Jesus do Oeste, no 
site www.camarabomjesusdooeste.sc.gov.br bem como 
no site da empresa contratada www.alternativeconcur-
sos.com.br. Bom Jesus do oeste sC, 13 de setembro de 
2018. Ivaldo Defendi Ribeiro. Presidente.
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 ONEIdE BEHLING
O Estádio Doutor José Leal 

Filho de Maravilha sediou, na 
manhã de domingo (9), as dispu-
tas da semifinal do Campeonato 
Regional dos 50tões. As equipes 
de Maravilha enfrentaram Caibi 

e garantiram a vaga para a final. 
No primeiro jogo da manhã, 

categoria B, Maravilha 50tões 
garantiu a vitória pelo placar de 
3 a 0. No principal, CRM 50tões 
venceu a disputa pelo placar 1 a 

0. Para o Maravilha 50tões mar-
caram Darci, Volmir e Cesar. 
Para o CRM marcou Ismael. 

Na mesma manhã as equi-
pes de Cunha Porã também 
garantiram presença na fi-

nal. A primeira partida ocorre 
em Maravilha e a decisão em 
Cunha Porã. A primeira par-
tida será no dia 23 e a rodada 
decisiva no dia 30 de setembro 
em Cunha Porã. 

rEgiOnal Finalíssima ocorre em Cunha Porã no dia 30 deste mês

maravilha e cunha Porã 
disputam o título dos 50tões 

Fotos: Carine Arenhardt /O Líder

Maravilha 50tões ganhou pelo placar de 3 x 0 de Caibi B, na semifinal CrM 50tões ganhou pelo placar de 1 x 0 de Caibi A, na semifinal

BaSE
taça São carlos tem rodada no Estádio 
Doutor José leal filho 

Na quinta-feira (6) Mara-
vilha sediou mais uma rodada 
da 1ª Taça São Carlos de Fute-
bol de Base. O adversário da Se-
cretaria de Esportes, Juventude 
e Lazer de Maravilha/Associa-
ção de Pais e Amigos do Fute-

bol (Apaf) desta vez foi Palmitos. 
Os jogos foram realizados no Es-
tádio Doutor José Leal Filho, pe-
las categorias sub-10 e sub-14.

Na categoria sub-10, con-
forme o professor Ítalo Stie-
ven, foi um jogo equilibrado. 

O resultado foi de empate em 
um gol. Já no sub-12 a equi-
pe visitante venceu pelo pla-
car de 2 a 0. Na segunda-fei-
ra (10) a equipe sub-14 entrou 
mais uma vez em campo, des-
ta vez contra Saudades. O pla-

car foi de 9 x 0 para Maravilha 
As equipes foram acom-

panhadas pelos técnicos Fer-
nando Kruger e Matheus 
Gonçalves, auxiliados pelos pro-
fessores Ítalo Stieven, Ricar-
do Jacobsen e Ronaldo Piton.

Na sub-10 os representantes de Maravilha empataram em um gol Sub-14 jogou na quinta-feira (6) e na segunda-feira (10), contra Palmitos e Saudades, 
respectivamente

gamBattO fiat
municipal de futsal é destaque pelo número de gols 

EStaDual DE amaDOrES 
Finalmente a bola vai voltar a rolar na Copa Oeste! Somente 

o jogo do Ouro Verde, de Descanso, está em stand-by aguardan-
do a decisão do julgamento entre Águas Frias e São Lourenço do 
Oeste. Clube Recreativo Maravilha, já classificado, fica de olho no 
confronto entre Ajap, de Pinhalzinho, e Metropol, de São Carlos. 
Em caso de triunfo do Ajap, este será o adversário do CRM.

ParaBÉnS 
Neste sábado o Grêmio completa 115 anos de história. Para 

celebrar essa data, está em andamento uma série de eventos. 
Além do jogo contra o Paraná, a Arena receberá a Convenção 
Consular, com a participação dos cônsules e adjuntos espa-
lhados pelo mundo. Está prevista a inauguração da tão aguar-
dada estátua do técnico Renato Portaluppi. Haverá também a 
homenagem ao zagueiro Geromel, que colocará seus pés na 
Calçada da Fama, por ter sido o capitão do tri da Libertadores.

DEScanSO
Marcos Antônio Cezar, coordenador científico da Chapeco-

ense, não é mais colaborador do Verdão do Oeste. Marquinhos 
vinha sendo associado nos bastidores a algumas fofocas. Desen-
tendimentos com Rui Costa e com alguns atletas deixaram o am-
biente tumultuado para a sequência do trabalho. Marquinhos é 
natural de Descanso! Poderá repousar um pouco. Enquanto isso 
o barco da Chape está afundando e os remadores não ajudam.

50tÕES 
Que prazer ver esses monstros, ídolos e amigos jogando fu-

tebol nos dias de hoje. Sensacional! E melhor ainda, chegando 
para disputar taças. As finais estão marcadas para os dias 23 e 30 
de setembro. Primeiros jogos em Maravilha e a grande decisão 
em Cunha Porã. Alguém questionou o motivo do espaçamento 
entre uma rodada e outra. O motivo é simples, os 50Tões preci-
sam de um tempo maior para repor as energias. Como diria Ed-
son Dutra: “Que saudade dos dezoito, onde a força não faltava. 
O que viesse pela frente, o Ambrósio atropelava”.

DEu a lÓgica 
Futebol é simples, ganhou o Gre-Nal quem mereceu ga-

nhar. O Internacional jogou completo e soube aproveitar o 
momento e a superioridade. O Grêmio jogou praticamente 
com meio time de reservas e teve chances de empatar, mas em 
futebol o que vale é bola na rede.

O Campeonato Munici-
pal de Futsal – Taça Gambatto 
teve rodada no último dia 7 em 
Maravilha. Os jogos foram re-
alizados no Ginásio de Espor-
tes Gelson Tadeu Mello Lara. Na 
categoria veterana a SER Auro-
ra fez 1 x 0 nos Amigos da Quar-
ta; na livre teve Realce Fogões 2 
x 2 Real Madruga e Invictus 3 x 
WO Aqualimp (equipe elimina-
da da competição por ser o se-
gundo WO que o time sofreu no 
campeonato). Na noite ocorreu 
uma partida pelo naipe femini-
no: Agência D 3 x 0 Odi Sports. 

Na noite de segunda-feira 
(10) teve jogos pela categoria li-

Disputas continuam acirradas pela conquista do título 

vre, Slipper FC 7 x 4 Os Melhores 
da Segunda; pela categoria vete-
rana, Eduarda Móveis 2 x 1 SER 
Aurora; e Atlético MH 4 x 2 Atlé-
tico MH/Poloni Transportes; e 
às 21h, fechando a rodada da se-
gunda-feira, pela categoria livre, 

Rafael Pinturas 2 x 2 Poly Modas. 
Na quarta-feira (12), teve 

pela categoria livre Odi Sports/
Crepe Mania 3 x 4 Móveis Quei-
roz/Água Parada, na categoria fe-
minina Marmoraria e Funerária 
Lang 2 x 3 SER Aurora e mais dois 

jogos pela livre: Los Hermanos 
2 x 3 Copema e Clube da Quinta 
Futsal 0 x 4 Academia Corpo Ex-
pressão/Aracnomania/HG Auto.  

Na noite de sexta-feira (14) 
o campeonato teve sequência 
com jogos entre as equipes Casa 
da Bebida/PS do Brasil x Fabio 
Informática pela categoria livre, 
no naipe feminino Odi Sports x 
Mercadão do Calçado/Eco Print, 
no veterano jogaram Agência 
D x DG+Produções e fechan-
do a noite pela força livre mas-
culina 4S Amizade x Canarinho 
da Linha Água Parada. Os resul-
tados serão divulgados na pró-
xima edição do Jornal O Líder. 

Carine Arenhardt/O Líder 
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futSal Semifinais ocorrem em Modelo, mas ainda sem data definida 

maravilha está nas semifinais 
da copa victor móveis 

As equipes do futsal de base 
de Maravilha participantes da 
Copa Victor Móveis fizeram bo-
nito no sábado (8). A rodada foi 
realizada no Ginásio de Espor-

tes Gelson Tadeu Mello Lara de 
Maravilha. Todas as categorias 
estão classificadas para as se-
mifinais da competição. A pró-
xima fase ocorre em Modelo, 

ainda sem data definida.
Maravilha participa com as 

categorias sub-8, 10, 14 e sub-
16. Os resultados foram, na sub-
8, 10 x 0 para Maravilha, contra 

Águas Frias; na categoria sub-
10, Maravilha 7 x 0 Águas Frias; 
na sub-14, Maravilha 8 x 1 Sul 
Brasil; e na categoria sub-16, 
Maravilha 5 x 0 Nova Erechim. 

Fotos: Divulgação

Equipe sub-16 é comandada pelo professor Gian Mauro Silva Categoria sub-10 tem o comando do professor Jeferson Breda

No sábado (15) as equipes de futsal de base da Se-
cretaria de Esportes, Juventude e Lazer de Maravi-
lha/Acema vão até Saudades para jogar a Copa Móveis 
Léo. A competição está nas quartas de final. Maravilha 
vai em quadra com as categorias sub-7, 11 e sub-15.

Pela categoria sub-7 os meninos maravilhen-
ses jogam contra São Carlos. Na sub-11 enfrentam os do-
nos da casa e pela sub-15 vão enfrentar Guatambu. 

EntrE OS mElhOrES 

inDEPEnDência

cidade das crianças 
joga pelas quartas de 
final da móveis léo 

meca entre os três 
melhores do maior 
enduro do Brasil

O piloto maravilhense 
Valdir Breitembach (Meca) 
é mais uma vez destaque em 
um esporte bastante com-
petitivo. Desta vez ele par-
ticipou do enduro da inde-
pendência. A competição 
ocorreu durante os dias 5 a 8 
deste mês, no Estado de Mi-
nas Gerais. No total, foram 
percorridos quase 600 qui-
lômetros de trilhas. “Minha 
intenção era ficar entre os 
cinco melhores da over 50, 
consegui a terceira coloca-
ção e fiquei muito feliz”, co-
memora Meca. A prova foi 
disputada dois dias em La-
vras e dois dias em Itajubá. 

O Enduro da Indepen-
dência foi disputado pela pri-
meira vez em 1983, para re-
criar a última viagem de 
Dom Pedro I do Rio de Ja-

neiro até Vila Rica, futura ci-
dade de Ouro Preto, no ano 
1822, em roteiro que fica-
ria conhecido como cami-
nho novo da Estrada Real, 
pouco antes da Proclama-
ção da Independência, com 
o famoso grito do Ipiranga, 
em 7 de setembro de 1822.

Ao longo do tempo, o 
percurso do Enduro da Inde-
pendência foi sendo adap-
tado em função da logística 
de organização, para aco-
modar caravana itineran-
te, composta por pilotos, 
apoios, mecânicos e organi-
zadores, com cerca de duas 
mil pessoas, e também da 
descoberta de novas trilhas 
e alternativas, preservan-
do, sempre, o espírito cívi-
co e de patriotismo inspira-
dos pela independência.

Meca comemora troféu conquistado em território mineiro

trilhas são consideradas as mais difíceis do Brasil e o Enduro da independência é o 
mais longo

Fotos: Divulgação

Atualmente na Secretaria de 
Esportes, Juventude e Lazer de 
Maravilha é desenvolvido o in-
centivo à prática do futsal, que 
vai desde as categorias de base 
até a categoria adulta. Exemplo 
disso é a participação do mu-
nicípio na Liga Catarinense de 
Futsal. Com o objetivo de con-
quistar resultados a médio e lon-
go prazo, as equipes participam 
não só da Liga, mas de outras 
competições. A modalidade não 
se restringe ao naipe masculi-
no, mas também ao feminino. 

O professor Gian Mauro Sil-
va falou à reportagem quando 
explicou a importância do fut-
sal no desenvolvimento do atle-

incEntivO 

futEBOl 7

Professor destaca a importância do futsal 
na formação do jogador de futebol 

Equipe de São miguel da Boa vista 
faz boa campanha na ric tv

Os atletas de Maravilha 
e região que disputam a XI 
Copa RIC TV Record de Fute-
bol 7, pela equipe Oficina do 
Celular/São Miguel da Boa 
Vista, comandada pelo profes-
sor Beni de Lima, estrearam 
na competição com vitória. O 
jogo foi em Guatambu, contra 
a equipe do Rondofrio, placar 
de 3 x 1. O time boa-visten-
se conseguiu mais três pon-
tos quando adversário não 

compareceu à segunda roda-
da e desistiu da competição. 

Outra vitória veio na noi-
te de terça-feira (11), des-
ta vez contra a equipe do Eu-
ropa FC pelo placar de 5 x 0. 
Gols de Maki (2), Dirceu (2) 
e Nando Canova (1). Partici-
param da partida Edervan, 
Maki, Tonini, Rafa, Vando, 
Nando, Gula, Tiago Her-
mes, Nini, Dirceu e Cris. 

O próximo adversário 

Equipe tem atletas da região e representa São Miguel da Boa vista

Divulgação

da Oficina do Celular/São 
Miguel da Boa Vista será o 

União Caxambu do Sul, na 
terça-feira (18), às 21h45.

ta, tanto para seguir a carrei-
ra de jogador de futsal, quanto 
como atleta do futebol. De acor-
do com ele, o futsal dinamiza 
o jogador, faz a pessoa pensar 
mais rápido e ter tomada de de-
cisões em menos tempo. Silva 
justifica pelo fato de o atleta es-

tar mais tempo com a bola e par-
ticipar mais das jogadas em re-
lação ao futebol. “O futsal ajuda 
no engrama motor, juntamen-
te com a qualidade individu-
al do jogador, justamente por es-
tar em contato muitas vezes com 
a bola, ter mais tomadas de deci-
sões estimuladas, raciocínio ló-
gico e a fluidez do jogo em tran-
sições dinâmicas de ataque e 
defesa”, comenta o professor.

Para ele, isso e demais pe-
culiaridades do futsal contri-
buem ao crescimento do atleta 
para o futebol. “Vou citar alguns 
atletas conhecidos que se torna-
ram grandes jogadores de fute-
bol, mas que iniciaram no fut-

sal: Neymar, Ganso, Ronaldinho, 
Ronaldo, Rivaldo, Zico, Sócra-
tes e Coutinho, entre outros”, des-
taca. Segundo Silva, são grandes 
craques do futebol que tiveram 
o início no futsal. “Este proces-
so de ensino-aprendizagem per-
mite aquisições específicas do 
futsal e de habilidades próximas 
ao futebol, que se torna de gran-
de importância na formação 
do atleta. Por estas razões mui-
tos clubes grandes de futebol es-
tão trabalhando o futsal nas suas 
categorias de base com o obje-
tivo de desenvolver as habilida-
des do jovem jogador e, por vol-
ta dos 12, 13 anos, ingressarem 
nas equipes de futebol”, destaca.

Divulgação

Professor Gian Mauro Silva trabalha 
com as equipes de base



Com o trânsito a cada dia mais agitado, município terá na próxima semana mais uma 
campanha de conscientização, com a tradicional caminhada 

trÂnSitO
maravilha registra aumento de 
mais de 500 veículos em 2018

Camilla Constantin/O Líder
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artESÕES

ESPOrtE 

Projeto do hospital São 
José completa um ano 

amarap traz profissional 
para produção de 
carteira nacional

maravilha conquista 
duas vagas para as 
finais dos 50tões
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Novidade neste ano, o cão será conduzido por mais 
profissionais, na parte externa da unidade

Documento emitido pelo governo federal poderá ser 
feito nesta segunda-feira (17) 

Finalíssima está marcada para o dia 14 de outubro e 
será realizada em Cunha Porã


