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Você tem seu dinheiro aplicado 
em algum tipo de investimento de ren-
da fixa? Isso inclui aplicações no Te-
souro Direto, em fundos DI, CDBs, 
debêntures, LCIs, LCAs e até pou-
pança. Se a sua resposta for sim, leia 
com atenção as linhas a seguir, por-
que elas têm tudo a ver com seu bol-
so. Você pode estar perdendo dinheiro.

Em primeiro lugar, com a queda da 
taxa Selic, você pode estar rentabilizan-
do metade do que ganhava antes com es-
sas aplicações. A previsão é de que a taxa 
chegue a 7,25% no fim do ano. Assim, os 

investimentos atrelados à Selic come-
çam a pagar cada vez menos. Lembran-
do que essa mesma taxa era de 14,25% 
há um ano. E isso afeta praticamente to-
dos os investimentos que citei acima.

Acabou a “farra” da rentabilidade de 
mais de 1% ao mês praticamente sem 
risco que a renda fixa proporcionava a 
seus investidores. Essa valorização men-
sal cairá pela metade até o fim do ano. 
Para o brasileiro médio, tão acostuma-
do às aplicações de renda fixa que os ge-
rentes amam recomendar, isso pode pa-
recer realmente uma péssima notícia.

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

PROFESSORAS VÍTIMAS
Durante a semana as redes sociais e 

a imprensa deram grande enfoque na profes-
sora que foi agredida por um aluno, cuja foto na 
qual estava sangrando mostrou a dimensão da agres-
são. Agora uma ex-professora foi morta em uma pa-
róquia, na noite de quinta-feira (31), localizada na cida-
de de Estância Velha. Ela dava catequese no momento 
em que os suspeitos a abordaram. A vítima foi identifica-
da como Elaine Maria Tretto, de 51 anos. Ela foi surpre-
endida por volta das 20h por dois homens usando capa-
cetes, durante a catequese. Ela foi então agredida e morta 
por enforcamento. Elaine era ex-professora da 
rede municipal de ensino de Estância Velha.

Exercício físico em excesso 
pode fazer mal para a saúde

Fazer exercícios físicos ajuda a aumentar a 
disposição, a diminuir a ansiedade, a afastar o 
estresse, a manter o corpo e a mente em equi-
líbrio. É quase uma bênção. Mas muita gen-
te leva a prática a extremos, normalmente para 
alcançar padrões de beleza. Nesse caso, o efei-
to do exercício pode ser ruim para a saúde. Por 
exemplo, a obrigação de passar longas horas trei-
nando pode ser fonte de mais estresse. Além de 
afugentar o bem-estar psicológico, situações 
como esta podem gerar prejuízos ao corpo. 

FELIZ ANIVERSÁRIO

o nosso abraço e votos de muitas felicitações 
ao casal amigo Celso e rosimar Maldaner, que 
aniversariaram no dia 30 de agosto e 2 de setembro, 
respectivamente. São pessoas públicas, com um 
grande trabalho desenvolvido em prol de nossa 
gente e comunidade. a ambos, o nosso respeito e 
carinho, com desejo de uma vida muito feliz junto a 
seus familiares e seu vasto círculo de amizades!

DESBLOQUEIO 
DE BENS

A defesa do ex-presi-
dente Luiz Inácio Lula da 
Silva pediu, na noite de ter-
ça-feira (29), ao juiz federal 
Sérgio Moro, o desbloqueio 
de recursos de sua aposen-
tadoria, poupança e heran-
ça de Marisa. Os advogados 
também solicitaram o des-
bloqueio de R$ 606 mil de 
contas bancárias e de pre-
vidência privada de cerca 
de R$ 9 milhões, considera-
da parte da herança de Ma-
risa Letícia, falecida espo-
sa do petista. O bloqueio e 
sequestro de bens de Lula 
foi ordenado pelo magistra-
do responsável pelos pro-
cessos da operação Lava-
Jato na primeira instância 
em Curitiba após a conde-
nação do ex-presidente a 
nove anos e meio de pri-
são em caso envolvendo 
um apartamento tríplex.

DIREITOS IGUAIS

O projeto de lei do deputado federal Mau-
ro Mariani (PMDB/SC) iguala os direitos de he-
rança de cônjuge e companheiros dentro do Có-
digo Civil. A proposta pretende adequar à lei uma 
decisão recente do Supremo Tribunal Federal.
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LIÇÕES DE VIDA
Se a palavra “envelhecer” o incomoda, 
você ainda tem muito que aprender.

BoM fiM de SeMana!

pente-fino

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) co-
meçou a enviar as cartas de convocação dos aposen-
tados por invalidez. Neste primeiro lote foram envia-
das 22.057 cartas para 25 estados e o Distrito Federal, 
com exceção de Roraima. Aposentados por invalidez 
com menos de 60 anos e que estão com o benefício 
sem revisão há mais de dois anos estão sendo convo-
cados. No total, um milhão de segurados serão con-
vocados. Quem receber a carta deve entrar em con-
tato com o INSS pelo número 135 em até cinco dias 
corridos (exceto domingo) e agendar a perícia. Quem 
não fizer o agendamento terá o benefício suspenso.

MaiS CReSCeM
Pinhalzinho, Chapecó, Maravilha, São Miguel do Oeste 

e Xanxerê são os municípios que têm o maior crescimento 
populacional do Oeste catarinense. Isso demonstra a pujan-
ça dos municípios, e seus crescimentos são vistos com bons 
olhos. Enquanto a maioria dos municípios aqui do Extremo
-Oeste tem decréscimo populacional, alguns se destacam 
no crescimento. Em contrapartida, Santa 
Terezinha do Progresso, Romelândia, Irace-
minha, Descanso, Campo Erê, Gua-
raciaba, Bandeirante e Anchie-
ta figuram entre os que tiveram 
suas populações reduzidas.

OS GASTOS COM VEREADORES

A mídia nacional está divulgando que municípios 
pequenos no Brasil gastam mais com seus vereado-
res do que arrecadam em receitas próprias. Isso quer di-
zer que, somados todos os impostos municipais, como 
IPTU, ISS, etc., os valores não cobrem durante o ano o 
que se paga aos edis. Para suportar as despesas, o fal-
tante é retirado de repasses da União e estados, pre-
judicando então a saúde, educação e demais servi-
ços básicos nos municípios. Não é o caso de municípios 
maiores, como São Miguel do Oeste e Maravilha, onde 
as receitas próprias têm um grande volume de arreca-
dação. Existe um projeto de lei tramitando que os va-
lores deverão ser revistos, pois as receitas oriundas da 
União e estados não poderão cobrir esses absurdos.

E O BOM SENSO?

O Tribunal de Contas de Santa Catari-
na vem realizando uma investigação iné-
dita. Levanta que critérios técnicos pre-
valeceram na instalação de semáforos 
nas principais cidades. Os estudos envol-
vem, inicialmente, sete municípios. Qua-
tro já foram examinados com números 
surpreendentes. São Miguel do Oeste, por 
exemplo, tem apenas 40 mil habitantes e 
60 semáforos no Centro. São apenas ver-
dadeiros caça-níqueis. Maravilha usou o 
bom senso e instalou somente semáfo-
ros em locais de grande fluxo de veícu-
los, onde os mesmos são indispensáveis.

Reforma trabalhista nas empresas

A reforma entrará em vigor no próximo mês de novembro, trazendo consideráveis transforma-
ções nas rotinas trabalhistas das empresas. Um primeiro aspecto a ser abordado será a necessidade de re-
validação de todos os contratos de trabalhos. Assim, perante as importantes mudanças, os empresários 
e administradores de empresas devem já se adaptar à nova lei, descobrindo como ela poderá benefi-
ciar o seu negócio, buscando melhorias que possibilitem a melhor relação com os colaboradores.

SEMANA DA PÁTRIA

Estamos na Semana da Pá-
tria... Que este espírito de brasilida-
de seja uma constante, principalmente 
naqueles que têm o poder e a incum-
bência de dar melhores dias à nos-
sa gente. Na quinta-feira (7) vamos 
prestigiar o desfile comemorativo à nos-
sa independência, quando teremos a participa-
ção de entidades, escolas e toda comunidade. 
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Há, na nossa imaginação, um retrato de 
um país que não existe. E, caso este país exis-
tisse, talvez não pudesse nos incluir nele. Por-
que um país como o que imaginamos exigiria 
de nós mais do que apenas sonhar. E aí reside 
o problema.

De tempos em tempos, os institutos de 
pesquisa perguntam sobre como enxergamos 
os políticos, os empresários, as forças arma-
das, os correios, etc. E sempre o resultado tra-
duz o quanto somos exigentes com a honesti-
dade ou com a lassidão dos outros. Para nós, 
os serviços públicos são sempre péssimos, a 
educação vai de mal a pior, e os políticos, es-
ses deveriam todos apodrecer no xilindró. 
Mas nunca respondemos a pergunta que fica 
no ar: e quem iria exercer as funções dos fun-
cionários, professores e dos políticos? E como 
essas funções seriam exercidas? Melhor? De 
forma mais eficaz e honesta? Na nossa ima-
ginação, sem dúvida seria bem melhor, afi-
nal nós estaríamos lá. E na nossa imaginação, 
tudo fica bem melhor com a nossa presença.

Certa vez, vi uma charge muito instruti-
va: nela um homem pergunta para uma mul-
tidão: “quem quer mudanças?” E todos levan-
tam os braços. E então ele pergunta: “quem 
quer mudar?” Bom, aí que reside o proble-
ma… Em uma velha anedota, o homem pedia 
todos os dias a um santo para ganhar na lote-
ria. Até que um dia, ajoelhado para, mais uma 
vez, pedir a graça de se tornar rico, o homem 
ouviu uma voz do alto lhe dizendo: “eu quero 
ajudar mas, por favor, jogue na loteria!”.

O país que queremos é possível. Talvez 
até seja provável. E ele pode estar ao alcan-
ce de nossas ações. Mas enquanto reclama-
mos dos impostos que, sempre que possível, 
sonegamos; enquanto reclamamos da cor-
rupção que, sempre que possível, locupleta-
mo-nos; enquanto reclamamos da falta de 
civismo que, sempre que possível, negligen-
ciamos, o país que queremos fica mais distan-
te. Replicando Sartre, o inferno não são os ou-
tros. O inferno é acharmos que as coisas não 
acontecem porque os outros deveriam fazer o 

que não fazemos.
Certa vez, conversava com um senhor 

que tinha ido buscar seu cartão de idoso. Era 
um homem forte e saudável e não pude evi-
tar a pergunta: “por que o senhor vai usar o 
cartão de idoso para ocupar vagas especiais 
se o senhor não precisa delas?” E ele me dis-
se: “eu não preciso, mas se é meu direito, vou 
usá-lo”. Penso que toda a reflexão sobre o país 
que queremos cabe nessa resposta. E quando 
uma pessoa que precise estacionar naquela 
vaga não puder fazê-lo, porque aquele senhor 
forte e saudável está exercendo “o seu direito”, 
talvez ouçamos: “mas que país é esse, que não 
cria mais vagas para os idosos? Mas o que es-
perar, com esses políticos corruptos e ladrões? 
Não tem jeito mesmo!”

Bom, jeito tem. E ele está diante de nós, ao 
alcance de nossas mãos. Mas aí é que reside o 
problema.

 
Daniel Medeiros, doutor em 

Educação Histórica pela UFPR

a MaRCa do eSfoRÇo

Você já fez um esforço grande para construir algo im-
portante, e depois percebeu que aquilo era irrelevante? Eu 
também.

Aprendo muita coisa em consultorias. Por exemplo: 
uma empresa fez um grande esforço para adotar um siste-
ma de cartão fidelidade. Aqueles nos quais você acumula 
pontos conforme compra. Em uma pesquisa com os clien-
tes, no entanto, eles perceberam que esse esforço estava 
sendo praticamente irrelevante. Ninguém estava preocu-
pado em somar pontos.

Eu acredito que eles tiveram sorte que o esforço era 
apenas irrelevante para o cliente. Esse tipo de recompen-
sa muitas vezes é considerada um descaso. Pois nem sem-
pre ganhar um boné após acumular milhares de pontos (re-
ais) é interessante.

Não sou contra programas de pontos. Eu uso alguns 
que funcionam. Mas cada caso é um caso. O esforço para 
fidelizar é mais delicado – em geral não basta dar qual-
quer coisa em troca de meses e anos de compras.

Você já fez um esforço grande para construir algo im-
portante, e depois percebeu que estava fazendo tudo er-
rado?

Aprendo bastante em consultorias. E por isso consi-
go fazer boas perguntas (respostas raramente tenho). Por 
exemplo: uma empresa, prestadora de serviços, queria 
construir uma marca forte na região e no seu segmento. 
Queria ser conhecida pela excelência. Mas eles me revela-
ram que estavam conquistando a maioria dos clientes bai-
xando o preço, e enviando orçamentos mais baratos que a 
concorrência.

E então a pergunta: será que é possível ser excelen-
te ao atender clientes que escolheram você por que era 
mais barato? Se a excelência é um hábito, é possível prati-
cá-la nessas condições? Temos tempo para buscar melho-
res clientes, ou passamos a maior parte do tempo tentando 
agradar os clientes que temos? Insisto: clientes que só nos 
escolheram por causa do preço.

Precisamos responder sinceramente: será que fide-
lidade se conquista com pequenas recompensas? Pode 
ser. Mas esse ato de dar pouca coisa em troca de um es-
forço considerável também forma a sua marca. Assim 
como a sua marca é formada pelos clientes que você 
atende.

Relato esses dois casos porque eles estão relaciona-
dos. Construir uma marca excelente é compatível com 
essas ações? Não existem respostas exatas. Mas as boas 
perguntas apontam possíveis caminhos alternativos.

papa fRanCiSCo ReCeBe delegaÇão da CHapeCoenSe no VatiCano
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POLítICA

por lUiZ ClÁUDio CArPeS

dIrETO 
aO PONTO

adVogadoS podeRão SeR 
“defenSoReS datiVoS”. de noVo?

Desde o ano 2012 o trabalho da defensoria dativa foi 
considerado inconstitucional aqui em Santa Catarina, por 
decisão do STF. Foi então criada a Defensoria Pública. Con-
tudo, esta defensoria não consegue atender a toda a popula-
ção de baixa renda e agora o Estado de Santa Catarina acena 
novamente com o credenciamento de advogados para atua-
rem como “dativos”, a exemplo, exatamente, do que era anti-
gamente. Pois bem. Muitos dos que atuaram como “dativos” 
tiveram imensas perdas financeiras. Uma imensa morosidade 
para receberem honorários, algumas certidões de URHs que 
nunca foram pagas, é bem verdade por falta de cadastrá-las, 
mas que se perderam no tempo. Os advogados que atuavam 
naquele modelo mais fizeram caridade do que ganharam al-
gum dinheiro. Desta vez, os questionamentos são os mesmos. 

CoMo SeRão pagoS oS HonoRáRioS?
Este é o principal questionamento. Em que pese o pre-

sidente da OAB/SC, Paulo Brincas, ter dito que o advogado 
deverá receber remuneração digna, é a maior dúvida que vai 
pairar no ar. Até que ponto dará para confiar no Estado de 
Santa Catarina, de que os advogados receberão corretamen-
te, em dia? E mais: com os pagamentos como eram antes (no 
fim do processo, após sentença transitada em julgado) se le-
vavam anos e anos para receber. Ou seja, existiam processos 
que ficavam pendentes mais de cinco anos. Aí eram expedi-
das as certidões e o Estado pagava quando “dava vontade”, 
como se diz. E agora como será? O advogado, no meu enten-
der, deve receber ao menos parte de honorários já no ingres-
so da ação. Depois, com o decorrer do trâmite processual, 
outros valores devem ser adimplidos. E vamos ou não utili-
zar a tabela da OAB? Bem, uma coisa é certa. Como era, não 
pode ser. O advogado tem mais o que fazer do que se dedi-
car a um processo anos e anos, sem receber nada, ou espe-
rando para receber lá no fim, SE É QUE VAI RECEBER. Care-
cemos de explicações.

eu não Confio
E como todo o jovem advogado, quando ingressava na 

advocacia, não tinha muito o que fazer, se cadastrava para 
atuar como “dativo”. Comigo não foi diferente, e também 
passei pelos mesmos problemas que relatei nos parágrafos 
acima. Mais fiz caridade do que outra coisa. Os tempos são 
outros. Eu não confio, e não me cadastrarei. Mas para a “gu-
rizada ‘nova’ do direito”, o cadastro é uma opção. Se vão re-
ceber, quando e que valores, isto já é outro papo. A OAB/SC 
designou uma comissão para analisar o caso, mas ainda não 
há uma resposta concreta da análise que está sendo feita. 

legiSlatiVo Cinco vereadores votaram contrários e seis foram favoráveis

Câmara de Vereadores aprova 
contas de 2012 

Na última sessão de agos-
to os vereadores de Maravilha 
protagonizaram debates po-
lêmicos durante votação das 
contas do exercício financeiro 
de 2012 do município, gestão 
do então prefeito Orli Genir 
Berger. A sessão foi realizada 
na noite de segunda-feira (28) 
e a aprovação das contas pas-
sou de forma apertada no ple-
nário. 

A Prestação de Contas do 
Prefeito (PCP) 13/00.39.74.86, 
referente às contas do exer-
cício financeiro de 2012, foi 
aprovado por seis votos favo-
ráveis dos vereadores Natali-
no Prante, Jandir Primon, Ita-
mar Adler, Jeovany Folle, Luiz 
Hermes Brescovici e Láurio 
Stieler. Os outros cinco verea-
dores, Cleber Pertussatti, Eder 
Moraes, Celso Ledur, Marclei 
Grando e Gilmar Castanha vo-
taram contrários à aprovação. 

Logo após a apresentação 
da PCP, o secretário Láurio 
Stieler fez a leitura do parecer 
do Tribunal de Contas, o qual 
recomendou a aprovação das 
contas, com restrições. As res-
trições apontadas levavam em 
consideração dívidas deixa-
das pela então administração 
municipal e um déficit no or-
çamento.

O Tribunal de Contas 
apontou que o Executivo con-
traiu despesas nos dois últi-
mos quadrimestres do man-
dato (no ano 2008) sem 
disponibilidade financeira su-
ficiente para quitar as mesmas 
até o fim da gestão. O Tribunal 
cita despesas ordinárias no 
montante de R$ 1.287.860,56 
e despesas vinculadas às Fon-
tes de Recursos no montan-
te de R$ 258.004,29, ressal-

vando deste total apenas a 
quantia de R$ 21.701,60 de 
despesa em decorrência de si-
tuação de emergência. Outra 
restrição foi quanto ao défi-
cit de execução orçamentária 
do município, no valor de R$ 
700.637,94. 

O vereador Cleber Pertus-
satti foi além e apresentou ou-
tras despesas não pagas pelo 
ex-prefeito, evidenciando dí-
vidas deixadas com empresas 
em Maravilha, não pagamen-
to de bônus fiscal para agri-
cultores, e afirma que as dí-
vidas deixadas ultrapassam o 
montante de R$ 10 milhões. 

Ele diz que só em ações ju-
diciais de cobranças contra a 
prefeitura são de R$ 2,7 mi-
lhões, entre fornecedores e 
prestadores de serviços. Per-
tussatti citou processos enca-
rados pelo ex-prefeito, por cri-
mes ligados à administração 
pública. Os vereadores Eder 
Moraes, Celso Ledur, Marclei 
Grando e Gilmar Castanha 
também se pronunciaram e 
citaram as dívidas deixadas 
pela gestão em debate e mos-
traram indignação com o voto 
favorável dos colegas. 

Já os vereadores Natali-
no Prante, Jeovany Folle, Luiz 

Hermes Brescovici e Láurio 
Stieler se manifestaram favo-
ráveis à aprovação das con-
tas do ano 2012, mesmo com 
as restrições apresentadas 
pelo Tribunal de Contas, jus-
tificando que a análise téc-
nica feita pelo órgão oferecia 
garantia legal para tal aprova-
ção. Prante destacou que no 
parecer do Tribunal de Con-
tas o mesmo apontou que os 
números estavam dentro dos 
limites toleráveis para a admi-
nistração pública. 

indiCaÇão 
Durante a sessão os vere-

adores aprovaram a indica-
ção nº 124/2017, de autoria 
de Jandir Primon, para que o 
Executivo municipal estude a 
viabilidade de isentar ou for-
necer o projeto para que os 
munícipes executem a obra 
do passeio público em suas 
propriedades, conforme as 
novas exigências do Ministé-
rio Público. 

A próxima sessão ocorre 
na manhã de hoje (2), a partir 
das 7h30. 

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder 

vereador Natalino Prante foi o relator da PCP 13/00.39.74.86 e recomendou 
aprovação com restrições

Público acompanhou a sessão

DENTRO DE VOCÊ MESMO EXISTE A CAPACIDADE 
PARA SOLUCIONAR OS PROBLEMAS

 As lições a serem aprendidas nesta vida são muitas; mas não 
precisamos nos preocupar, pois existe um princípio maravilho-
so, segundo o qual “jamais nos serão apresentados problemas 
que não consigamos solucionar”. Existem muitos problemas difí-
ceis, mas para o sr. A são apresentados problemas que somente ele 
pode resolver, assim como para o B são apresentados problemas 
que somente ele consegue solucionar.

Livro: Mensagens de Luz
Reuniões da Seicho-NO-IE

Terças-feiras, às 20h 
Quintas-feiras, às 15h

Encontro da Mulher Feliz
Na Associação Local de Maravilha/SC

Rua 27 de Julho, 2081
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dadoS Segundo estimativa, município possui mais de 25 mil habitantes

Maravilha tem o terceiro maior 
crescimento populacional do oeste

O Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) 
divulgou na quarta-feira (30) 
as estimativas de crescimen-
to populacional em 2017. O 
estudo mostra que Maravilha 
foi o terceiro município do 
Oeste de Santa Catarina que 
mais cresceu. De acordo com 
o levantamento, o município 
possui atualmente 25.076 ha-
bitantes. Em 2016 o núme-
ro era de 24.712, o que repre-
senta crescimento de 1,47%. 

Da região, o maior cres-
cimento populacional foi re-
gistrado em Pinhalzinho 
(2,13%), seguido de Chape-
có (1,78%). Entretanto, essa 
não é a realidade da maioria 
dos municípios brasileiros. 
De acordo com o IBGE, 
24,7% das cidades bra-
sileiras tiveram redu-
ção populacional e em 
53,6% as taxas de cres-
cimento foram me-
nores de 1%. O estu-
do estima que o Brasil 
tenha 207,7 milhões de 

habitantes e taxa de cresci-
mento de 0,77%. 

De acordo com o IBGE, 
a taxa de crescimento popu-
lacional vem desaceleran-
do nos últimos anos. A razão 

principal da redução no rit-
mo de crescimento, segundo 
o instituto, é a queda na taxa 
de fecundidade.

Já em Santa Catarina os 
números são positivos. Das 

295 cidades, 64% registraram 
aumento no número de habi-
tantes, 34% tiveram redução 
e 2% mantiveram o mesmo 
número. Os dados também 
consolidam Chapecó como 
o quinto maior município 
catarinense, com 213.279 
moradores. 

Na região Oeste, 58% 
dos municípios tiveram re-
dução no número de ha-
bitantes. A cidade com a 
maior queda foi Galvão, 
com -2,52%. Das 86 cidades 
da região, 63 têm menos de 
10 mil habitantes, 19 têm 
entre 10 e 30 mil e apenas 
quatro possuem mais de 30 
mil habitantes.

Maravilha teve aumento populacional de 1,47%

Camilla Constantin/O Líder

64% registraram aumento 

34% tiveram redução 

2% mantiveram o mesmo número

295 cidades

Stazione poggiBonSi

Para chegar a San Gimignano, vindo de Firenze, é preciso tomar um trem 
até Poggibonsi, no coração da Toscana. 

No caminho, embalado pelo sacolejar do velho trem, se pode desfrutar da 
visão das oliveiras e dos vinhedos se esparramando pelas colinas e encostas.

Há uma certa melancolia nessas terras. Há uma tristeza que vem do chei-
ro ocre do solo e das plantações, das cinzas, do silêncio no descampado, da au-
sência de respostas para as perguntas que surgem no coração do peregrino.   

Esse estranho sentimento é difícil de ser explicado. É preciso estar lá e ter 
consciência de que por milênios o homem tem povoado aqueles cantões e su-
perado exemplarmente pestes, guerras e intempéries. Sim, talvez nos conven-
çamos de que a melancolia surja dessa resiliência inaudível e secular, dessa in-
domável necessidade de se impor perante a natureza.

Passa-se por vilarejos campestres, ainda medievais e estancados no tem-
po, cujo bucolismo lembra Natalia Ginzburg ao falar de sua cidade: “intratável 
em sua operosidade febril e obstinada; e ao mesmo desinteressada e dispos-
ta ao ócio e ao sonho.”

Chegamos ao nosso destino, nos acomodamos, andamos pelas ruelas, 
subimos na velha torre, bebemos vinho, tomamos sorvetes, comemos genero-
sas azeitonas. E então, sem constrangimento, chega a hora de partir. Não há por 
que se despedir: não tivemos tempo suficiente para cultivar amigos e não tere-
mos tempo hábil para celebrar certos rituais. 

Agora o caminho que nos resta é o mesmo caminho de volta. 
Na estação há dezenas de adolescentes ruidosos, falando uma língua ar-

caica que nos parece arrogante e debochada. Ficamos um pouco irritados mas 
percebemos que são apenas restolhos de crianças na iminência de gritar.              

 Descobrimos que devemos embarcar no mesmo trem e então resolve-
mos aguardar pela esperança de tranquilidade do próximo: nos sentamos 
nos bancos encardidos, comemos um panino, bebemos um espresso. Mata-
mos o tempo.   

30 minutos se vão e a locomotiva não surge. Procuro informações e me 
deparo com uma única palavra: cancelatto, que pisca em vermelho no telão 
de horários.   

Fico algum tempo parado tentando resolver mentalmente a situação, até 
que um jovem casal se aproxima. 

Abraçados com malícia, os dois fumam e conversam. O italiano que falam 
agora é uma língua que faz bem ao ouvido, que provoca a sensação de uma 
aconchegante familiaridade. A visão da juventude em seu epicentro e em seu 
clímax me faz pensar novamente em Natalia Ginzburg:  

“Há certa uniformidade monótona nos destinos dos homens. Nossa exis-
tência se desenvolve segundo leis antigas e imutáveis, segundo uma cadência 
própria, uniforme e antiga. Os sonhos nunca se realizam, e assim que os vemos 
em frangalhos compreendemos subitamente que as alegrias maiores da vida 
estão fora da realidade. Assim que os vemos em pedaços, nos consumimos de 
saudade pelo tempo em que ferviam em nós. Nossa sorte transcorre nessa al-
ternância de esperanças e nostalgias.” 

Peço ao garoto o porquê do cancelamento.
Ele dá de ombros, agarra a namorada pela cintura e desaparece pelos cor-

redores. 
Sua indiferença em relação aos desígnios da vida me deixa feliz e me re-

compõe: finalmente percebo que estou em uma estação aguardando um trem 
cancelado. 

No final das contas, penso, por mais diversas que sejam as bitolas, estamos 
sempre em estações fuliginosas, ouvindo o sibilar dos apitos entre uma chega-
da e uma partida, entre uma saudação e um adeus.
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LUIZ CarLOS
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polítiCa 
Convenção elege nova executiva municipal do pp 

O Partido Progressista 
(PP) promoveu no sábado 
(26) convenção municipal 
em Maravilha, com esco-
lha dos novos nomes do Di-
retório Municipal. No to-
tal, foram apresentados 
45 efetivos e 15 suplen-
tes. Entre os nomes está a 
nova Executiva municipal, 
delegados, Conselho Fis-
cal, Conselho Consultivo e 
Conselho de Ética e Fideli-
dade Partidária.  

A eleição foi na Câma-
ra de Vereadores, com parti-
cipação dos filiados, e a pos-

se feita logo em seguida, com 
pronunciamento do novo 
presidente da Executiva mu-
nicipal, Jairo Miguel da Sil-
va. Como vice-presiden-
te assumiu Jeferson Thiago 
Schwerz. O evento reuniu fi-
liados, lideranças de outros 
partidos do município e de-
putado estadual Altair Silva. 

Jairo Miguel da Silva 
destacou que o momento 
é muito bom para o parti-
do, com um diálogo bastan-
te aberto e com maturidade, 
envolvendo um pensamen-
to único entre os filiados. “O 

Partido Progressista de Ma-
ravilha hoje tem uma linha 
de ação única, está unido, 
não existem alas, existe Par-
tido Progressista”, reforçou. 

RetoRno de 
oRli BeRgeR

Durante a convenção 
foi destacado o retorno do 
ex-prefeito Orli Berger para 
o PP, que estava no PSD. Ele 
disse que é um orgulho re-
tornar para o PP e ver o tra-
balho realizado pelo diretório 
e afirma estar se sentindo no-
vamente em casa.

NOVA EXECUTIVA: 
Presidente: Jairo Miguel da Silva 
Vice-presidente: Jeferson Thiago 
Schwerz 
Segundo-vice-presidente: Julmir 
viccari
Secretária-geral: Noeli Graeff Trombini 
Secretário: ideno José Zardo  
Tesoureiro-geral: lorivan leopoldo 
Weber  
Tesoureiro: Ângela rosani de oliveira  
Líder de Bancada no Legislativo: Jandir 
Primon  
Suplentes de Vogais: ademir Celso 
Unser, Cleria Maria Siqueira e Darlan 
Cesar loch
Presidente de Honra: osvaldo artur 
Graeff

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder

Nova Executiva do PP em Maravilha Evento reuniu filiados e lideranças  

tRoCa de eXpeRiÊnCiaS Evento foi realizado na quarta-feira (30), 
reunindo cerca de 200 jovens

Maravilha sedia encontro 
Macrorregional de Jovens Rurais 

O jovem casal Leandro 
e Vanessa Knak reside na Li-
nha Araçá, interior de Maravi-
lha, e tiveram a oportunidade 
de apresentar o case de suces-
so de empreendedorismo ru-
ral na propriedade da família. 
Quatro pessoas da família se 
dedicam à produção de figos, 
morangos, milho verde e fumo 
em uma área de cinco hectares 
próprios, mais cinco hectares 
arrendados.

A atividade principal é a 
produção de morangos, que 
hoje chega a 30 mil pés. A ven-
da da fruta é feita na cidade de 
Maravilha e os clientes tam-

bém podem optar por fazer a 
colheita na propriedade, no 
sistema “colha e pague”. Eles 
apresentaram o case da família 
durante o encontro macrorre-
gional de jovens rurais, realiza-
do em Maravilha na quarta-fei-
ra (30), no Centro de Eventos 
Luz do Sol, na Linha Arabutã.

Cerca de 200 jovens, egres-
sos de um curso promovido 
pela Epagri em todo o Estado, 
sobre gestão técnica e econô-
mica das propriedades rurais, 
participaram do encontro. O 
evento iniciou às 9h, com pro-
nunciamento de lideranças, 
seguido de palestra com o pro-

fessor do Instituto Federal de 
Santa Catarina Rodrigo Kum-
mer, que falou sobre “Juven-
tudes rurais do Oeste de Santa 
Catarina: desafios e perspecti-
vas”. 

A prefeita, Rosimar Mal-
daner, esteve presente na aber-
tura e se disse muito feliz pelo 
momento, destacando os in-
centivos que o município ofe-
rece para a agricultura. O 
coordenador-geral de coopera-
tivismo e associativismo do Mi-
nistério da Agricultura, Pecuá-
ria e Abastecimento (Mapa), 
Cleber Souza dos Santos, falou 
sobre o convênio com a Epa-

gri para que o curso fosse pro-
movido no Estado. Ele desta-
cou que é preciso ter políticas 
de incentivo para que o jovem 
tenha capacidade de empre-
ender no meio rural e seja pro-
tagonista atual no desenvolvi-
mento rural sustentável. 

Durante a tarde o pales-
trante Jaime Folle falou sobre 
“O conflito entre as gerações 
e a sucessão familiar”. A orga-
nização do evento envolveu a 
Epagri, o Programa SC Rural, 
as prefeituras, parceiros locais 
e regionais e o Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abaste-
cimento (Mapa). 

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder

Mesa de lideranças, na abertura do evento Encontro reuniu jovens de todo o Estado

RoupaS e SignifiCadoS
Já li de tudo um pouco na vida e acabo de ler sobre um 

“barraco” armado numa sessão judicial de um Tribunal do 
Trabalho, aqui no Brasil. As razões desse “barraco” podem 
ser muitas... Já vou explicar, antes quero dizer que um dia 
aprendi que quando um homem está em dúvida sobre que 
roupa usar para ir a um compromisso razoavelmente formal, 
que ele vista um paletó preto ou azul-marinho, camisa bran-
ca e uma gravata discreta... Pronto, estará “alinhadíssimo” 
para ir a uma festa na casa da Rainha...

O fato que acabei de ler envolveu uma advogada que foi 
a um dos nossos tribunais do trabalho defender um cliente e 
ouviu severa crítica do desembargador da sessão em razão do 
modo como ela se vestia. Vi fotos dela. A meu juízo, ela usava 
um vestidinho pobre e mais afeito a um bailão que a um Foro, 
a um “decoro forense”. A crítica do desembargador teve am-
plas repercussões. Vamos abrir o leque da discussão... 

Nossa roupa passa aos outros diversos significados, o 
primeiro deles é bom gosto, inteligente adequação às cir-
cunstâncias... Outro significado é o da ignorância, a pessoa 
se veste em desacordo com o momento em razão de ignorar 
como seria o adequado. São as duas razões básicas. A ter-
ceira razão é caso de internação clínica/psiquiátrica: a pes-
soa se veste em desacordo com o ambiente que vai encon-
trar por provocação, quer “causar”...

Faz tempo, comentei aqui de vários casos a que teste-
munhei de homens que foram a casamentos de amigos, na 
igreja, com camisetas de futebol. A camiseta para dentro das 
calças, claro, mas... Os caras se defendiam dizendo que eram 
amigos de infância do noivo. Pior ainda. Temos que nos ade-
quar às circunstâncias em nome do “decoro cidadão”, não faz 
sentido sair para a casa de alguém ou ir ao shopping com a na-
morada, com a esposa, e o cara de bermuda, camiseta, sandália 
ou tênis sem carpim. Quem faz isso é um tosco. Shhh, fale bai-
xo, Prates! Não, não falo baixo, não tem cabimento a mulher se 
ajeitar toda para sair com ele e o ordinário sair como está em 
casa... Ah, não vai, com mulher que se respeita não vai, não! 
Ou você, mulher, já não ouviu a frase: - Tu vais assim? E na per-
gunta do “bermudão” está a brasa quente da crítica ao vestir-
se da mulher...

E quanto à advogada, por favor, vestido de bailão é para ir 
a um bailão. Certo? Decência Forense faz bem à tosse, doutora!

elaS
Não sei nas outras cidades mas em Florianópolis, Deus 

do céu, saiamos da frente... O Verão ainda não esquentou 
a bateria e elas, jovens, de modo especial, já andam quase 
nuas, os shortinhos que já estão vestindo são de fazer corar o 
sacristão... E aos tarados, é claro. Depois elas se queixam de 
falta de respeito, ora, “mulheres”, o respeito que esperamos 
dos outros tem que começar por nós mesmos... Certo, órfãs 
de pai e mãe vivos?

CHatoS
As hóstias na missa têm o tamanho de uma moeda de 1 

Real e a finura de uma folha de papel, isto é, um nada... Ago-
ra, chatos estão pedindo aos padres hóstias sem glúten, ah, 
vão se catar! Ademais, hóstias são apenas um símbolo, me-
lhor é ser decente na vida e não chato na igreja. O “Senhor” 
fica mais feliz...

falta dizeR
O despudor assumiu o plantão... Uma atriz (zinha) de 

novelas da Globo dizendo que – “No sexo, eu grito, bato, chi-
coteio...”. Que vulgar, não só pelo que faz mas pelo contar. 
Agora é assim, vergonha, pai e mãe sumiram...
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tRadiÇão Cronograma inclui show com o cantor tradicionalista 
Francisco Oliveira

Semana farroupilha tem 
programação definida 

O governador, Raimundo 
Colombo (PSD), sancionou o 
projeto de lei do deputado es-
tadual Darci de Matos (PSD) 
que prevê a comemoração 
anual da Semana Farroupilha 
em Santa Catarina. Agora a 
celebração, que já era lembra-
da, será oficial entre os dias 13 
e 20 de setembro no Estado. 

Maravilha, além de cele-
brar a Semana Farroupilha, 
terá programação realiza-
da pelo Centro de Tradições 
Gaúchas (CTG) Juca Rui-
vo. Os eventos serão realiza-
dos de 22 a 24 de setembro e, 
conforme o patrão da entida-
de, Gilson Pereira, engrande-
cem a cultura gaúcha no mu-
nicípio. “Toda a organização 

Gilson Pereira, patrão do CTG Juca ruivo

Diana Heinz/O Líder

foi um grande esforço dos in-
tegrantes. Lembrar desta data 
é educação familiar, é unir a 
sociedade”, destaca. 

A abertura do cronogra-
ma será no dia 22 de setem-
bro, com tertúlia e jantar na 

sede do CTG. Os interessados 
poderão fazer reservas para a 
data até o dia 20, pelos telefo-
nes (49) 3664 1308, (49) 3664 
1351 ou (49) 99978 9333. 

A programação segue no 
dia 23 com cavalgada duran-

te a tarde e homenagem. Às 
20h30 a entidade receberá o 
cantor tradicionalista Fran-
cisco Oliveira e os ingressos, 
que já estão sendo comercia-
lizados, custam R$ 15. No dia 
24, último da Semana Farrou-
pilha em Maravilha, haverá 
missa crioula às 10h no CTG 
Juca Ruivo e após será servi-
do almoço, que também ne-
cessita de reserva. 

Pereira convida a todos 
a participar dos eventos. “O 
município possui uma his-
tória com a tradição gaúcha, 
fazer parte daquilo que en-
grandece o nosso passado é 
estar nele. Participem da nos-
sa cultura por meio da Sema-
na Farroupilha”, finaliza. 

eleiÇÕeS 2018 

pSdB promove encontro regional de lideranças 
e filiados em Maravilha

A Associação dos Motoris-
tas de Maravilha (Assommar) 
sediou, na noite do último dia 
25, encontro regional de lide-
ranças e filiados do PSDB. O 
evento contou com a participa-
ção do deputado estadual e pre-
sidente do partido em Santa Ca-

tarina, Marcos Vieira. O objetivo 
foi debater os rumos da sigla e 
o fortalecimento do partido, vi-
sando uma candidatura própria 
ao governo do Estado em 2018.

Durante o encontro, por 
unanimidade as lideranças re-
gionais mostraram apoio à can-

didatura de Marcos Vieira para 
o governo do Estado de Santa 
Catarina. Os discursos fervoro-
sos destacavam a importância 
de dar início à campanha para o 
governo do Estado já neste ano e 
buscar apoio junto à população.

Vieira se colocou à dispo-

sição do partido, falou de pos-
síveis coligações e reforçou que 
o partido vai buscar seu espa-
ço em 2018. As lideranças re-
gionais adiantaram que de-
vem se reunir novamente no 
mês de setembro, em Sul Bra-
sil, para um novo encontro. 

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder

Presidente estadual do PSDb, Marcos vieira, participou do encontro lideranças regionais do partido estiveram no evento

o Mito do aMoR
O amor é uma cintila que move o sol e as estrelas; energia misterio-

sa que permeia o universo e preside benevolentemente o movimento 
dos átomos e das moléculas. 

Mas também é uma poderosa forma de atração entre pessoas, ho-
mens e mulheres, independentemente da orientação sexual, que, em 
vão, intelectuais, cientistas e poetas tentaram, desde sempre, codificar. 

Em um próximo encontro na “Academia Parla con Deny, o lugar 
onde fazer cultura (49 9.8895-5231) iremos abordar e desconstruir o 
Mito do Amor. Sim, porque também quando se fala de amor, se fala de 
tudo e de nada ao mesmo tempo, cada um com a sua maneira de en-
tendê-lo e vivê-lo. E o desencontro que nasce por causa de usar a mes-
ma e única palavra “amor” para “amores” diferentes pode criar muitas 
frustrações e tristezas. 

O amor não é o mesmo para todos. E não é nem sequer sempre 
igual a si mesmo. Muda. Tem fases. Se transforma.

Somos escravos dos nossos dos nossos hormônios, elusivos me-
diadores químicos; somos devedores ao nosso ambiente e ao nosso có-
digo genético, mas todos, pelo menos uma vez na vida, podemos sen-
ti-lo, ficando inebriados ou sofrendo-o, passando da alegria à dor, da 
exaltação à tristeza da decepção. 

Os primeiros contatos com esse ingovernável sentimento cabem 
dentro um jogo de sensações que podemos chamar de LUDUS: um lú-
dico balanço entre libido e ternura, atração frívola, em busca sem com-
promisso de uma satisfação egotista mais do que a vontade de doar-se. 
Um nível mais intenso de atração, que pode obnubilar o raciocínio e de-
sencadear os instintos sexuais mais poderosos é o EROS: amor apaixo-
nado, sensual, pegador, extenuante. É o mais intenso e o menos dura-
douro. As mulheres o sonham, os homens o temem. MANIA é o amor 
obsessivo, total, possessivo, irracional, dominado pelo ciúme para o 
amado do que se depende totalmente. Às vezes é o mais sofrido e chega 
ao patológico. FILIA é o amor carinhoso, confortável, quer dá seguran-
ça, feito de experiências e sensações comuns que se interligam em um 
diálogo sem palavras, feito de olhares e silêncios; cumplicidade. Os pro-
blemas do outro vêm antes dos seus próprios; tem confiança, máxima 
admiração e ajuda recíproca. 

AGAPE é o amor altruísta, delicado, baseado mais sobre o afeito 
que sobre os instintos da carne. É o contrário do EROS. Visa se tornar 
uma coisa só, sem constrangimentos. 

PRAGMA é o sentimento que junta muitas vezes os adultos que 
vêm de experiências falidas e/ou pouca confiança em si mesmos, base-
ado sobre o interesse e o cálculo, sobre o dar e receber, custos e benefí-
cios, mais sobre a compatibilidade do que sobre o afeito. 

O sexo constitui a pimenta do amor; o seu sabor. É ao mesmo tem-
po energia, dinamismo, agressividade, mas também estabilidade, pos-
sessão exclusiva. O sexo tem que lidar com inexorável passar do tempo. 

E tempo leva geralmente a transformar o EROS em FILIA ou às ve-
zes em MANIA; mais raramente em AGAPE. 

O amor sempre é diferente da paixão, que é fugace. 
É só desempenhar-se para manter sempre ardendo o fogo cuidan-

do para não queimar-se. Se quiserem falar mais sobre as nuances do 
amor, é só participar do próximo encontro na Academia Parla con Deny 
dedicado ao Mito do AMOR. 
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“a experiência é uma escola onde são 
caras as lições, mas em nenhuma 
outra os tolos podem aprender” 

Benjamim Franklin
por rAqUel bASSo Hübner

ECONOMIa E NEGÓCIOS
raquel@jornalolider.com.br

Os municípios de Maravilha, São José do Cedro, Anchieta e Descan-
so mobilizaram empresários e empreendedores para participar da Fei-
ra do Empreendedor, de 1º a 3 de setembro, no Expocentro Edmundo 
Doubrawa, em Joinville. O objetivo é facilitar o acesso dos empresários 
em um dos maiores eventos de empreendedorismo do Brasil, oportu-
nizando conhecimento sobre as principais inovações do mercado. Fo-
cado em empreendedores que querem abrir uma empresa e empresá-
rios de pequenos negócios que buscam a melhoria na gestão, o evento 
terá a inovação como tema e pretende atrair cerca de 15 mil visitantes. 

MuniCípioS do pRogRaMa Cidade 
eMpReendedoRa paRtiCipaM da 
feiRa do eMpReendedoR

Consumo global de suco 
de laranja em queda

A crescen-
te concorrência 
com bebidas mais 
baratas como nécta-
res e refrescos de múlti-
plos sabores continua a der-
rubar o consumo de suco de 
laranja no mundo. Es-
tudo recém-concluí-
do pelo Centro de Pes-
quisas e Projetos em 
Marketing e Estratégia 
(Markestrat), consulto-
ria com sede em Ribei-
rão Preto (SP), mostra 
que em 2016 a queda 
em relação ao ano an-
terior, que também so-
freu a influência da re-
dução da oferta, foi de 
1,3%, para 1,954 milhão 
de toneladas equiva-
lentes ao produto con-
centrado e congelado 
(FCOJ). Foi a sétima re-
tração anual consecutiva, o que manteve o volu-
me no mais baixo patamar desde os anos 1980. 
Em relação a 2003, início da série histórica do 
trabalho, o volume do ano passado foi 18,5% me-
nor. A preços atuais, esse encolhimento equiva-
le a perdas acumuladas no período da ordem de 
US$ 4,2 bilhões, de acordo com cálculos da As-
sociação Nacional dos Exportadores de Sucos 
Cítricos (CitrusBR), patrocinadora do estudo.

CADerneTA De PoUPAnçA 
Deve PASSAr A renDer 
menoS em SeTembro

Uma regra em vigor desde maio de 2012 
prevê um corte nos rendimentos da pou-
pança quando os juros básicos da econo-
mia, a chamada taxa Selic, caem abaixo de 
8,5%. Nessa situação, a correção anual das 
cadernetas fica limitada a um percentu-
al equivalente a 70% da Selic, mais a Taxa 
Referencial, calculada pelo BC. Hoje os ju-
ros básicos estão em 9,25% ao ano. A pre-
visão do mercado financeiro é que o Co-
pom mantenha o ritmo de corte de 1 ponto 
percentual das reuniões anteriores e bai-
xe a Selic a 8,25% no próximo dia 6. Se 
isso acontecer, a partir do dia 7 de setem-
bro a regra de corte de rendimentos co-
meçaria a valer e a correção da poupança 
passaria a ser de 70% de 8,25%, o equi-
valente a 5,77%, mais Taxa Referencial.

Após dois anos de 
recessão, dados 
recentes confirmam 
estabilização da 
economia

O diretor de Política Econômica do 
Banco Central, Carlos Viana de Carva-
lho, afirmou na segunda-feira (28), du-
rante palestra na Universidade de São 
Paulo (USP) de Ribeirão Preto, que 
“após dois anos de recessão, dados re-
centes confirmam cenário de estabili-
zação da economia e as perspectivas de 
retomada gradual da atividade econô-
mica têm se fortalecido”. Segundo o di-
retor do BC, “os dados de alta frequên-
cia mostram recuperação gradual de 
indicadores, como os de vendas do va-
rejo, onde o crescimento mensal em ju-
nho foi de 1,2%, na definição estrita de 
varejo, e de 2,5%, na definição amplia-
da”. “É importante observar os dados de 
atividade nos próximos meses para veri-
ficar se esse cenário de recuperação irá 
se consolidar”, acrescentou. “Indústria 
e serviços também mostraram sinais de 
recuperação. O setor externo tem contri-
buído para essa retomada, com o cresci-
mento das exportações, de 4,8%, supe-
rando o crescimento das importações, 
de 1,8%. “A população ocupada cres-
ceu 0,6% no segundo trimestre e hou-
ve criação líquida de postos de trabalho 
no mercado formal no primeiro semes-
tre, além da criação de 36 mil vagas em 
julho, o quarto mês consecutivo com re-
sultado positivo”, disse o diretor do BC. 

BRde tem lucro líquido de R$ 63,8 
milhões no primeiro semestre

O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) apu-
rou lucro líquido de R$ 63,81 milhões de janeiro a junho de 2017. As con-
tratações de crédito no período somaram R$ 1,27 bilhão, totalizando 
mais de 3 mil novos contratos. O segmento Agropecuário foi respon-
sável pelo maior número de novos contratos, com 2.348 clientes bene-
ficiados, e pelo segundo maior volume contratado, de R$ 343,24 mi-
lhões. O BRDE encerrou o primeiro semestre com R$ 16,8 bilhões em 
ativos. O setor Agropecuário respondia por 33,9% do saldo de financia-
mentos em 31 de junho, seguido pela Indústria (25,5%), Comércio e Ser-
viços (20,7%). O segmento de Infraestrutura, que liderou as contratações 
de janeiro a junho, respondia em 31 de junho por 19,9% do total da car-
teira de crédito. No fim do semestre, o BRDE possuía 35.377 clientes ati-
vos, localizados em 1.083 municípios, ou 90,9% dos municípios da Re-
gião Sul. O valor médio de financiamento por cliente é de R$ 389,8 mil. 

47% dos usuários buscam on-line para comprar em lojas físicas
Dados de uma pesquisa realizada pelo Ser-

viço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e pela 
Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas 
(CNDL) em todas as capitais do país mostram 
que 47% dos consumidores com acesso à internet 
assumem o costume de sempre fazer pesquisas 
on-line antes de concretizar uma compra em loja 
física. Os tipos de informações mais buscadas 
são os preços (30%), os detalhes e as característi-
cas dos produtos ou serviços (12%) e a opinião de 
outros clientes (5%). Apenas 13% dos entrevista-
dos compram em lojas físicas sem fazer qualquer 
consulta prévia no ambiente on-line. Outros 40% 
recorrem à consulta eventualmente, a depender 
do tipo de produto ou serviço a ser adquirido.
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por Dr. geovAni DelevATi

MEdICINa E SaÚdE

A presença de cistos nos ová-
rios nem sempre é algo que “vai 
passar com o tempo” e pode ser 
ignorada. Principalmente no caso 
da síndrome dos ovários policís-
ticos (SOP), distúrbio caracteri-
zado por alterações hormonais e 
formação de pequenos cistos nos 
ovários.

As principais queixas das mu-
lheres com SOP são o aumento 
de pelos em áreas de distribuição 
corporal tipicamente masculi-
na, que ocorre em 75% dos casos, 
acne e irregularidade menstrual, 
muito comum, presente em até 

85% dos casos. A obesidade tam-
bém é um dos sinais que acomete 
até 60% das pacientes.

Mas muitas vezes existe de-
mora no diagnóstico. Uma pes-
quisa feita em dezembro do ano 
passado, com cerca de 1.300 mu-
lheres da América do Norte e da 
Europa, mostrou que o diagnósti-
co demorou mais de 2 anos para 
33% dessas pacientes. E quase 
metade – 47% das mulheres – pre-
cisou passar em consulta por três 
profissionais de saúde para rece-
ber o diagnóstico. Apenas 15% das 
pacientes estavam satisfeitas com 

as informações fornecidas no mo-
mento do diagnóstico.

Geralmente, as primeiras ma-
nifestações começam ainda na 
adolescência - após 2 anos da pri-
meira menstruação - com persis-
tência de atrasos ou ausência dos 
ciclos menstruais, estendendo-se 
até o início do período da transi-
ção para a menopausa. A SOP aco-
mete cerca de 6 a 10% da popula-
ção feminina entre 18 e 45 anos.

A detecção dessa síndrome é 
feita por meio de um conjunto de 
critérios - sintomas, exames de la-
boratório e ultrassonografia.

Segundo especialistas, o tra-
tamento é direcionado às neces-
sidades particulares de cada mu-
lher, dependendo do desejo ou 
não de engravidar e na prevenção 
de futuras complicações em virtu-
de da frequente associação com 
outras doenças.

O tratamento engloba perda 
de peso e podem ser necessárias 
orientações cosméticas, incluin-
do depilação a laser e medicações 
para normalizar a função mens-
trual.

Fonte: www.febrasgo.org.br

CiSto no oVáRio: 
nem sempre “vai embora” sozinho
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Às vezes a gravidez não acontece 
pelo método tradicional, por meio da 
relação sexual, e os casais procuram 
ajuda de especialistas para realizar o 
sonho da maternidade. É importante 
que o casal passe por uma avaliação 
para obter um diagnóstico preciso 
do fator de infertilidade, permitindo, 
assim, definir qual o método mais 
indicado.

E é natural chegar ao consultório 
médico com muitas dúvidas. O gi-
necologista vai esclarecê-las. Quan-
do confirmado pelo médico que será 
indicada alguma técnica de repro-
dução assistida, é muito importante 

entender as diferenças entre os mé-
todos.

Nos homens, estão relaciona-
dos à infertilidade a baixa contagem 
e qualidade dos espermatozoides, 
varicocele (varizes nos testículos) e 
problemas de ejaculação. Já nas mu-
lheres, a dificuldade de engravidar 
pode ter diversas causas, como dis-
função ovulatória, alteração das tu-
bas uterinas e endometriose.

Qual a difeRenÇa entRe 
inSeMinaÇão aRtifiCial e 

feRtilizaÇão in VitRo?
A inseminação artificial “en-

curta” o caminho percorrido pelos 
espermatozoides. É um procedi-
mento mais simples, que consiste 
em concentrar e introduzir os es-
permatozoides diretamente no in-
terior do útero.  

Assim, os espermatozoides 
podem fecundar os óvulos, pas-
sando pelas trompas.

Já a fertilização in vitro (FIV), 
conhecida como bebê de prove-
ta, é a união do espermatozoide 
com o óvulo no laboratório, que 
irá formar o embrião que será 
transferido para a cavidade ute-
rina posteriormente. 

Há etapas. Primeiro, o médi-
co irá prescrever para a mulher 
medicamentos para estimular a 
produção de mais de um óvulo 
por ciclo. Esses óvulos são aspi-
rados por uma agulha e coloca-
dos em uma substância cheia de 
nutrientes, a fim de mantê-los vi-
vos. 

A paciente fica sedada para a 
realização desse procedimento. 
No mesmo dia, o homem colhe o 
sêmen por meio da masturbação.

Para que haja a fecundação, 
os espermatozoides são coloca-
dos no mesmo recipiente. Após 

sua fertilização, o óvulo é manti-
do em uma estufa, onde começa 
a ocorrer a divisão celular. Passa-
dos alguns dias, depois de se for-
marem pelo menos oito células, 
o embrião é colocado no útero da 
mulher.

Para essa etapa, a transferên-
cia de embriões, a mulher não 
precisa de anestesia. O médico 
vai recomendar, após duas sema-
nas, a realização de um teste de 
gravidez (beta-hCG) para saber o 
resultado do tratamento.

Fonte: www.febrasgo.org.br

inseminação artificial e fertilização in vitro
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No mês de agosto a Clínica 

Grellmann completou um 

ano de atendimentos na Ci-

dade das Crianças. Atualmente, ofe-

rece serviços de saúde nas áreas de 

nutrição, psicologia, odontologia, la-

boratório de análises clínicas e pila-

tes e nas especialidades médicas de 

reumatologia, cirurgia geral, endos-

copia digestiva alta, colonoscopia, 

pequenas cirurgias e pediatria. 

A Clínica conta com uma estru-

tura de 1.350 m², com salas amplas 

e modernas e sala de endoscopia. 

Conta também com sala de peque-

nos procedimentos cirúrgicos, lavan-

deria própria, sala de esterilização 

de materiais e de coleta de exames, 

cozinha, auditório, sala de recupe-

ração pós-procedimentos, além de 

amplas recepções com ambiente hu-

manizado. 

Com o objetivo de oferecer co-

modidade e agilidade para os pa-

cientes, a Clínica Grellmann possui 

atendimento multidisciplinar. Em 

um ano de atuação, ultrapassou mais 

de quatro mil pacientes atendidos. A 

Clínica também possui uma filial em 

Pinhalzinho.

Foto Zanotto

Foto Zanotto

Foto Zanotto

Clínica está localizada na rua José bonifácio, 87

Sala de recepção

ambiente é amplo e moderno

Clínica conta com uma estrutura de 1.350 m²
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Sala de análises Clínicas

Camilla Constantin/O Líder

Fotos: Divulgação

Mais de quatro mil pacientes já foram atendidos

Palestra no auditório sobre doenças reumatológicas com o Dr. Glênio Gutjahr

Fotos: Divulgação

Foto Zanotto

Jéssica Kreuz, nutricionista CrN/SC 104612Joana orth, pediatra CrM/SC-15585

Eduart Grellmann, cirurgião geral CrM/SC-15794 / rQE 11498

adilson Meira, psicólogo CrP/SC 12/14450

Cátia Zuffo, educadora física Cref 017383 - G/SC

Maiara Trentin, psicóloga CrP/SC 12/15698

Glênio Gutjahr, reumatologista CrM/SC-17218 / rQE 13663

Tauana Petry, odontologia Cro/SC 13486
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O 
crossfit é uma das mo-
dalidades que vem ga-
nhando cada vez mais 
adeptos. Simone Moce-

lin e Roni Marcos  Defiltro, proprie-
tários da Mondy Academia, expli-
cam que o principal equipamento 
para a prática desta atividade é o 
próprio corpo. Entretanto, eles es-
clarecem que também podem ser 
utilizadas algumas ferramentas bá-
sicas, como cordas, pesos, elásticos, 
correntes, pneus e até mesmo apa-
relhos desenvolvidos propriamente 
para a prática. 

A modalidade é uma marca re-
gistrada internacionalmente por 
uma empresa norte-americana. 
Por meio de cursos de treinamento 
no Brasil, são repassados os princí-
pios sobre a metodologia de traba-
lho. “De maneira simples, podemos 
falar que é um treinamento com 
exercícios de levantamento de peso 
olímpico, ginástica olímpica, treina-
mentos pliométricos, de tração e ati-
vidades de condicionamento meta-
bólico, como corrida, salto, escalada, 
ciclismo e remo”, afirmam.

Os treinos são orientados em 
três princípios básicos: movimentos 
funcionais (que se assemelham com 
os movimentos diários); alta inten-
sidade (para o desenvolvimento de 
melhor condicionamento físico); e 
a variação constante (rotina de exer-
cícios diferentes). “Esses princípios 
prometem uma otimização de capa-
cidades físicas, como resistência car-
diorrespiratória, força, flexibilidade, 
potência, velocidade, coordenação, 
lúdico e agilidade”, dizem. 

A Mondy, que em novembro irá 

comemorar 18 anos de atuação no mer-
cado fitness, atende turmas coletivas 
de crossfit, personal vip (três pessoas), 
atendimento personal e individual com 
horário livre. Os treinos em grupo ocor-
rem nas terças e quintas-feiras, às 19h, 
com duração de 50 minutos. No perío-
do da manhã uma nova turma irá ini-
ciar na segunda quinzena de setembro. 
Eles explicam que no atendimento per-
sonalizado treina-se até quatro vezes na 
semana, intercalando com outra modali-

dade oferecida no local.
Eles destacam que a atividade 

pode ser praticada por qualquer pes-
soa, desde atletas de elite, militares, 
idosos, jovens e crianças. “Claro que o 
treino será prescrito de acordo com a 
individualidade biológica e objetivo de 
cada um. O crossfit acabou se tornan-
do uma febre entre amantes de exer-
cícios físicos no mundo todo pelos re-
sultados obtidos e diversão garantida”, 
afirmam.

Simone Mocelin e roni Marcos Defiltro

Camilla Constantin/ O Líder

Fotos: Divulgação



 Maravilha, 2 DE SETEMbro DE 2017 15

C
om a vontade de emagrecer, mui-
tos apostam em dietas da moda 
para atingir o objetivo de forma 
mais rápida. Entretanto, ao optar 

por seguir determinado tipo de alimentação, 
os resultados nem sempre são compatíveis 
com os desejados ou representam um esti-
lo de vida saudável. “Para começar, é preciso 
ficar claro que, ao contrário do que muitos 
pensam, é preciso comer para emagrecer. O 
alimento deve ser um aliado do emagreci-
mento, porque sem ele não há como continu-
armos vivos, saudáveis, dispostos e com ener-
gia”, explica a nutricionista Simoni Welter. 

A profissional afirma que emagrecer e 
perder peso são coisas diferentes, já que per-
der peso é somente diminuir o número na ba-
lança e pode ocorrer com a perda de massa 
muscular ou líquidos. “Se uma pessoa toma 
diuréticos, por exemplo, ela acaba eliminan-
do água corporal por meio da urina e pode 
perder peso na balança, mas sem emagrecer, 
que significa perder gordura. Isso ocorre so-
mente com uma alimentação equilibrada e 
acompanhamento do nutricionista”, destaca. 

Segundo a Organização Mundial da Saú-
de (OMS), a obesidade e o sobrepeso são 

o quinto maior fator de risco de mortes no 
mundo. Entretanto, a nutricionista alerta que 
controlar o peso significa manter um peso 
saudável e adequado ao seu corpo, sem apos-
tar em dietas radicais, que no fim irão trazer 
mais malefícios do que efeitos positivos. 

Ter o objetivo de perder peso pode ser o 
primeiro passo para adotar uma rotina mais 
saudável, mas é preciso ter cuidados. “Ema-
grecer rápido nem sempre é atalho para uma 
boa saúde. Por isso, sempre que você se de-
parar com dietas milagrosas, que prometem 
perda de peso repentina, fique atento. Pode 
ser difícil conter a impaciência, mas o melhor 
caminho para chegar ao peso ideal com saú-
de é ir devagar e ter acompanhamento”, diz. 

Ao fazer a consulta, Simoni explica que 
é realizada uma avaliação nutricional para 
identificar o peso ideal e o que é preciso para 
chegar nele, por meio da bioimpedância e di-
versos métodos modernos existentes no mer-
cado. “Para manter o peso ideal, a alimenta-
ção saudável e a prática de exercícios físicos 
são fortes aliados. Vale fazer musculação, ca-
minhar, nadar, andar de bicicleta e até dan-
çar, mas sempre com orientação de um pro-
fissional”, enfatiza. 

 Camilla Constantin/O Líder

Nutricionista 
Simoni Welter

diCaS
1. Tome mais água, pode ser com limão, aromatizada ou 
pura. o importante é aumentar o consumo

2. Coma apenas o necessário, sem repetir ou exagerar

3. Fracione sua refeição ao longo do dia, isso evita a fome 
incontrolável

4. Elimine gorduras ruins

5. Consuma gorduras boas

6. Coma carboidratos, mas os corretos

7. Não viva só de proteínas

8. reduza os lanches ricos em calorias vazias

9. Para alcançar resultados saudáveis, procure aquele 
profissional que estudou para orientar tudo isso a você: o 
nutricionista

10. vença a armadilha do sedentarismo e procure um 
profissional de Educação Física

11. Não acredite no que diz ser milagroso. acredite no seu 
potencial de mudar
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O 
pilates surgiu no início do século passado, 
com o alemão Joseph Hubertus Pilates. Du-
rante o período que ficou nos campos de con-
centração da Segunda Guerra Mundial, ele 

aprimorou a técnica fazendo suas primeiras experiências 
com as molas dos colchões para trabalhar a resistência 
muscular. 

De acordo com a fisioterapeuta Débora Cristina Al-
brecht, o pilates abrange força, alongamento, concen-
tração, respiração e consciência corporal. “É a indica-
ção mais completa para pessoas que possuem patologias 
músculo-tendíneas, aliviando a dor gradativamente e 
prevenindo possibilidades de novas lesões. Também pro-
move o aumento da flexibilidade, melhora da respiração, 
relaxamento e equilíbrio”, destaca. 

Débora explica que o método clássico abrange ape-
nas os exercícios que realmente foram criados e aprova-
dos pelo inventor, sendo dispensável o uso de outros mé-
todos, equipamentos e adaptações. “Hoje em dia poucos 
profissionais trabalham somente com o pilates clássico. 
Com o passar do tempo, surgiu a necessidade de adaptar 
o método a fim de atender todos os tipos de pessoas, com 
limitações e deficiências”, diz.

Já no pilates contemporâneo utilizam-se os exercícios 
de Joseph e também adaptações. “Neste método temos a 
opção de pensar em uma sequência de exercícios exclu-
siva para cada paciente. Outra diferença é na aula, pois 
no pilates clássico o instrutor costuma conduzir através 
do comando verbal e no contemporâneo os instrutores 
demonstram os exercícios para que o paciente entenda e 
posteriormente execute a sequência”, afirma.

No Espaço Pilates Débora Albrecht é utilizado o mé-
todo contemporâneo, dispondo de aulas variadas, com 
exercícios dinâmicos e ênfase na necessidade de cada 
aluno. A fisioterapeuta conta que é realizada uma ava-
liação detalhada para descrever o nível que o paciente se 
encontra e elaborada uma sequência para suprir suas ne-
cessidades e seus objetivos. “A cada nova aula os exercí-
cios são mais desafiadores e o aluno vai evoluindo. O pi-
lates tem o poder de transformar seu corpo, sua mente 
e sua vida, basta apenas dar o primeiro passo”, acredita. 

A PROFISSIONAL 
Débora Cristina albrecht é formada em Fisioterapia 

pela Universidade Comunitária da região de Chapecó 

(Unochapecó) e pós-graduada em reabilitação ortopédica 

pelo instituto ioT de Passo Fundo (rS). Débora é 

especialista tanto no MaT pilates (exercícios no solo, com 

auxílio de diferentes acessórios) quanto no pilates com 

equipamentos. a profissional tem curso avançado em 

equoterapia e formação pelo Concentio bobath, áreas da 

Neurologia. 

o Espaço Pilates Débora albrecht, localizado na 

Fotos: Camilla Constantin/ O Líder

Policlínica Central, foi inaugurado no ano passado. Com a 

necessidade de proporcionar mais conforto e qualidade 

nos atendimentos, um novo projeto está em execução 

para ampliação do espaço, que ficará situado também na 

Policlínica, mas no primeiro andar, sala 103. 

Fisioterapeuta Débora albrecht

Método possui diversos benefícios
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por Simone Hübner

TOQUE dE rEQUINTE

Vitrine

D
eve-se comer com delicade-
za, bons modos e naturalida-
de. Apesar de toda aura de con-
temporaneidade dos dias de 

hoje, saber comportar-se à mesa ainda é refe-
rência de pessoas bem nascidas. Por mais que 
se diga que “não”, as pessoas ainda observam 
o comportamento das outras à mesa.

Pode parecer piada, mas ao olhar uma 
pessoa comendo já é possível perceber se ela 
teve uma educação esmerada ou não. Mas 
graças a Deus, mesmo os que não tiveram 
uma pessoa que atormentava durante a infân-
cia, podem aprender como se portar à mesa.

Não se sinta intimidado. Sentar-se cor-
retamente começa por arrastar a cadeira 
sem barulho para, em seguida, sentar-se 
com o corpo reto e manter as pernas de-
baixo da mesa. Nada de ficar mexendo os 
pés ou chacoalhando as pernas. O guarda-
napo deve ser tirado da lateral ou de cima 
do prato no início da refeição e ser coloca-

do sobre as pernas, de onde sai para limpar 
a boca e retorna para o colo da pessoa logo 
em seguida.

Sente-se confortavelmente e mantenha 
a postura; não deixe os cotovelos na mesa; 
segure os talheres com delicadeza, e não 
como uma pá; leve os talheres com a comi-
da até a boca, e não a boca até os talheres, 
dessa maneira não irá se curvar enquanto 
estiver comendo.

Quem mastiga devagar é elegante e 
come menos, pois o cérebro, depois de 20 
minutos de mastigação, manda o aviso de 
saciedade.

Durante toda a refeição, mantenha os 
lábios selados durante a mastigação, aguar-
de o término do processo para então falar 
alguma coisa. Nunca interrompa uma fra-
se para colocar mais comida na boca. Ter-
mine a frase e só então leve a comida à boca 
novamente.

Essa é uma forma muito elegante de 

manter uma boa conversa à mesa, pois dá 
chance de outras pessoas falarem e você 
acaba comendo menos e se sentindo sacia-
do do mesmo jeito.

Para não fazer feio, coloque sempre pe-
quenas quantidades de comida no talher, 
nunca mastigue com a boca aberta ou fale 
com ela cheia. Mastigar ruidosamente, fa-
zer barulho ao engolir, passar o ar, emitindo 
aquele barulhinho característico – “tsss...” – 
para limpar entre os dentes é uma ofensa a 
quem está à mesa com você.

Treine em casa. Saia da frente da tele-
visão nos horários de se alimentar e pres-
te atenção aos seus movimentos e ao que 
está comendo. Se perceber que existe difi-
culdade de selar os lábios ou qualquer ou-
tro problema, procure ajuda especializada. 
Do contrário, com o praticar e com o tem-
po, o ato de se sentar e comer com elegân-
cia acabará sendo uma característica bem 
natural sua. eXCelente fiM de SeMana a todoS!

diCa: 
* Frequente jantares e reuniões sem 
fome, pois nunca se sabe o que será 
servido.
* É deselegante deixar excesso de 
comida no prato, mas também não é 
elegante deixar o prato totalmente limpo.
* Não é elegante comentar o que 
você gosta ou não de comer, antes ou 
depois de tomar uma refeição para a 
qual foi convidado. Evite, assim, más 
interpretações ou a impressão de que o 
almoço ou jantar não o satisfez.
* após uma refeição, o guardanapo deve 
ser deixado na mesa, ao lado direito, 
discretamente, não sendo necessário 
dobrá-lo.
* Não descanse a faca e o garfo sobre 
a mesa quando estiver comendo. No 
caso de usar apenas o garfo, a faca 
descansará sobre a parte superior do 
prato.
* Utilize sempre o bom senso. observe o 
comportamento dos que estão à mesa 
contigo para não cometer “gafes” e 
passar uma imagem inadequada.
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por SUSAne ZAnin
MOda & ESTILO VOLTa aO MUNdO

por HenriqUe Hübner

Vitrine

agenda de eVentoS

2/9 - 53º Encontro de 
Corais – 16h – Centro 
Cultural 25 de Julho 

- Jantar-dançante Vasco 
da Gama – 20h - Salão 
Católico bairro União 

- Show com Luan & Gustavo 
– 23h59 – Green Club

3/9 - 7º Evento Cultural da 
Dança Sênior – 10h - Salão 
Paroquial Católico
 

7/9 - Almoço Clube de 
Mães Vitória – 10h - 
Centro Cultural 25 de 
Julho 

9/9 - Jantar Igreja do 
Evangelho Quadrangular – 
19h – Salão bairro União 

- Show com MC Rahel – 
23h59 – hangra 

Hoje encerramos mais uma bela jornada ao redor do globo. Trago até vocês os 
melhores lugares para se conhecer enquanto estiverem passeando pela Filadélfia.

eSpeRo Que tenHaM apRoVeitado eSSa leituRa SoBRe 
eSSe MaRaVilHoSo loCal. SeMana Que VeM eSpeRo VoCÊS 

paRa MaiS uMa eXploRaÇão. aBRaÇoS a todoS!

loVe paRk 
Talvez um dos símbolos 

mais reconhecidos da Filadélfia 
fica nesta praça: as letras que 
formam a palavra “LOVE”. 
Este símbolo da cidade atrai 
turistas e românticos de todos 
os Estados Unidos e do mundo, 
principalmente recém-casados, 
que veem na escultura o símbolo 
perfeito para representar o seu 
amor e fazem a peregrinação 
até lá para fazer suas fotos 
de casamento. Durante o 

inverno, quando visitamos, a cidade instala um mercado de 
Natal (chamado Christmas Village), com várias lojinhas que 
vendem de tudo, desde roupas e joias a comidas e bebidas.

filadélfia City Hall 
Um dos mais belos prédios de toda Filadélfia, esta enorme 

estrutura é o lar do governo da cidade e tem uma arquitetura 
impressionante, um estilo que 
parece ser uma mistura de Pa-
ris com o novo mundo. O pré-
dio foi construído em 1871 e 
tem no seu topo a estátua do 
fundador da cidade, William 
Penn. A sua torre branca que 
tem um relógio é de uma ri-
queza de detalhes impressio-
nante e pode ser vista de vá-
rios pontos da cidade, já que 
o prédio tem mais de 100 me-
tros de altura!

Sino da liBeRdade 
O Liberty Bell é um dos maiores símbolos da independência americana e, ape-

sar de não ser um dos maiores sinos que você vai ver na sua vida, carrega um signifi-
cado imenso para o povo americano. Isto porque o sino costumava ficar no Indepen-
dence Hall, que é o prédio onde várias reuniões aconteceram durante o período que 
levou à proclamação da independência do país, e acredita-se que o sino foi tocado para 

anunciar o evento. Ele fica 
em exibição num complexo 
dedicado a sua história, que 
tem algumas exibições mul-
timídia. E o melhor, a entra-
da é grátis! É bom lembrar 
que todos os espaços de exi-
bições naquela área têm se-
gurança acirrada e você 
terá sua bolsa revistada.

Há alguns meses de-
cidi pintar as pontas do 
meu cabelo de cor-de-ro-
sa e o resultado foi só su-
cesso! Eu amei e só rece-
bi feedbacks positivos. 
Afinal, quem não ama 
sair da “mesmice”? Ca-
belos coloridos têm sido 
símbolo de estilo e eu 
não quis ficar de fora.

Esta semana chegou ao 
Brasil uma novidade que já 
fazia sucesso nas gringas: 
a maquiagem para cabelo. 
Sim, maquiagem para co-
lorir os cabelos! A marca 
de cosméticos Quem Disse 
Berenice? lançou uma li-
nha inteira com vários pro-
dutos para cabelo e, den-
tre eles, várias cores para 
você colorir seus cabe-
los temporariamente. Te-

MaQuiageM paRa CaBeloS

nho certeza de que logo 
logo outras marcas tam-
bém terão suas opções!

Você pode usar rosa 
em um dia, azul em outro 
e o que mais sua criativi-

dade mandar, dá até para 
fazer um arco-íris nos ca-
belos! E o melhor de tudo 
é que a cor sai em uma la-
vagem, pronta para o pró-
ximo dia e a próxima cor! 
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por roSiAne  PoleTTo e eSTelA SerPA

árEa VIP
revisao@jornalolider.com.br 
vip@jornalolider.com.br 

Vitrine

Aniversariante do leo

a rede Feminina, em parceria 
com a Secretaria de assistência 
Social, realizou, no último fim de 
semana, mais um encontro com 
número expressivo de mulheres 
para falar da importância da 
prevenção. o evento foi realizado 
no Clube de Mães Jardim em 
Flor, na linha araçá. “Sempre nos 
orgulha mantermos este laço 
em campanhas tão importantes. 
Temos em nosso município casos 
crescentes de mulheres com 
câncer e quanto mais informadas 
mais chances de prevenir ou 
curar precocemente”, afirmam as 
voluntárias.

Felicidades e sucesso a Daiane Gohlke, pelo 
aniversário comemorado hoje (2). Que sua vida seja 
repleta de coisas boas! Parabéns!

hoje (2) Suzana Ferrari completa mais um 
ano de vida e recebe os nossos parabéns! 
Que as alegrias deste dia permaneçam para 
sempre em sua memória! 

Muitas felicidades a 
ariele Garcia da Cunha, 
pelo aniversário que será 
comemorado amanhã (3). 
Parabéns e muito sucesso!

Quem está completando 
mais um ano de vida hoje 
(2) é o nosso grande amigo, 
companheiro e membro 
da diretoria Thiago Zardo. 
o lEo Clube Maravilha te 
deseja um dia cheio de 
paz, amor, saúde e muito 
sucesso. agradecemos por 
ser um grande amigo para 
todos nós. lembre-se que as 
melhores coisas acontecem 
para quem levanta e faz!

Nesta segunda-feira (4) é dia do lisandro bagatini 
comemorar com os familiares e amigos! Parabéns e 
muito sucesso é o que desejamos!

os parabéns desta semana 
também vão para Simoni 
vanessa losch, que festeja 
seu aniversário na quarta-
feira (6)! Felicidades!



 Maravilha, 2 DE SETEMbro DE 201720

por lAiS oro e AnDreA CoSTA PeliSSAri
dESIGN EM PaUTa

eSpaÇo gouRMet

Vitrine

por lUCiAne moZer

VIda E
ESPIrITUaLIdadE

dilVado fRanCo, o SeMeadoR de eStRelaS 

O Sul do país esteve em festa no último fim de semana, mas foi 
uma festa diferente, eis que passou por aqui o semeador de estre-
las, Divaldo Franco. Nos seus 90 anos, ele palestrou em Florianópo-
lis, Lajes, Chapecó/SC e Frederico Westphalen/RS. Em cada cidade 
uma mensagem de esperança e de amor. 

Mas é claro que sua vinda a Chapecó/SC gerou muita expectati-
va. A cidade ainda carrega as dores de uma tragédia. A Arena Condá, 
em um sábado (03/12/2016) chuvoso, foi palco da triste despedida 
das 71 vítimas do acidente aéreo ocorrido na Colômbia. Mas desta 
vez, o sábado (26/08/2017) era ensolarado e a Arena lotada por pes-
soas de todos os cantos ansiando ouvir uma palavra de consolo. E 
eu era uma delas....

O evento iniciou pontualmente às 16h, fez parte do calendário 
oficial dos 100 anos de Chapecó e foi promovido pela Federação Es-
pírita Catarinense (FEC). E no protocolo uma voz conhecida, Rafael 
Henzel, sobrevivente da tragédia da Chapecoense. 

Durante aproximadamente uma hora e meia, o médium falou 
sobre a relação do Espiritismo com os fatos históricos, sistemas po-
líticos e casos da medicina. Durante a fala ele destacou também as 
relações da doutrina espírita com a igreja católica. O foco da pales-
tra foi falar da relação de Divaldo com o Espiritismo, e ele narrou em 
detalhes os ocorridos familiares que o levaram seguir trabalhando 
como divulgador do Espiritismo mundo afora.

Acredito que algumas pessoas não entenderam partes da expo-
sição, e é assim mesmo. A doutrina espírita busca apresentar, por in-
termédio de palestrantes como Divaldo Franco, a fé raciocinada, ou 
seja, não é algo imposto, são fatos comprovados e nos provocam o 
interesse em aprender. É difícil ver um espírita que não tenha uma 
biblioteca cheia de livros, lidos e relidos. 

Mas Divaldo também falou de algo que todos nós entendemos, 
o amor. Que não devemos ficar tristes ou revoltados com a partida 
prematura dos nossos queridos. Que é preciso agradecer mais e re-
clamar menos. E como existe vida após a morte, Divaldo disse que 
podemos emitir bons pensamentos, de amor e de saudade para 
aqueles que estão na espiritualidade. 

A exposição foi finalizada com a bela oração da gratidão de 
Amélia Rodrigues e que em um trecho diz: 

Obrigado por fim, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar! 
Não é importante se este lar é uma mansão, se é uma favela, uma ta-
pera, um ninho, um grabato de dor, um bangalô, uma casa do ca-
minho ou seja lá o que for. Que dentro dele, exista a figura do amor 
de mãe, ou de pai. De mulher ou de marido. De filho ou de irmão. A 
presença de um amigo. A companhia de um cão. Alguém que nos dê 
a mão! Mas se eu a ninguém tiver para me amar. Nem um teto para 
me agasalhar, nem uma cama para me deitar. Nem aí reclamarei. 
Pelo contrário, eu te direi: obrigado, Senhor! Porque eu nasci! Obriga-
do porque creio em ti. Pelo teu amor, obrigado Senhor! Preparo: 60 minutos

Rendimento: 8 porções

ingRedienteS
500 g de chocolate ao leite
500 g de uva Itália
1 lata de leite condensado
1 caixa de creme de leite
2 colheres (sopa) de margarina

Modo de pRepaRo
Derreta o chocolate em banho-maria e separe. Misture o lei-

te condensado e a margarina. Leve em forno brando até obter o 
ponto de brigadeiro e separe. Misture o creme de leite no choco-
late derretido. Coloque as uvas em uma vasilha. Coloque o cre-
me de leite condensado por cima das uvas. Depois jogue o cho-
colate derretido. Leve à geladeira até esfriar.

BoMBoM aBeRto

Nascido no Catete, Rio de 
Janeiro, em 2 de julho de 1918, 
Athos passou sua infância em 
uma casa ampla em Teresópolis. 
Perdeu a mãe, Maria Antonieta 
da Fonseca Bulcão, de enfisema 
pulmonar antes dos cinco anos 
e foi criado por seu pai, Fortuna-
to Bulcão, entusiasta da siderur-
gia, amigo e sócio de Monteiro 
Lobato, com o irmão Jayme, 11 
anos mais velho, e com suas ir-
mãs adolescentes Mariazinha e 
Dalila, que substituíram a mãe.

A trajetória artística de 
Athos Bulcão é especialmente 
consagrada ao público em ge-
ral. Não ao que frequenta mu-
seus e galerias, mas ao que entra 
acidentalmente em contato com 
sua obra, quando passa para ir 
ao trabalho, à escola ou simples-
mente passeia pela cidade, im-
pregnada pela sua obra, que “re-

alça” o concreto da arquitetura 
de Brasília.

Como diria o arquiteto e 
amigo pessoal, João Filgueiras 
Lima, o Lelé, “como pensar o Te-
atro Nacional sem os relevos ad-
miráveis que revestem as duas 
empenas do edifício, ou o espa-
ço magnífico do salão do Itama-
raty sem suas treliças coloridas?”, 
difícil imaginar. Athos é o artista 
de Brasília. As obras que aqui re-
alizou foram feitas para o conví-
vio com a população e carregam 
a consideração por esta cidade e 
seus habitantes.

“Artista eu era. Pioneiro eu 
fiz-me. Devo a Brasília esse so-
frido privilégio. Realmente um 
privilégio: ser pioneiro. Dure-
za que gera espírito. Um prê-
mio moral”.    

 
Athos Bulcão

atHoS BulCão – o aRtiSta de BRaSília
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Médico veterinário CrMv/SC 4517
por Diego roSSini
PaIxãO aNIMaL

canisefelis@gmail.com

Cão CaRinHo Primeira visita foi feita na tarde de sexta-feira (1º)

Hospital São José lança projeto 
de visitas de cão para pacientes

Jonhy é um cão da raça la-
brador, já conhecido em nos-
sa região por sua participação 
em ações de buscas do Corpo 
de Bombeiros de Maravilha e 
região, que a partir desta sema-
na ganha uma nova função. Ele 
foi incumbido de levar mais ale-
gria para os pacientes do Hospi-
tal São José de Maravilha, como o 
principal instrumento do projeto 
Terapia Cão Carinho. 

O projeto foi lançado nesta 
semana pelo hospital e na sexta-
feira (1º) Jonhy fez sua primeira 
visita aos pacientes, acompanha-
do do seu treinador, tenente-co-
mandante do Corpo de Bom-
beiros, João Emiliano de Moura 
Miranda. O objetivo é que pa-
cientes da ala pediátrica e clínica 
médica, que envolve principal-
mente pessoas acamadas, idosos 
e pacientes que tenham saído da 
UTI, recebam uma visita sema-
nal do cachorro. 

Conforme a psicóloga do 
hospital, Vanderléia da Cos-

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder

Jonhy é um labrador, descrito como dócil e brincalhão

Projeto foi lançado na quarta-feira para a equipe do hospital

ta, a ideia foi trazida de Xanxerê, 
onde o projeto já é desenvolvido 
em um hospital no município. 
Em apenas 15 dias, Vanderléia e 
a assistente social Marizete Ba-
dia Fior buscaram informações e 
na tarde de terça-feira (30) apre-
sentaram o projeto para a equipe 
de profissionais do Hospital São 
José. As visitas serão nas tardes 
de quintas-feiras e, é claro, será 
uma opção do paciente.

“Amamos a ideia. Pensamos 
que vai trazer um benefício mui-

to grande para os pacientes na 
questão de reabilitação, de feli-
cidade, diminuição de estresse e 
depressão que a hospitalização 

traz para os pacientes. A gente 
quer trazer alegria para eles”, des-
taca Vanderléia. 

Moura descreve Jonhy como 
um cachorro muito dócil, calmo 
e que adora interagir com pes-
soas. As visitas poderão ser rea-
lizadas individualmente no leito 
do paciente ou de forma coleti-
va. A meta é que a implantação 
da terapia assistida por animais 
também resulte na diminuição 
do tempo de internação dos pa-
cientes, além de proporcionar 
um ambiente hospitalar huma-
nizado, aproximando a pessoa 
internada do cotidiano fora do 
hospital.

SeguRanÇa púBliCa 

polícia Civil implanta sistema de gravação 
audiovisual em prisões em flagrante 

A Polícia Civil de Maravi-
lha agora conta com uma nova 
tecnologia que deve garan-
tir mais agilidade e transpa-
rência nos procedimentos po-
liciais da comarca. O sistema 
consiste na gravação em áu-
dio e vídeo dos depoimentos e 
interrogatórios, dispensando 
o escrivão de fazer a digitação 
do texto. Com isso, deve dimi-
nuir em 60% o tempo utiliza-
do durante os procedimentos.

Conforme o delegado da Po-
lícia Civil, Joel Specht, o softwa-
re já está instalado e deve co-
meçar a ser utilizado no início 
deste mês. “Ao contrário do pa-
pel, ele também permite veri-
ficar a forma de comunicação 
durante o depoimento e ainda 
garante que a vítima fique me-
nos tempo na delegacia”, destaca. 

Specht explica que a utiliza-
ção do programa impede que os 
arquivos sejam editados ou alte-

rados, o que garante segurança e 
transparência ao processo. A tec-
nologia foi testada na Central de 
Plantão Policial (CPP) em Floria-
nópolis e Palhoça e funciona em 
São Miguel do Oeste desde abril. 
Além da rapidez do novo proces-
so durante o auto de prisão em 
flagrante, a gravação audiovisu-
al será encaminhada ao juiz, que 
irá apreciar o fato e ter uma real 
convicção de acordo com o que 
as pessoas apresentam no vídeo. 

Delegado da Polícia Civil de Maravilha, 
Joel Specht

Diana Heinz/O Líder

CãeS e gatoS
A convivência entre cães e gatos não é mais tão difícil quando 

se pensava, e o mito de que eles são inimigos já perdeu a validade 
há muito tempo. Porém, em certas situações, é possível que alguns 
conflitos aconteçam, caso os pets não sejam treinados da maneira 
correta para conviverem em harmonia. 

Esse foi o caso da cliente Luciana Vilela. Em um primeiro mo-
mento, Luciana procurou a Cão Cidadão para ajudá-la com o com-
portamento dos cães, que apresentavam sinais de agressividade, 
medo e falta de sociabilização, porém, o trabalho acabou se esten-
dendo quando a tutora resolveu adotar novos peludos, mas, dessa 
vez, de outra espécie. “Após se planejar e tirar as dúvidas, ela ado-
tou dois gatos irmãos de três meses de idade. Foi aí que começa-
mos as aulas de sociabilização”, conta a adestradora da equipe Cão 
Cidadão, Nathália Camillo. 

SoCiaBilizaÇão
A apresentação entre os animais é o primeiro passo para ga-

rantir a boa convivência e a amizade entre eles. Esse foi o pen-
samento da adestradora, que, além de treinar os cães com seus 
problemas comportamentais individuais, iniciou um treino de so-
ciabilização com os felinos também. “Começamos as aulas com 
apresentações individuais dos cães aos gatinhos dentro da caixa 
de transporte. Utilizamos muito reforço positivo para ambos, sem-
pre respeitando a zona de conforto de cada um”, relembra Nathália.

Aos poucos, os gatos se acostumaram com a presença dos 
cães e cada peludo foi progredindo individualmente. Isso só foi 
possível por conta do método de Adestramento Inteligente, técni-
ca criada pelo zootecnista e especialista em comportamento ani-
mal, Alexandre Rossi, usada pelos profissionais da Cão Cidadão. 
Essa técnica se baseia em valorizar as atitudes corretas do pet e não 
as erradas, criando associações positivas entre os bichinhos. “Em 
apenas três semanas já conseguimos deixar todos soltos na sala 
por várias horas, mas com a supervisão dos tutores”, explica a ades-
tradora. 

enVolViMento
Para alcançar esses resultados e criar um ambiente tranquilo 

e harmonioso para os pets, os tutores também tiveram sua (gran-
de) parcela de responsabilidade, uma vez que é preciso dar conti-
nuidade aos treinamentos, mesmo sem a presença do profissional. 
“Me envolvi 100% no adestramento. As orientações da Nathália 
sempre me ajudam muito. Muitas vezes, uma dica simples faz toda 
diferença”, afirma a cliente Luciana.

“Receber os vídeos dos treinos de sucesso durante a semana 
é muito recompensador. Ainda estamos caminhando, mas nosso 
objetivo é deixar todos à vontade e com acesso total ao apartamen-
to”, finaliza Nathália.

FONTE: CÃO CIDADÃO
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pRefeitoS e SeCRetáRioS Para que agentes políticos recebam valores, vereadores precisam aprovar lei na Câmara

pagamento de 13º salário levanta debate 
na região da amerios

A Associação dos Municí-
pios do Entre Rios (Amerios) de-
bateu o pagamento do 13º salário 
na última semana em mais uma 
assembleia ordinária da entida-
de em Maravilha. Entre muitos 
assuntos na pauta, o pagamen-
to foi levantado pelos prefeitos e 
discutido rapidamente antes do 
término do encontro. 

O presidente da Amerios, 
Jairo Ebeling, prefeito de Cunha 
Porã, explica que uma decisão 
do STF, em fevereiro, colocou um 
ponto de pacificação no assunto, 
já que reconheceu que os agentes 
políticos têm direito a receber o 13º 
salário. Conforme o prefeito, a dis-
cussão acontecia em todo o Bra-
sil. Na região da Amerios, o muni-
cípio de Cunha Porã, por uma lei 
específica, já efetua o repasse do 
13º salário para prefeito, mas a en-
tidade está debatendo para que as 

outras administrações iniciem o 
pagamento em 2018. Segundo o 
presidente, o debate foi sugerido 
pela Federação Catarinense de 
Municípios (Fecam).

No entanto, como o Executi-
vo não pode criar despesas para a 
administração pública, a propos-
ta precisa partir da Câmara de 
Vereadores. Os vereadores preci-

sam criar um projeto, colocar em 
votação e aprovar. Assim, a Ame-
rios já encaminhou explicação 
para os presidentes das câmaras 
na região, solicitando o debate 
sobre o assunto. 

Além dos prefeitos, secretá-
rios municipais também teriam 
direito a receber 13º salário. Os in-
tegrantes do Legislativo não se en-
quadram, segundo o presidente, já 
que existe o recesso nas Câmaras.

Para pagar o salário adicional 
já no próximo ano, o projeto preci-
sa ser criado agora, para inserção 
no orçamento municipal de 2018.

o Que penSaM 
oS pRefeitoS?

Em Romelândia, o prefeito, 

assunto foi debatido na última semana, em assembleia

Ederson Abi/O Líder

Valdir Bugs, diz que, particular-
mente, não tem opinião forma-
da. Segundo ele, o caso foi en-
caminhado para a Câmara, mas 
ainda não houve manifestação 
dos vereadores. Ele diz que seria 
uma despesa para os cofres públi-
cos, mas todos os servidores têm 
direito. “Vou aguardar a Câmara 
se pronunciar a respeito”, diz. 

Em Tigrinhos, Derli de Oli-
veira afirma que ainda não de-
bateu o assunto com os vereado-
res. Ele afirma que, a princípio, 
não tem vontade de implantar o 
13º salário. “Mas vou sentar com 
eles para tomarmos uma deci-
são em conjunto com a Câmara 
de Vereadores. Como a gente é 
parceiro em tudo, a gente vai es-
tar decidindo junto. “Não posso 
te adiantar nada”, afirma.

Em Caibi, Eloi Líbano expli-
ca que ainda não tem uma posi-
ção, mas sabe do direito de todo 
trabalhador. “Mas a gente ainda 
não definiu o encaminhamen-
to que vai dar para isso”, comenta. 

O prefeito de Bom Jesus do 
Oeste, Ronaldo Senger, comen-
ta que é uma questão polêmi-
ca, pela oneração na folha de pa-
gamento. Ele diz que vai coletar 
as opiniões dos vereadores, mas 
não tem pretensões de solicitar 
o 13º salário. “Não entrei aqui na 
prefeitura com essa intenção. A 
população não vai ver isso com 
bons olhos e eu abriria mão do 13º, 

apesar de a gente ser um trabalhar 
como qualquer outro”, explica. 

Em Maravilha, a prefeita, 
Rosimar Maldaner, afirma que 
é justo, mas no momento não é 
pertinente, pela situação de difi-
culdade econômica do país. “Eu 
não estou pleiteando esse valor 
pra mim. Mas a gente tem que 
entender a posição de cada um, 
se há direito ou não há. Mas eu 
acho que não é o momento eco-
nômico para essa lei”, opina.

O prefeito de São Miguel da 
Boa Vista, Vilmar Schmaedecke, 
diz que discutiu entre os prefeitos 
e é um direito de quem recebe 
salário. No entanto, ele vai levar 
o assunto até a Câmara de Verea-
dores. “E aí os vereadores que vão 
decidir o que fazer, se vão autori-
zar me pagar o 13º ou não. De-
pende deles, a aprovação será de-
les”, comenta Schmaedecke. 

Jean Carlos Nyland, prefeito 
de Iraceminha, encara o debate 
como normal, já que é um direi-
to. Para ele, se houve comunica-
do da Fecam e as câmaras estão 
sendo informadas, o município 
de Iraceminha fará contato com 
os vereadores. “Mas a decisão 
cabe a eles. Se seguirem o acór-
dão do STF, estarão cumprindo a 
lei”, explica.

A reportagem do Jornal O 
Líder tentou contato com os de-
mais prefeitos da região, mas sem 
resposta. 

Na quinta-feira (31) a casa 
da nucleada Jusara De Bona se-
diou reunião festiva realizada 
pelo Núcleo da Mulher Empre-
sária, ligado à CDL e Associação 
Empresarial de Maravilha, com 
a participação de cinco novas in-
tegrantes. Após a apresentação 
destas, a coordenadora, India-
nára da Silva, falou sobre a mis-
são, visão e valores do Núcleo.

As nucleadas também re-
alizaram avaliação do 5º Fó-
rum Empresarial, evento o qual 
o Núcleo foi parceiro. A presi-
dente da CDL e Associação Em-
presarial, Poliana de Oliveira, 

agradeceu o empenho das nu-
cleadas na organização e co-
mercialização dos ingressos. 
Leoni Radaeli e Claudia Sche-
goschewski, multiplicadoras do 
Programa Geração Empreende-
dora, comentaram sobre o pri-
meiro encontro, realizado nesta 
semana, que foi acompanhado 
pelos 27 alunos participantes.

Poliana de Oliveira e Elia-
na Estefano explanaram sobre 
a participação no evento Em-
preende Mulher Catarinen-
se, realizado no dia 17 de agos-
to, em Florianópolis, elogiando 
a organização, palestras, ca-

ses e dinâmica de atividades. 
Para o próximo ano as nucle-
adas comentaram em incluir 
este evento como uma Mis-
são Empresarial do Núcleo, a 
fim de viabilizar a participa-
ção de todas as empresárias.

Segundo a coordenado-
ra, também neste ano o Nú-
cleo promoverá o Dia do 
Associado. “Estamos organi-
zando o formato, para que to-
dos os empresários associados 
possam participar e se sen-
tir valorizados”, comenta, pon-
tuando que será em novem-
bro, com almoço festivo.

enContRo
núcleo da Mulher empresária 
tem reunião festiva 
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tRadiÇão Evento é realizado há aproximadamente 20 anos em Maravilha 

Baile das orquídeas reúne mais 
de 500 participantes

Na noite de sábado (27) o 
salão da Comunidade Evan-
gélica sediou mais uma edi-
ção do Jantar-Baile das Or-
quídeas. O evento teve início 
às 20h30, com momento de 

reflexão e oração, seguido de 
jantar. No cardápio, os casais 
degustaram diversos pratos 
de saladas, lasanhas, carnes, 
pães e cucas. 

O evento é promovido 
pelo Grupo de Casais Reen-
contristas da Igreja Evan-
gélica de Confissão Lute-
rana no Brasil (IECLB) de 
Maravilha. Conforme o ca-
sal presidente, Edilo e Nil-
si Horst, cerca de 550 pesso-
as participaram do evento. 
Edilo destaca que o Baile 
das Orquídeas é tradicional 
no município, realizado há 
pelo menos 20 anos. 

Nilsi reforça que o obje-
tivo é promover uma integra-
ção entre casais e comunida-
de em geral. Após a janta, os 
casais se divertiram com o 
baile, animado por Augusto 

& Banda. Ela já deixa o con-
vite para o próximo even-
to do grupo no 1º domin-
go do Advento (4º domingo 
que antecede o Natal), que é 
a Caminhada das Lanternas. 

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder

Momento de oração deu início à 
programação

Público participante foi estimado em 550 pessoas 

Jantar foi servido a partir das 20h30 Casais participaram do evento

Evento foi uma oportunidade de confraternização Comunidade local presente no jantar

Cardápio teve carnes, saladas, lasanhas, pães e cucas Noite foi de alegria para os participantes 

Público posou para fotos Casal presidente do grupo, Nilsi e Edilo horst

patRiotiSMo

ato cívico no espaço 
Criança Sorriso 
marca o início da 
Semana da pátria 

Maravilha iniciou ontem 
(1º) os atos da Semana da Pá-
tria, no Espaço Criança Sorriso, 
com o hasteamento das ban-
deiras. Estiveram presentes li-
deranças, Banda Marcial Ci-
dade das Crianças, Escola de 
Educação Básica João XXIII e 
os centros de Educação Infan-
til Cinderela e Criança Feliz.  

Conforme a secretária de 
Educação, Roseméri Rodri-
gues da Silva, até o Dia da In-
dependência, às 8h15 será feito 
o hasteamento das bandei-
ras e às 17h o arriamento. Du-
rante estes sete dias as ativi-
dades terão a participação 
da Unoesc, Clube de Lions, 
LEO Clube Maravilha, Polí-
cia Militar, Corpo de Bombei-
ros, Grupo de Dança Alemã 
Wolktanzgruppe Vunderbar, 
JCI, Rotary Club, Apae, Agên-
cia de Desenvolvimento Re-
gional de Maravilha, Unopar, 
Ceja, Grupo Escoteiro Raí-
zes e escolas do município. 

Na quinta-feira (7) será re-
alizado o desfile cívico, a partir 
das 8h. Roseméri destaca que 
a concentração deve iniciar às 
7h30, na Avenida Euclides da 
Cunha. “O ato vai começar na 
Avenida Araucária e seguir até 
a Avenida Sul Brasil”, lembra. 

Neste ano haverá como 

novidade a escolha de pontos 
de dispersão, ou seja, cada ins-
tituição terá um local onde 
os integrantes deverão seguir 
após o desfile. Segundo a se-
cretária, a medida auxilia-
rá na organização daqueles 
que ainda estarão desfilando.

SEQUÊNCIA DO 
DESFILE CíVICO:
- banda Marcial Cidade das 
Crianças
- Polícia Militar 
- Educação infantil municipal 
- apae Marisol 
- Centro Educacional 
vereador raymundo veit 
- Centro Educacional Mundo 
infantil (Caic) 
- Escola de Educação básica 
Santa Terezinha 
- Dom Sistema Educacional
- Escola de Educação básica 
João XXiii 
- Escola de Educação básica 
Nossa Senhora da Salete 
- Centro de Educação de 
Jovens e adultos
- Centro Educacional 
Monteiro lobato
- Escola de Ensino 
Fundamental Juscelino 
Kubitschek de oliveira
- Funcionários da Secretaria 
de Educação
- Corpo de bombeiros 

abertura da Semana da Pátria foi realizada ontem (1º) 

banda Marcial Cidade das Crianças realizou apresentações durante o evento 

Fotos: Diana Heinz/O Líder
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A história começou ainda em 2011, quando Edson Lamb 
abriu as portas de uma empresa prestadora de serviço com mi-
niescavadeira. Lamb viu o trabalho da máquina durante uma via-
gem para uma cidade maior e resolveu trazer a novidade para a 
região de Maravilha. A miniescavadeira facilita o serviço em lu-
gares de difícil acesso. Com o nome de EM Serviços, a empre-
sa começou a prestar serviços com a máquina na região. 

Em 2012 o cunhado Vanir Fantin entrou no negócio e em 2013 os 
sócios apostaram também no ramo de instalação e venda de pisci-
nas. Eles então mudaram 
o nome da empresa para 
Piscinas Maravilha. Atual-
mente a venda e instalação 
de piscinas é o carro-che-
fe, no entanto, a empresa 
continua trabalhando com 
prestação de serviços de 
miniescavadeira. Em bre-
ve o escritório, que hoje 
funciona na Avenida Ma-
ravilha, vai ganhar nova 
sede, em um barracão da 
Área Industrial, próximo ao 
CTG Juca Ruivo. A empre-
sa também tem para ven-
da produtos para limpeza 
e manutenção de piscinas. 

piscinas Maravilha presta 
serviços para a região 

Maravilha irrigações está há três anos no mercado 

farmácia farmamed trabalha com 
medicamentos e perfumaria 

Cantinho do lanche atende na avenida Maravilha 
venda e instalação de piscinas é o carro-chefe da empresa

Os irmãos e sócios Fran-
cieli e Jeferson Baumgratz abri-
ram as portas da empresa Ma-
ravilha Irrigações há três anos e 
hoje trabalham com sete profis-
sionais. A equipe trabalha com 
sistemas de irrigação de água e 
dejetos. A empresa faz toda ela-
boração do projeto, venda dos 

materiais e instalação do siste-
ma, atendendo Maravilha e re-
gião. Com sede na Avenida Ma-
ravilha, a empresa também 
vende lonas para esterqueiras. 

O foco é a instalação de 
sistemas em pastagens, lavou-
ras e hortas, atendendo des-
de grandes produtores, até 

pequenas áreas, como hor-
tas na cidade ou interior. A 
empresa também presta ser-
viços de manutenção e as-
sistência para quem já esti-
ver com o sistema instalado. 
Jeferson já tem uma empre-
sa que atua no mesmo ramo, 
no Paraná, há nove anos, e 

trouxe a ideia para Maravi-
lha. Conforme Francieli, o di-
ferencial é a busca constante 
pela inovação em produtos e 
apresentação de novas tecno-
logias, como a venda de sis-
temas automatizados, com 
os quais os horários de irriga-
ção podem ser programados. 

Divulgação

Sistemas de irrigação instalados pela empresa Maravilha irrigações atende na avenida Maravilha 

A empresa iniciou as 
atividades há mais de 17 
anos, instalando-se na Ave-
nida Maravilha com o obje-
tivo de atender os morado-
res do Novo Bairro e bairros 
vizinhos, onde não havia 
nenhuma farmácia. Vilson 

Boff e o filho Everton são 
os fundadores e integram 
a equipe de sete profissio-
nais que atuam hoje no 
atendimento aos clientes.

Em dezembro de 2003 
a Farmácia Farmamed mu-
dou-se para o novo ende-

reço para atender os clien-
tes em um espaço mais 
amplo. A Farmácia ofere-
ce toda linha de medica-
mentos e também traba-
lha com produtos variados 
de perfumaria. A empre-
sa presta ainda serviços far-

macêuticos, como aferição 
de pressão arterial, apli-
cação de injetáveis, teste 
de glicemia capilar, aplica-
ção de brincos, entre ou-
tros. Um dos principais di-
ferenciais é a atenção e 
orientação continuada. 

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder

Farmácia Farmamed iniciou atividades há 17 anos Empresa trabalha com medicamentos e perfumaria

Marcos Aldtreider abriu 
as portas do Cantinho do Lan-
che há cinco anos e o atendi-
mento é de segunda a sába-
do na Avenida Maravilha. A 
ideia de abrir o negócio sur-

giu quando Aldtreider conse-
guiu a aposentadoria. Ele não 
queria parar de trabalhar e foi 
então que começou a nova 
atividade. Ele serve bebidas di-
versas e lanches, como pas-

tel, cachorro-quente, galeto 
e enroladinho, entre outros. 

O cliente pode optar en-
tre comer no local ou levar o 
produto. Aldtreider frisa que 
para trabalhar no ramo de ali-

mentação é preciso se atentar 
muito na qualidade dos pro-
dutos vendidos e afirma que 
este é seu principal foco. O ho-
rário de atendimento é das 
6h às 11h e das 14h às 21h. 

Marcos aldtreider abriu o negócio há cinco anos Cantinho do lanche atende na avenida Maravilha
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tRoCa CultuRal
alunos recebem intercambistas alemães em 
outubro, para troca de experiências

Os 12 estudantes e três 
professores da Escola de Edu-
cação Básica Nossa Senho-
ra da Salete que foram à Euro-
pa no ano passado receberão 
agora os alemães que visita-
ram. As viagens fazem par-
te de um projeto realizado em 
parceria com a Igreja Evangé-
lica de Confissão Luterana no 
Brasil (IECLB). Conforme o 
pastor Leandro Ristow, o obje-
tivo das visitas é a troca cultu-
ral entre os jovens. “Em agosto 
de 2016 visitamos as escolas, 
igrejas e casas e adentramos 

brasileiros visitaram os alemães em agosto de 2016

Divulgação

no modo de vida deles. Ago-
ra é hora de retribuir”, conta. 

Serão 11 alunos e três pro-
fessores que irão visitar o Bra-

sil no mês de outubro. Eles fi-
carão hospedados nas casas 
dos brasileiros que receberam 
na Alemanha durante duas se-

manas. A chegada dos ale-
mães está prevista para o dia 
4 de outubro em Florianópo-
lis e após uma visita ao litoral 
catarinense embarcam a Ma-
ravilha no dia 7 de outubro. 

Para o pastor, a recep-
ção será calorosa e duran-
te o tempo de visita os bra-
sileiros mostrarão como é 
a rotina brasileira. “Esta-
mos ansiosos pela chegada 
deles. Já está tudo prepara-
do e esperamos que eles se-
jam bem recebidos, como fo-
mos na Alemanha”, destaca. 

O LEO Clube realizou, 
no sábado (26), o repasse 
para a Banda Marcial Cida-
de das Crianças de 50% dos 
lucros obtidos com a ven-
da de pizzas. O montante é 
de R$ 3.016,63. O Clube agra-
dece a todos que contribuí-

ram com o recorde de 1.087 
pizzas vendidas. A cada edi-
ção o LEO Clube desenvol-
ve parcerias com a finalidade 
de contribuir com o trabalho 
de entidades do município. 
“Lembre-se! As coisas aconte-
cem para quem levanta e faz”. 

luCRo

tRadiCional

leo Clube efetua 
repasse para a 
Banda Marcial

leo Clube promove 
mateada

Divulgação

Divulgação

valor foi repassado para a banda Marciala

O LEO Clube reali-
zou a tradicional matea-
da alusiva ao Dia Nacional 
do LEOísmo no domin-
go (27). Os companhei-
ros se reuniram no Espa-
ço Criança Sorriso para 
confraternizar e divulgar 
o movimento LEO para a 
sociedade maravilhense. 
O evento também contou 

com a visita do LEO Clu-
be Chapecó Universidade. 

Na ocasião foi promo-
vida uma dinâmica de in-
tegração entre os clubes, 
com troca de experiências 
a respeito das metodolo-
gias utilizadas em campa-
nhas e atividades. Além dis-
so, foi feito o planejamento 
para futuras integrações. 

Mateada contou com confraternização e troca de experiências

MaCaRRonada Evento foi realizado no Salão Paroquial Católico, 
juntamente com o sorteio da ação entre amigos

Comunidade regional prestigia 
tradicional almoço da apae Marisol 

Com a “casa cheia”, a 
Apae Marisol de Maravilha 
promoveu no sábado (26) 
mais uma edição do tradi-
cional almoço anual, um 
dos principais eventos da 
escola especial. No cardá-
pio, macarronada com ga-
leto, saladas e acompanha-
mentos. 

O evento foi no Salão 
Paroquial Católico e reu-
niu público expressivo. Na 
oportunidade, foi feito o 
sorteio da ação entre ami-
gos, com entrega de 15 prê-
mios, doados pelo comércio 
local, sendo vendidos três 
mil números na comuni-
dade regional. Também foi 

feito o sorteio de um bolo, 
doado por uma padaria da 
cidade. Todas as bandeiri-
nhas do bolo foram comer-
cializadas, o que também 
colaborou para aumentar os 
lucros obtidos no evento. 

O objetivo é arrecadar 
recursos para a escola es-
pecial, além de promover 

um momento de integração 
para a comunidade. O presi-
dente da Apae, Genuir Bas-
sani, reforça que a comuni-
dade local e regional vem 
respondendo muito bem às 
ações e eventos da escola, 
auxiliando na continuidade 
dos trabalhos em prol dos 
alunos excepcionais. 

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder

Evento foi realizado no Salão Paroquial Cardápio foi macarronada, galeto e saladas
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tIgRINhOS
apoio finanCeiRo Programa é voltado para a primeira infância e 
busca expandir a quantidade de matrículas 

Município recebe recursos 
do Brasil Carinhoso

Tigrinhos ganhou recursos 
do programa Brasil Carinhoso e 
aplicou em brinquedos e na re-
forma e manutenção da cozinha 
e do portão de entrada do Centro 
de Educação Infantil Proinfância 
Criança Sorriso. 

O programa consiste na 
transferência automática de re-
cursos financeiros para custe-
ar despesas com manutenção e 
desenvolvimento, além de con-
tribuir com ações de cuidado in-
tegral, segurança alimentar e nu-
tricional e garantir o acesso e a 
permanência da criança na edu-
cação infantil. 

O Brasil Carinhoso é voltado 
para a primeira infância e busca 
expandir a quantidade de ma-
trículas de crianças entre zero e 
quatro anos em creches públicas 

Cozinha da escola foi reformada

Fotos: Divulgação

ou conveniadas e que as famílias 
sejam beneficiárias do Progra-
ma Bolsa-Família. O apoio é con-
quistado na medida em que os 
municípios informam ao Censo 
Escolar do ano anterior a quan-
tidade de matrículas de crianças 
nesta faixa etária.

Portão de entrada recebeu manutenção

Diversos brinquedos foram adquiridos com o recurso

taÇa SiCooB 
Campeonato de futsal 
tem nova rodada hoje

A quinta rodada do Campe-
onato Municipal de Futsal de Ti-
grinhos será realizada hoje (2), às 
18h, no Ginásio Municipal de Es-
portes. Na ocasião, se enfrentam 
Real x Bar e Lanchonete Priebe, 
Catedral x Ajax, Juventus Juniors 
x Tcharemanga, River Plate x 
Boca Juniors, Sertãozinho x Avaí 

e Deportivo Tigre x Largados.
Pela quarta rodada, os re-

sultados foram Juventus Ju-
niors 7 x 0 Avaí, Tcharemanga 
5 x 3 Deportivo Tigre, Boca Ju-
niors 5 x 1 Sertãozinho, Ajax 4 
x 3 Poca Lenha, River Plate 3 
x 2 Bar e Lanchonete do Prie-
be e Catedral 1 x 0 Largados.

ajax

real

bar e lanchonete Priebe

Catedral

Fotos: Divulgação

idade CeRta

dadoS

programa nacional 
de alfabetização 
terá continuidade 

Secretaria de assistência Social elabora Mapa falado

As professoras Lucia-
ne Soethe e Claudia Hirs-
cheiter participaram, 
nos últimos dias 21 e 22, 
de reunião em São Car-
los, acompanhadas pela 
professora e coordena-
dora local do Pacto Na-
cional pela Alfabetização 
na Idade Certa (Pnaic), 
Marcia Adriani de Oli-
veira. Na oportunidade, 
foram repassadas orien-
tações sobre o Pacto. 

Tigrinhos aderiu ao 

Pnaic em 2012. A novida-
de deste ano é que o foco 
das ações serão os estu-
dantes da pré-escola e do 
ensino fundamental, ca-
bendo aos professores, co-
ordenadores pedagógicos, 
gestores escolares e ges-
tores públicos a respon-
sabilidade compartilhada 
de a criança escrever, ler 
com fluência e dominar 
os fundamentos da mate-
mática no nível recomen-
dável para cada idade.

Professoras receberam orientações sobre o Programa

Divulgação

Divulgação

Divulgação

atendiMento
gestantes realizam visita 
ao Hospital São José

As gestantes de Tigrinhos realiza-
ram visita ao Hospital São José na ter-
ça-feira (29). O objetivo foi diminuir 
a ansiedade das futuras mães e vin-
culá-las à maternidade onde deverá 
ocorrer o parto, melhorando o acolhi-
mento e permitindo que elas rece-
bam informações importantes para 

planejar sua estada na unidade.
Durante a visita, as gestantes conhe-

ceram como funciona o atendimento 
obstétrico, desde a admissão até os aloja-
mentos e enfermaria. A equipe de Saúde 
agradece todas as gestantes que partici-
param da visita e os funcionários do Hos-
pital São José que possibilitaram a visita.

Gestantes conheceram as instalações

A Secretaria de Assistência So-
cial realizou a construção do Mapa 
Falado no último dia 16, no Cen-
tro de Múltiplo Uso Sagrado Co-
ração de Jesus. A atividade teve 
como objetivo diagnosticar da-
dos e debater com a população 
qual a visão da proteção social.

Nesta primeira etapa os usuá-
rios das políticas de proteção so-
cial foram ouvidos. Na ocasião, foi 

definido um conceito de prote-
ção social, entendido como garan-
tia de acesso a direitos. Posterior-
mente, foram identificados espaços 
do território onde estão os equipa-
mentos e serviços oferecidos que 
garantem proteção ou desprote-
ção social. Os dados elencados na 
construção do mapa irão auxiliar 
na elaboração do Plano Plurianu-
al de Assistência Social 2018-2021. Usuários das políticas de proteção foram ouvidos
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TObE HOOpEr
 o diretor 
de cinema 

conhecido pelos 
filmes de terror 

Poltergeist e Massacre da 
Serra Elétrica morreu dia 
26, nos EUa, aos 74 anos. 
a causa da morte não foi 
informada. hooper, nascido 
em austin, no Texas, era 
professor universitário e 
produtor de documentários 
antes de fazer sucesso, em 
1974, ao dirigir o Massacre da 
Serra Elétrica, um dos filmes 
de terror mais influentes do 
gênero. Em 1982, hooper 
dirigiu outro grande sucesso, 
Poltergeist — o fenômeno, 
filme escrito e produzido por 
Steven Spielberg. hooper 
também dirigiu filmes como 
Pague para entrar, reze para 
sair (1981) e invasores de 
Marte (1986). o diretor deixou 
dois filhos.

WIlsON dAs 
NEVEs
o sambista 

morreu aos 
81 anos, no 

dia 26 de agosto, no rio de 
Janeiro. Ele lutava contra um 
câncer e estava internado 
em um hospital na ilha do 
Governador. Conhecido e 
saudado no meio artístico 
pelo bordão “ô sorte”, 
Das Neves era baterista, 
instrumentista, compositor 
e cantor. baterista de Chico 
buarque desde 82, ele 
participou de cerca de 800 
discos com grandes nomes 

da música, como Elza Soares, 
roberto Carlos e Elis regina. 

MIrEIllE dArC 
 a atriz francesa 
faleceu na 

segunda-feira, 
aos 79 anos. 

atriz emblemática do cinema 
francês nos anos 1960 e 
1970, trabalhou em quase 
50 filmes, 13 deles com o 
diretor Georges lautner. 
Darc, que durante 15 anos 
foi companheira de alain 
Delon, sofreu uma interrupção 
em sua carreira nos anos 
1980, antes de retornar 
na década seguinte com 
vários papéis em séries de 
televisão que resultaram 
em um novo momento de 
popularidade. Também dirigiu 
documentários. Desde 2002 
estava casada com o arquiteto 
Pascal Desprez.

ANgElIqUE 
dUCHEMIN
após sofrer 
infarto durante 

um treinamento 
na segunda-feira, a francesa 
e campeã mundial de boxe 
de 26 anos foi internada em 
um hospital de Montpellier, na 
França, mas não resistiu e acabou 
falecendo em consequência de 
uma embolia pulmonar. Campeã 
europeia desde dezembro, 
angélique era uma pugilista 
em ascensão. Ela conquistou o 
cinturão de campeã mundial da 
Federação Mundial de boxe e 
tinha um cartel de 14 vitórias (três 
por nocaute) e nenhuma derrota. 

rICArdO 
ArrONE
Uma das lendas 

do Metal Gaúcho 
faleceu aos 50 anos 

após uma difícil batalha contra o 
câncer. o músico lutava contra 
a doença em seus pulmões e 
deixa esposa e filho, além de 
uma obra significativa na música 
pesada brasileira, além de obras 
sobre o direito nacional. Na 
música, ricardo aronne atuou 
à frente de vários grupos, sendo 
considerado por muitos como 
um dos principais responsáveis 
pela criação do Metal no Sul do 
país com a banda Spartacus. 
Mais recentemente, o guitarrista 
atuava à frente da banda black 
Triad, Dramma e em seu álbum 
solo. Em 1988, ricardo aronne foi 
convidado a ser membro oficial 
do Motörhead. o músico chegou 
a se apresentar ao lado da banda 
em alguns shows, substituindo 
o então guitarrista do grupo, 
Würsel. No entanto, aronne não 
pôde permanecer na banda.

lUIz EUrICO 
lArANjA 
VAllANdrO
Morreu na 

madrugada de 
quarta-feira (30) o médico e 
conselheiro do Grêmio. Ele tinha 
68 anos e foi vítima de infarto 
fulminante do miocárdio. vallandro 
também foi diretor do hospital 
Conceição, em Porto alegre. No 
Grêmio, time do coração, foi vice de 
futebol em 2003. 
Figura simpática e querida 
no meio, frequentemente era 
visto em programas esportivos 

debatendo questões do futebol. 
Na segunda-feira foi uma das 
atrações do programa Cadeira 
Cativa, da Ulbra Tv.

brENO lAzArINI
Faleceu no dia 24 de agosto, no 
hospital de Guarujá do Sul, aos 
78 anos. Seu corpo foi velado 
na Capela Três Mártires de 
linha barra Preto, Guarujá do 
Sul, e sepultado no cemitério da 
comunidade.

ArTUr TITsCHKÓWsKI
Faleceu no dia 24 de agosto, em 
sua residência em Guarujá do 
Sul, aos 80 anos. Seu corpo foi 
velado na Capela Mortuária de 
Guarujá do Sul e sepultado no 
cemitério municipal.

IVONETE pIVOTTO
Faleceu no dia 26 de agosto, 
vítima de acidente de trânsito, 
aos 27 anos. Seu corpo foi velado 
na Casa Mortuária da igreja 
Matriz de São José do Cedro e 
sepultado no cemitério municipal.

jOÃO bOssA
Faleceu noda 26 de agosto, no 
hospital de São José do Cedro, 
aos 74 anos. Seu corpo foi 
velado na Capela de linha São 
vendelino, São José do Cedro, 
e sepultado no cemitério da 
comunidade.

dIOMEdEs jOÃO pAzINI
Faleceu no dia 27 de agosto, no 
hospital regional de São Miguel do 
oeste, aos 73 anos. Seu corpo foi 
velado na igreja Católica do bairro 
agostini, São Miguel do oeste, e foi 
sepultado no cemitério municipal.

OBItUÁRIO
SeRViÇo MilitaR

Jovens fazem inspeção 
de saúde para 
seleção do exército 

Durante a segunda-fei-
ra (28) e terça-feira (29) mais 
de 150 jovens de Maravi-
lha passaram por entrevis-
ta pessoal e inspeção de saú-
de do 14º RC MEC de São 
Miguel do Oeste. Os jovens 
são nascidos em 1999 e fi-
zeram o alistamento mili-
tar até o mês de julho des-
te ano. Conforme o tenente 
Eduardo Menezes Madeiro, 
neste ato alguns jovens são 
dispensados e outros con-
vocados para uma nova se-
leção, em fevereiro de 2018, 
em São Miguel do Oeste. 

Quem perdeu a inspe-
ção entra na situação de re-
fratário, não ficando de acor-

do com a lei de serviço militar, 
o que acarreta em várias con-
sequências, como a impos-
sibilidade de conseguir em-
prego com carteira assinada, 
prestar vestibular ou concur-
sos, entre outras situações. 

O tenente Madeiro reforça 
que Maravilha é um dos prin-
cipais municípios da região 
a fornecer jovens para o ser-
viço militar, no 14º RC MEC 
de São Miguel do Oeste. Ele 
destaca que nos últimos dois 
anos o alistamento militar foi 
facilitado com opção dos jo-
vens fazer tudo on-line, não 
necessariamente precisan-
do procurar a Junta de Ser-
viço Militar para se alistar. 

 Carine Arenhardt/O Líder

Jovens se apresentaram no início desta semana

EDITAL DE CHAMAMENTO
AUDIÊNCIA PÚBLICA

ROSIMAR MALDANER, Prefeita do Município de Ma-
ravilha, SC, nos termos do plano diretor do Município 
de Maravilha, bem como, com amparo na Lei Federal n. 
10.257/2001, CONVOCA os munícipes maravilhenses para 
participar de AUDIÊNCIA PÚBLICA, com o objetivo de de-
liberar e decidir sobre temas insertos no plano diretor, no 
que diz respeito ao horário de funcionamento do comércio, 
serviços e indústria, bem como, modificação do mapa de 
zoneamento urbano, no dia 13 de setembro de 2017, com 
início às 19 horas, na Câmara de Vereadores do Município 
de Maravilha, localizada à Rua XV de novembro, 817, Cen-
tro, Maravilha, SC.

Os associados do Lar de 
Convivência de Maravilha com 
mais de 80 anos receberão ho-
menagem da diretoria do gru-
po. O evento ocorre no sábado 
(9) e, de acordo com a presi-
dente do Lar de Convivência, 
Eneci Gruber, atualmente o 

grupo tem mais de 80 pessoas 
aptas a receber a homenagem. 

Ela pede para que cada ho-
menageado leve a família e 
amigos para prestigiar. Segun-
do Eneci, a ideia partiu da in-
tenção de valorizar as pessoas. 
“A gente tem que lembrar des-

tes idosos, não só por que eles 
vêm nos encontros e palestras, 
mas também pela conquista de 
ter alcançado essa idade”, disse.

Atualmente o Lar de Con-
vivência conta com 520 as-
sociados e em torno de 190 
que contribuem, o restante 

está isento. No dia da home-
nagem a programação come-
ça às 10h, ao meio-dia será ser-
vido almoço ao valor de R$ 20 
a ficha, e após haverá a val-
sa dos homenageados segui-
da de matinê. Toda a progra-
mação é aberta para o público. 

ValoRizaÇão
lar de Convivência faz homenagem 
aos sócios com mais de 80 anos
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COtIDIANO

por lAerTe bieger
TrÂNSITO E VOCÊ
Major PM comandante da 7ª Companhia de 
Polícia Militar rodoviária

tRÂnSito 
Jovem de 15 anos 
morre após acidente

Um adolescente mor-
reu na noite do último dia 25, 
após uma queda seguida de 
atropelamento na BR-282, no 
trecho de Iraceminha. O aci-
dente foi por volta de 21h30. 
O jovem estava com uma 

motocicleta Honda CG 125, 
quando caiu e foi atropelado 
por um Fiat Uno de Iracemi-
nha. O jovem morreu no local. 
Ele residia no interior de Ma-
ravilha e foi velado na comu-
nidade de Linha Consoladora. 

ViolÊnCia doMéStiCa
Homem é preso após agredir ex-companheira

A Polícia Civil prendeu um 
homem de 46 anos por violên-
cia doméstica contra a ex-com-
panheira nesta semana em 
Maravilha. Segundo o delega-
do, Joel Specht, a vítima pro-

curou a delegacia informan-
do que estava sendo agredida 
e constantemente ameaçada 
por seu ex-companheiro. A Po-
lícia Civil instaurou inquéri-
to policial e encaminhou o pe-

dido de medidas protetivas de 
urgência ao Poder Judiciário. 
O agressor continuou a perse-
guir a vítima, sendo então de-
cretada a prisão preventiva.

O agressor foi preso em se-

guida e indiciado pelos cri-
mes de lesão corporal e ame-
aça. Após os procedimentos 
policiais, ele foi encami-
nhado à Unidade Prisio-
nal Avançada de Maravilha.

eVitando o ponto 
Cego do RetRoViSoR

Ver e ser visto! Esta uma regra muito importante quando o 
assunto é segurança no trânsito. Muitos acidentes ocorrem por-
que o condutor de um veículo que está sendo ultrapassado por 
outro acaba traído pelo ponto cego do espelho retrovisor, tam-
bém conhecido como ângulo morto.

O ponto cego ou ângulo morto de um veículo em movimen-
to é o espaço em ambas as laterais que não pode ser observado 
pelo seu condutor, quando este tenta visualizar a retaguarda va-
lendo-se dos retrovisores.

Mas o que fazer para evitar acidentes em razão do ponto cego 
do retrovisor? A primeira dica é regular adequadamente todos os 
espelhos retrovisores, de forma que você tenha sempre a percep-
ção do que está ocorrendo na parte traseira e das laterais do seu 
automotor. Esta regulagem deve ser realizada antes de colocar o 
veículo em marcha.

O espelho retrovisor central deve ser ajustado de modo que 
você visualize de forma centralizada o vigia (vidro) traseiro do 
carro. Com isso você perceberá a aproximação de outro veículo, 
bem como o início de uma eventual manobra de ultrapassagem 
que ele objetive fazer. 

Os espelhos retrovisores laterais devem ser regulados de tal 
forma que você possa aproveitar ao máximo o campo de visão 
que o equipamento é capaz de proporcionar. Em termos práticos, 
os retrovisores devem ser posicionados de modo que você visua-
lize o finalzinho da traseira do seu carro com o lado interno do es-
pelho. Com o retrovisor mais aberto, você conseguirá maior am-
plitude de observação.

Outro aspecto importante para evitar as armadilhas propor-
cionadas pelo ponto cego refere-se à cautela. Nunca realize uma 
ultrapassagem ou uma conversão de forma impulsiva. Caso pre-
tenda mudar de pista, analise cuidadosamente os três retrovisores, 
não esquecendo de sinalizar sua intenção antecipadamente.

Algumas soluções tecnológicas já estão surgindo no mundo 
do automobilismo. Andrew Hicks, um professor de matemática 
dos Estados Unidos, inventou e patenteou um espelho que per-
mite um ângulo de visão muito maior do que o espelho plano uti-
lizado pela grande maioria dos veículos.

Ainda no campo da tecnologia, alguns fabricantes apostam 
em estratégias que usam câmeras de vídeo ou dispositivos base-
ados em sensores de ultrassom. Todavia, em razão dos custos, tais 
inovações acabam não chegando à grande maioria dos motoristas.

O aporte de novas tecnologias é sempre um elemento a mais 
na luta pela segurança no trânsito. Mas no caso específico do 
ponto cego, prestar atenção, ser cuidadoso e utilizar corretamen-
te os espelhos retrovisores certamente representa medida sufi-
ciente para superar os perigos dele decorrentes. 

O comandante da Polícia 
Militar de Maravilha, Altair Li-
sot, apresentou, nesta sema-
na, os dados da segurança pú-
blica em Maravilha. Segundo 
ele, houve significativa melho-
ra nos resultados obtidos, efei-
to das ações preventivas e re-
pressivas realizadas na área da 
segurança pública local, no pri-
meiro semestre de 2017. “Tive-
mos resultados positivos nos cri-
mes contra o patrimônio, com 
significativa redução de mais de 
20% dos delitos de furto e roubo 
se comparados ao mesmo pe-
ríodo do ano anterior”, afirma.  

A Polícia Militar registrou 
aumento no número de flagran-
tes de 40% em relação ao perí-
odo de janeiro a junho de 2016. 
Já nos delitos de trânsito, hou-
ve uma leve redução dos ín-
dices de acidentes, de apro-

ReduÇão na CRiMinalidade

pM divulga balanço das ocorrências no 
primeiro semestre

ximadamente 5%. Contudo, 
o número ainda é considera-
do alto para o município. Entre 
os principais fatores relaciona-
dos às causas de acidentes, es-
pecialmente na área central de 
Maravilha, destaca-se o desres-
peito às normas de trânsito e a 
falta de educação, notadamen-
te nos cruzamentos e rótulas. 

Segundo o comandante, 

a Polícia Militar constata que a 
maioria dos condutores, ao se 
aproximar dos cruzamentos, 
não param o veículo para se cer-
tificar de que possam continu-
ar com segurança ou, principal-
mente, para dar preferência de 
passagem ou a vez a quem já es-
tava aguardando o momento de 
passar. “Constata-se que a maio-
ria dos condutores mostram-se 

imprudentes, pois desrespeitam 
a preferência de passagem; não 
ligam a luz indicativa de direção 
(o pisca), passam nos cruzamen-
tos sem parar o veículo e sem 
olhar para os dois lados; passam 
nos cruzamentos em alta veloci-
dade; avançam o sinal vermelho; 
não param na faixa de pedestres, 
etc. O resultado disso não pode-
ria ser outro: uma grande quanti-
dade de acidentes”, afirma Lisot.

Já no âmbito da prevenção, 
conforme Lisot, a Polícia Mili-
tar mantém e desenvolve diver-
sas ações diárias com foco na 
orientação e na fiscalização. Ain-
da, ações junto às entidades ci-
vis, órgãos públicos e as institui-
ções de ensino, a exemplo do 
Proerd, a Rede de Segurança Es-
colar, a Rede de Vizinhos, vis-
tas comerciais e a residências.

PM registrou atropelamento em faixa de pedestre na avenida anita Garibaldi no último dia 25

Carine Arenhardt/O Líder

ReConHeCiMento Guilherme Zattar recebeu medalha após 
significativo trabalho no município 

promotor é homenageado pelo 
Corpo de Bombeiros

O Corpo de Bombeiros de 
Maravilha homenageou, nes-
ta semana, o promotor de Jus-
tiça Guilherme Pacheco Zattar. 
Ele recebeu uma medalha após 
significativo trabalho no muni-
cípio e pelo apoio ao Corpo de 
Bombeiros. O ato foi realizado 
no quartel, com a presença de 
dois assistentes do promotor, 
comandante da Polícia Militar, 
Altair Lisot, e comandante do 
12º Batalhão do Corpo de Bom-
beiros, major Jorge Cameu. 

O tenente João Emiliano de 
Moura Miranda, comandan-
te do Corpo de Bombeiros de 
Maravilha, ressalta as ações do 
Ministério Público para regu-

larização das edificações, com 
assinatura de TACs, além do 
apoio com outras situações que 
melhoraram a estrutura da co-
munidade nos últimos anos. 
Moura também lembrou o re-

cebimento de equipamentos 
com recursos do fundo de tran-
sações penais, totalizando cer-
ca de R$ 100 mil.

O promotor diz que é mo-
tivo de orgulho receber a me-

dalha e possui grande admira-
ção pelo Corpo de Bombeiros. 
“Não consigo expressar a gra-
tidão que é receber a homena-
gem de uma instituição dessa 
envergadura”, pontua. Ele lem-
bra que quando iniciou as ati-
vidades em Maravilha, os bom-
beiros não tinham poder de 
polícia. Após uma parceria en-
tre MP e corporação, os mi-
litares conseguiram essa in-
tervenção para regularizar os 
prédios e melhorar a situação 
da segurança. Ele diz que foi 
um trabalho guiado com ma-
estria pelo tenente Moura. “Me 
orgulha muito ter feito parte 
dele”, finaliza.

ato de homenagem foi realizado no quartel, com a presença de lideranças

Ederson Abi/WH Comunicações
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aniVeRSáRio Município terá cronograma de comemoração com 
esporte, música e desfiles

flor do Sertão completa 22 anos
Terra do ipê amarelo, a ci-

dade de Flor do Sertão comple-
ta 22 anos de emancipação polí-
tico-administrativa no dia 29 de 
setembro. Fundado em 1995, o 
município ficou assim conheci-
do devido ao grande número de 
ipês amarelos em meio à flores-
ta no início da colonização. 

Outra atração da cidade é a 
Pequena Central Hidroelétrica 
(PCH) formada no Rio das An-
tas, que além de ser um ponto 
turístico, gera emprego e ren-
da. Conforme o prefeito, Sidnei 
José Willinghofer, Flor do Sertão 
possui 1.585 habitantes e para 
alcançar a todos os gêneros e 

faixas etárias, a programação 
do aniversário de emancipação 
político-administrativa terá di-
versas atividades. “Toda popu-
lação está convidada a partici-
par. Tudo está sendo preparado 
com muita dedicação. Para-
béns à nossa cidade”, destaca. 

O cronograma que iniciou 
ontem (1º) com Torneio Mu-
nicipal de Truco, organizado 
pelo Departamento de Espor-
tes, na Linha Cabeceira do Poço 
Rico, que segue durante todo o 
mês de setembro. Hoje (2) terá 
a escolha da rainha idosa no 
município no Centro de Even-
tos, às 14h. 

pRogRaMaÇão 
dia 7/9 – Hora Cívica e Corrida rústica da 
Independência, no Campo Municipal de Futebol, às 7h45 
dia 9/9 - Torneio Municipal de sinuca, no bar do adair, 
às 13h 
dia 10/9 - primeira Volta Ciclística Municipal, com 
trajeto de Flor do Sertão até a Pedra branca e retorno; 
saída às 8h30
– Torneio Municipal de bolãozinho, no Centro Municipal 
de Eventos, às 10h 
dia 15/9 - Torneio Municipal de Canastrão, na Linha Flor 
da Serra, com início às 19h
dia 16/9 - 7ª Copa Integração, no Centro Esportivo 
Padre luís Muhl, às 13h 
dia 17/9 – 1ª Trilha Ipê Amarelo, próximo à sede do 
município, às 8h 
dia 22/9 – 10ª Olimpíada Municipal da Terceira 
Idade, no Centro Municipal de Eventos, com início às 9h 
dia 24/9 – gre-Nal Municipal com presença de ídolos 
gremistas, no Campo Municipal de Futebol, início às 
8h30 
dia 29/9 – baile com escolha da rainha do 
município, no Centro Municipal de Eventos, às 21h; 
animação banda San Francisco 
dia 30/9 – Mateada gaúcha, na praça municipal, com 
início às 16hMunicípio é conhecido como terra do ipê amarelo

Divulgação 

ConfRateRnizaÇão
Bairro progresso sedia festa dos idosos

No domingo (27) o salão co-
munitário do Bairro Progresso, em 
Maravilha, sediou festa que reuniu 
a comunidade regional. O evento 
foi promovido pelo grupo de ido-

sos A Barca de Jesus, do Bairro Pro-
gresso, e recebeu a visita de ou-
tros 13 grupos da terceira idade de 
Maravilha e municípios vizinhos. 

A programação iniciou com 

almoço (churrasco e saladas) ser-
vido para aproximadamente 550 
pessoas e seguiu na parte da tar-
de com música ao vivo. A anima-
ção ficou por conta do grupo Só 

Alegria. Conforme o presidente do 
grupo de idosos, Reimundo Ebel, 
o objetivo foi promover um mo-
mento de confraternização e opor-
tunizar a retribuição de visitas. 

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder

Cerca de 550 pessoas participaram do almoço Evento recebeu 13 grupos de idosos

alteRaÇão

MS Viagens atende em 
novo horário na Rodoviária

Os horários de atendimen-
to na Rodoviária da Agência MS 
Viagens de Maravilha para com-
pra de passagens aéreas e rodo-
viárias mudou nos fins de sema-
na e feriados. Aos sábados, passa 
a ser das 6h20 às 12h30 e das 
16h30 às 18h. Domingos e fe-
riados, das 16h30 às 21h. Du-
rante a semana o horário con-

tinua o mesmo, das 6h20 às 
21h, sem fechar ao meio-dia. 
“Solicitamos que os passagei-
ros que precisam de passa-
gens para os fins de semana 
comprem com antecedên-
cia. Mais informações po-
dem ser obtidas pelos tele-
fones 3664 0034 e 3664 0468”, 
finalizam os responsáveis.

Ilustração

O Jornal O Líder teve aces-
so à carta deixada pelo homem 
que arrombou o posto de saúde 
na Avenida Sul Brasil, nesta se-
mana, no Centro de Maravilha. A 
carta foi escrita à mão, com cane-
ta azul, e relata extremo arrepen-
dimento do autor. Ele invadiu, le-
vou objetos para casa, mudou de 
ideia, devolveu o que havia retira-
do do posto e escreveu carta pe-
dindo desculpas. O caso aconte-
ceu entre a noite de domingo (27) 
e a madrugada de segunda-feira. 
Acompanha a transcrição da carta.

“Bom dia. Sei que provavel-
mente o que fiz não tem descul-
pas, mas gostaria de pedir. Since-
ramente, sinto muito. Eu sofro de 
algum transtorno, por isso faço o 

uso de antidepressivos, e infeliz-
mente fiz a ingestão de álcool com 
os mesmos, o que me causou um 
lapso de memória. Quando acor-
dei na manhã seguinte me dei 
conta do que fiz, e aí não conse-
gui me perdoar. Sinceramente me 
arrependo, não poderia conviver 
com isso. Acredite, sou uma boa 
pessoa, por isso venho me descul-
par novamente. Espero que en-
tendam. Me arrependo profunda-
mente. Então, decidi vir devolver 
os objetos que subtraí. O que fiz 
foi muito errado. Pessoas depen-
dem destas coisas, jamais faria 
isto em sã consciência. Espero não 
ter causado maiores danos e espe-
ro algum dia poder compensá-los 
por isso. Obrigado.”

aRRependiMento
Homem pede desculpas 
por invadir posto de saúde
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JaSC Etapa microrregional dos Jogos Abertos de Santa Catarina 
foram realizados no município 

Maravilha fica com o 1º lugar 
em três modalidades

As finais da etapa mi-
crorregional dos Jogos Aber-
tos de Santa Catarina (Jasc) 
do futsal, bocha e bolão, ca-
tegorias masculino e femini-
no, foram realizadas em Ma-
ravilha, entre os dias 25 e 27. 
Na noite do dia 25 a primei-
ra disputa foi do futsal femi-
nino, entre Maravilha e Ser-
ra Alta, sendo que Maravilha 
perdeu pelo placar de 2 a 1 e a 
vaga para a etapa regional fi-
cou com Serra Alta. Logo em 
seguida teve a final do futsal 
masculino, entre Maravilha 
e Pinhalzinho, quando Ma-
ravilha venceu na prorroga-
ção, pelo placar de 6 a 3. Ma-
ravilha também conquistou o 
primeiro lugar na bocha, am-
bas as categorias. 

Competiram nesta eta-
pa os municípios de Flor do 
Sertão, Bom Jesus do Oeste, 
Maravilha, Saudades, Mode-
lo, Pinhalzinho e Serra Alta, 
nas modalidades futsal, bo-
cha, bolão feminino e mascu-
lino. A competição do volei-
bol masculino será realizada 
hoje (2), às 17h30, no Giná-
sio Municipal de Esportes 
Gelson Tadeu Lara de Mara-

vilha, com um jogo da cate-
goria masculina, entre Mara-
vilha e Pinhalzinho. 

A seletiva será em Cha-
pecó, de 22 a 24 de setem-
bro, quando participam os re-
presentantes das regionais de 
Chapecó, Maravilha e Palmi-
tos. A etapa estadual da 57ª 
edição dos Jogos Abertos de 
Santa Catarina será em Lages, 
de 3 a 11 de novembro.

CLASSIfICADoS 
PARA ETAPA 
SELETIVA:
Futsal feminino
1º lugar: Serra alta

Futsal masculino
1º lugar: Maravilha

Bocha masculino
1º lugar: Maravilha

Bocha feminino
1º lugar: Maravilha

Bolão feminino
1º lugar: Saudades

Bolão masculino
1º lugar: Saudades

Carine Arenhardt/O Líder

Futsal masculino de Maravilha ficou com o 1º lugar
Fotos: Divulgação

bocha feminina de Maravilha alcançou a maior pontuação bocha masculina também ficou com a primeira colocação 

O Estádio Dr. José Leal Fi-
lho, de Maravilha, sediou, na tar-
de de domingo (27), mais um 
jogo do Estadual de Amado-
res - Copa Hemmer Alimen-
tos. O Clube Recreativo Maravi-
lha (CRM) enfrentou o Metropol 
de São Carlos em jogo de ida 
pelas oitavas-de-final do cam-
peonato. Mesmo com chu-
va, a bola rolou e a torcida vi-
brou com a vitória de 3 a 0 para 
a equipe da casa. Os gols do 
CRM foram marcados por Bill.

No domingo (3) o CMR vol-
ta a enfrentar o Metropol, pela 

partida de volta das oitavas-de-
final. O jogo será às 15h30, em 
São Carlos. Com a vitória no 
jogo de ida, o CMR entra em 
campo com vantagem, pre-
cisando apenas de um em-
pate ou podendo até perder 
por três gols de diferença. 

Se passar para as quar-
tas-de-final, o CMR vai en-
frentar o Juventude de Lin-
dóia do Sul ou o Ouro Verde, 
de Descanso, que compe-
tem pelas oitavas-de-final. 
Na primeira partida a vitória 
foi do Ouro Verde, por 2 a 1. 

eStadual de aMadoReS oleSC 
CRM vence primeiro jogo 
das oitavas-de-final 

Voleibol de Maravilha 
é classificado para 
a etapa estadual

Jogo foi em Maravilha, no domingo

Nelcir Dall’Agnol/O Líder

A equipe de voleibol fe-
minino de Maravilha estreou 
o novo uniforme com vitó-
ria no domingo (27). As atle-
tas venceram a disputa contra 
Cunha Porã, em jogo da eta-
pa regional da Olimpíada Estu-
dantil Catarinense (Olesc). Na 
segunda-feira (28) elas entra-
ram em quadra novamente, em 
jogo contra a equipe de Cha-
pecó, vencendo por 3 sets a 2. 

Conforme o diretor de Es-
portes de Maravilha, Edinar Zar-
do, foi uma vitória memorável. 
“Vencemos o primeiro por 25 a 
18, perdemos o segundo por 17 
a 25, perdemos o terceiro por 23 
a 25, vencemos o por quarto 25 
a 23 e vencemos o tie break por 
15 a 10, em 2 horas e 12 minutos 
de jogo. Estamos classificados 
para a seletiva estadual que será 
em Rio do Sul”, destacou Zardo. 

Divulgação

Equipe do vôlei de Maravilha

HeCatoMBe
Só uma hecatombe tira essa classificação do CRM. 

Somente um grande desastre, uma catástrofe em cam-
po para o time de Maravilha não avançar à terceira fase 
do Estadual de Amadores. Há no ar um otimismo até 
um pouco exagerado, por parte dos torcedores do Clu-
be Recreativo Maravilha, com os 3 a 0 aplicados no Me-
tropol. Desfazer uma vantagem dessas é muito compli-
cado. Mas essa euforia deve ficar apenas com a torcida, 
e não entrar no vestiário! Jogadores devem ser inteli-
gentes para administrar essa gigantesca vantagem.

BoMBa
A CBF tentou impe-

dir o lançamento do li-
vro, UM OLHO NA BOLA 
OUTRO NO CARTO-
LA, do senador Romá-
rio. O baixinho prome-
te revelar documentos 
da CPI do Futebol. No 
Congresso Nacional esta 
CPI não prosseguiu. 
Agora em livro, con-
ta tudo! A justiça de 
São Paulo não atendeu ao pedido da CBF, e a obra 
será lançada no Rio de Janeiro neste sábado.

futSal 
O brilho da classificação de Maravilha na fase Microrre-

gional para o Jasc ficou ofuscada pela lesão do atleta de Pi-
nhalzinho Felipe Chiossi da Silva. Felipe deu um carrinho em 
quadra e acabou se ferindo. Um pedaço do piso da quadra do 
Ginásio Gelson Tadeu Lara soltou e perfurou a perna esquerda 
do atleta. Felipe foi atendido e se recupera em casa. Em 2010 
um jogador morreu durante uma partida de futsal em Gua-
rapuava, no Paraná, em um lance semelhante ao que ocor-
reu por aqui. Um pedaço do piso se soltou e entrou pela coxa, 
chegando a atingir os intestinos do atleta, que veio a óbito.

Hat-tRiCk
Ao marcar três gols, Bill e Tabaco entraram para um 

seleto grupo de jogadores que conseguiram no futebol 
amador fazer o Hat-trick, que consiste em marcar 3 gols 
no mesmo jogo. Bill marcou três vezes no chocolate do 
CRM sobre o Metropol, deixando sua equipe com vanta-
gem para o jogo da volta neste domingo em São Carlos. 
Já Tabaco foi artilheiro no sábado, pelos “50Tões” na vitó-
ria contra Iporã do Oeste pelo Regional da categoria. Pe-
diu música no programa de esportes da Rádio Líder FM. 
Escolheu Terra Tombada, de Chitãozinho & Xororó.

então tá, tCHÊ!
- Comentarista Eloi Becker lembra que a equi-

pe de São Carlos perdeu o “Motor” (expulso), para 
o jogo da volta. Sem “Motor” fica complicado!

- Repórter Nelcir Dall’Agnol teve pesadelos durante a sema-
na com o goleiro “Pintovo”. No sonho, “Pintovo” fechava o gol.

- No dia Nacional de Combate ao Fumo, “Taba-
co” pediu música no Esporte Líder. Que gafe!

- Elton Spall acertou o placar e mais, dis-
se que Bill faria os três gols. Incrível! Passa os nú-
meros da próxima Mega-Sena, Elton.



Câmara de Vereadores 
aprova contas do 
exercício 2012 

Maravilha conquista o 1º 
lugar em três modalidades

promotor é 
homenageado pelo 
Corpo de Bombeiros

Semana farroupilha 
tem programação 
definida
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Edis protagonizaram debates polêmicos durante 
votação, somando cinco votos contrários e seis 
favoráveis

Finais da etapa microrregional do futsal, bocha e bolão masculino e feminino foram realizadas entre os dias 25 e 27

Guilherme Zattar recebeu medalha após significativo 
trabalho no município

Cronograma inclui show com o cantor tradicionalista 
Francisco oliveira, além de tertúlia, jantar, cavalgada e 
homenagem

JaSC Carine Arenhardt/O Líder
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