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Aproximadamente 14 mil 
pessoas são esperadas para a 
22ª edição do evento

Evento será na sexta-feira 
(29), com animação do Grupo 
Tchê Kakareko

Baile com animação do 
Musical San Francisco 
será promovido no dia de 
aniversário do município

Estrutura inicial terá 1200m², 
com investimento de mais de 
R$ 2 milhões

Atividades visam prevenir acidentes e conscientizar motoristas, pedestres e ciclistas Página 10
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Hospital São José de Maravilha está habilitado desde 2013 para a coleta de 
córneas e contabilizou 11 doadores desde então

Camilla Constantin/O Líder
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Unoesc São Miguel receberá 
comenda do Legislativo catarinense

Merecidamente a Universidade do Oeste de Santa Catarina (Unoesc), cam-
pus de São Miguel do Oeste, será homenageada com a Comenda do Méri-
to Legislativo Catarinense, em sessão solene no dia 20 de novembro, no Ple-
nário Orsi Regis na Alesc. Indicada pelo deputado Maurício Eskudlark (PR), a 
universidade será uma das 40 personalidades e instituições catarinenses que re-
ceberão esta que é a maior honraria concedida pelo parlamento estadual.

Em visita ao vice-reitor da Unoesc, professor Vitor Carlos D`Agostini, Eskudlark anun-
ciou a indicação e justificou a escolha afirmando que a Unoesc tem sido, durante as últi-
mas décadas, um dos grandes responsáveis pelo desenvolvimento da região. “São mais de 
30 anos de história influenciando diretamente na vida de nossa população, investindo na re-
gião e promovendo o desenvolvimento social. Sou feliz em poder ter tido a honra de ser pro-
fessor do curso de Direito, que em 2017 completa 20 anos, e de ver o crescimento da univer-
sidade com a implantação do Hospital Universitário, inauguração do moderno Centro de 
Eventos, além de todo o esforço para trazer o curso de medicina ao Extremo-Oeste”, destaca.

Parabéns, Unoesc, e feliz na escolha pelo deputado Mauricio!
Ascom Unoesc São Miguel do Oeste

OPORTUNIDADE
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) em 

Santa Catarina promove, na terça e quar-
ta-feira (dias 26 e 27), o maior leilão de ve-
ículos retidos já feito pelo órgão no Es-
tado. Serão colocados para arrematação 
1.873 veículos, entre documentados (que 
poderão voltar a circular) e sucatas (des-
tinado ao desmonte de peças). No dia 26, 
às 9h, serão leiloados os veículos classi-
ficados como sucatas. No dia seguinte, 
no mesmo horário, será a vez dos veícu-
los classificados como documentados. To-
dos são livres de ônus ou débitos antigos.

As modalidades do leilão são presencial 
e on-line. A sessão presencial será realiza-
da no seguinte endereço: Hotel Estação 101 
- BR 101, km 118, em Itajaí/SC. A sessão on
-line terá início na mesma data e hora da 
sessão presencial, por meio do site: www.
nogarileiloes.com.br. O edital do certame 
também pode ser obtido no site da Polícia 
Rodoviária Federal: https://www.prf.gov.
br/portal/estados/santa-catarina/leiloes/. 

ATrASADoS

Seguidamente estamos sendo alvo de 
atrasos nos nossos compromissos devido ao 
recebimento de boletos já vencidos. Não sabe-
mos se a causa se deve ao pouco prazo entre 
a postagem e vencimento, ou os serviços dos 
Correios estão deixando a desejar. Mas é algo 
que deve ser providenciado, pois pagar juros 
por atraso no recebimento do documento há-
bil de cobrança não é correto. Os bons paga-
dores estão com todo o direito de reclamar...

VERDADES E MENTIRAS

Numa tentativa de evitar a debandada precoce de aliados, dirigentes 
do PT vão conversar com o PC do B sobre 2018. A senadora Gleisi Hof-
fmann (PT-PR) afirma que o partido aliado “faz uma avaliação errada” 
ao usar o depoimento de Antonio Palocci como régua sobre as chances 
de Lula. “O depoimento do Palocci não tem nenhum valor jurídico. É re-
cheado de mentiras, contradições e ausência de provas”, afirma. De acor-
do com ela, “a nova onda de ataques a Lula reflete em seu fortalecimento 
político e eleitoral”. O encontro entre as duas legendas será em outubro.

SOBraNdO GraNa

Após a descoberta de mais de 
50 milhões de reais em malas e cai-
xas de papelão jogadas no aparta-
mento desocupado no Brasil, que 
se supõe ser fruto de propina, agora 
procuradores de Genebra estão ten-
tando solucionar um caso em que 
banheiros de um banco e três res-
taurantes ficaram entupidos após 
cerca de 100 mil euros serem joga-
dos nos vasos sanitários. O dinheiro 
foi confiscado durante o inquérito e 
ainda não se sabe qual é a origem. 
Segundo o porta-voz da Procurado-
ria, ainda não há razões imediatas 
para pensar que se trata de lavagem 
de dinheiro, lá. “Nós não estamos 
tão interessados no motivo, mas 
queremos ter certeza da origem do 
dinheiro”, disse Vincent Derouand, 
acrescentando que jogar dinhei-
ro fora ou entupir um vaso sanitá-
rio não são considerados crimes.

Dia do Contador
Na sexta-feira (22), coinci-

dindo com o início da primave-
ra, comemoramos o Dia do Con-
tador, profissional abnegado e 
de grande relevância na econo-
mia brasileira. A todos os nos-
sos colegas, um afetuoso abra-
ço e parabéns pela data!
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LIÇÕES DE VIDA
Se soubéssemos o que o amanhã traria, não precisaríamos de 
nossos sonhos, esperanças e planos. O futuro é um mistério 
e o amanhã é uma pergunta sem resposta. Pense nisso!

até a Próxima EDiçãO!

SINO DE IGREJA

A Polícia Militar apreendeu o sino da Igreja de 
São Cristóvão, no Bairro Cordeiros, em Itajaí, por per-
turbação ao sossego. O sino, que é eletrônico, toca 
de hora em hora, das 7h às 18h, e parte dos vizinhos 
se diz incomodada com o barulho. A apreensão 
ocorreu sem ordem judicial e causou polêmica na 
vizinhança. A comunidade está coletando assinaturas 
para que as badaladas voltem a soar na igreja.

Desde o ano passado há um acordo en-
tre a igreja e alguns vizinhos para que o sino to-
que em tom mais baixo — o que não teria sido 
cumprido. Um morador, que é capitão do Cor-
po de Bombeiros em Itapema, mas mora em Ita-
jaí, acionou a PM, sendo que os policiais estaciona-
ram ao lado da paróquia e esperaram o sino badalar 
para então entrar na igreja e confiscar o mesmo.

A grande ideia de Gleisi

A presidente do PT quer o partido fora das eleições de 2018 se Lula for 
transferido do palanque para a cadeia. O país seria dispensado desde já 
de perder o sono com o possível recomeço da era da canalhice, o Con-
gresso ficaria mais respirável e os cofres estaduais estariam menos expos-
tos ao perigo. Pela primeira vez desde que estreou na carreira política, 
Gleisi merece o apoio incondicional de todos os democratas brasileiros.

Dia DO raDiaLiSta
Não podemos dei-

xar de prestar a 
nossa homena-
gem ao radialis-
ta, que comemo-
rou sua data no 
último dia 21. A 
todos os radia-
listas, a nossa ho-

menagem, e em 
especial aos pro-

fissionais que operam 
e colocam suas vozes nos microfo-
nes das emissoras do grupo WH Co-
municações, levando a boa informa-
ção, entretenimento e carinho aos 
seus ouvintes. Obrigado a todos!

CONVITE DO CAOMA

O Círculo de Amadores de Orquídeas de Ma-
ravilha (Caoma) está organizando a 3ª Exposi-
ção de Orquídeas, Bromélias, Bonsais e Outras 
Plantas, que será realizado nos próximos dias 6, 
7 e 8 de outubro no Lar de Convivência. Agra-
decemos o convite e estaremos presentes na ce-
rimônia oficial de abertura, que será realizada 
dia 6 de outubro, às 19h. Sucesso aos amigos!

Crise nos Correios
Os Correios enfrentam uma severa crise eco-

nômica e medidas para reduzir gastos e melhorar 
a lucratividade da estatal estão em pauta. Nos úl-
timos dois anos os Correios apresentaram prejuí-
zos que somam, aproximadamente, R$ 4 bilhões. 
Deste total, 65% correspondem a despesas de pes-
soal. Em abril o presidente dos Correios, Guilher-
me Campos, afirmou que a demissão de servido-
res concursados vinha sendo estudada. Segundo 
ele, os Correios não têm condições de continuar ar-
cando com sua atual folha de pagamento e con-
tratou um estudo para calcular quantos servido-
res teriam que ser demitidos para que o gasto com 
a folha fosse ajustado. Agora, com a greve decla-
rada, os serviços tendem a ser menos eficientes...

HorÁrio De VerÃo
O odiado e amado horário de verão pode ter-

minar e não ser mais implantado. O governo fe-
deral está avaliando se mantém ou extingue, nos 
próximos anos, a adoção do horário de verão nas 
regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do país. Em 
nota, a Casa Civil da Presidência da República con-
firmou que “está avaliando a conveniência ou não 
do tema horário de verão”. A reavaliação da medi-
da – de acordo com especialistas ouvidos – se ba-
seia em estudos recentes do ministério, que mos-
tram “efetividade decrescente” do horário de verão 
nos últimos anos. Segundo estes relatórios, o per-
fil de consumo da energia elétrica mudou e, com 
isso, a mudança do relógio economiza cada vez me-
nos energia. Se nada for anunciado nas próximas 
semanas, o horário de verão deve entrar em vigor 
no dia 15 de outubro, em dez estados e no Distri-
to Federal. Nessas regiões o relógio deve ser adian-
tado em uma hora até o dia 18 de fevereiro de 2018.

No sábado (16) a família de Alexandre Hilgert, de 26 anos, de Iporã do Oeste, 
passou por um dos momentos mais difíceis que uma família pode passar, que é a 
despedida de um filho, irmão e amigo jovem. Ali, como era carinhosamente chama-
do, não conseguiu vencer o câncer e, consciente de que sua vida seria breve, pensou 
na família, deixando vídeos gravados com mensagens se despedindo dos familiares 
e da namorada e agradecendo por tudo que teve a oportunidade de viver. Alexan-
dre lutava há pouco mais de um ano contra um câncer e naquele sábado, após dias 
internado, ele partiu. Acesse nosso site wh3.com.br e confira a matéria completa.

MUITA COMOÇÃO
Causou muita comoção em toda a comunidade regional a maté-

ria publicada em nosso site wh3.com.br, cujos acessos foram milha-
res. Além de ser uma matéria muito triste, o jovem dá uma verdadei-
ra lição de amor a quem ficou e a sua fé. Trecho da mensagem:

“Solange, já te falei, viva sua vida, mãe, pai, irmãos, vi-
vam suas vidas e bem, vocês são demais, aproveitem o máxi-
mo que vocês podem”, Alexandre Hilgert, de 26 anos
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http://veja.abril.com.br/noticias-sobre/luiz-inacio-lula-da-silva/
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Porque pensar negativamente, esperan-
do “o pior”, vendo sempre o lado negativo 
das situações positivas, e até mesmo espe-
rando a nossa falha quando sabemos exa-
tamente o que vamos falar, escrever, fazer... 
Todos transmitimos essa espécie de pensa-
mento como uma apólice de seguro emo-
cional, tipo assim: “Se eu esperar que irá 
acontecer opior, então eu não vou fi-
car desapontado quando se isso acon-
tecer realmente de fato”.  É lógico que 
geralmente quando pensamos assim tudo 
pode dar errado segundo a Lei de Murphy.  

Claro que isso não é o que realmente o 
queremos ou precisamos em nossas vidas. 
Então, como podemos parar de armar essas 
nossas próprias armadilhas. Vamos dar ra-
zão a pelo menos duas maneiras para acal-
mar a voz negativa que só nos faz mal. 

Primeiro temos que entender que as nos-
sas vidas simplesmente não é preto ou branco 
- 100% disso ou 100% daquilo - tudo ou nada 
- 8 ou 80. Pensando em extremos como estes 
é uma maneira rápida de se dar mal, porque 
o pensamento negativo tende a ver qualquer 
situação que é menos do que perfeito como 
sendo extremamente ruim. Por exemplo:

Quanto temos um exame médico no dia 
seguinte e ficamos pensando no lado negati-
vo, geralmente perdemos uma noite de sono 
pensando besteira. Antecipamos o resultado 

negativo. Por que não pensamos num resul-
tado positivo? O pensamento tem uma for-
ça fenomenal. 

Por que começar um negócio com a 
ideia de que; “isso nunca vai funcionar”. 
“Evidentemente que vai arruinar completa-
mente o nosso futuro financeiro”. Bill Gates 
quando apresentou sua primeira versão do 
Windows, para milhares, “deu pau”, falhou. 
E ele desistiu? Claro que não, e todos sabe-
mos quem é o homem mais rico do mundo. 

Outra coisa que tenho observado é o 
medo, o nervosismo que as pessoas têm de 
conhecer um novo grupo de pessoas. Muita 
gente já vai com aquela ideia: “Eu sei que 
essas pessoas não irão gostar de mim”.

Eu resolvi isso ainda no início do cole-
gial, quando li num almanaque que para 
vencer isso bastaria imaginar que todos são 
meus amigos e que estão me esperando. Na 
mosca! Perdi o medo e encaro qualquer pa-
rada, tribuna, ou seja lá o que for. Me ima-
gino sempre sendo esperado. Não penso no 
pior e se não gostarem de mim, o problema e 
deles e não meu. 

Dos 99,9% de todas as situações na nos-
sa vida não são perfeitos a maneira que ima-
ginamos. Pensamento preto no branco tende 
a fazer-nos focar no negativo - no drama, nas 
falhas e nos piores cenários. Catástrofes acon-
tecem de vez em quando, mas ao contrário do 

que nós vemos nos noticiários da noite, onde 
tudo parece uma eterna desgraça, a vida se-
gue triunfante e bela. Tem muita, mas muita 
coisa boa acontecendo. Nós é que estamos fo-
cando no lado errado da vida. Simplesmente 
esquecemos de agradecer tudo aquilo de bom 
que temos e que está a nossa volta. 

Em segundo lugar, paremos de julgar 
e olhar o lado negativo das outras pessoas. 
Geralmente nós tiramos conclusões preci-
pitadas, só para causar em nós e nos outros 
preocupações ilógicas, irracionais, desne-
cessários, as vezes até dor e raiva. Se alguém 
diz uma coisa, não pensemos que eles que-
rem dizer outra coisa. Se eles dizem nada, 
não fiquemos pensando que tem alguma co-
notação escondida, negativa. 

Da próxima vez que nos sentirmos in-
certos e inseguros, imaginando um proble-
ma que não existe, paremos e respiremos 
fundo e digamos a nós mesmos, em alto e 
bom som:  “Esse problema só existe em 
minha cabeça”.  Ser capaz de distinguir 
entre o que imaginamos e o que está real-
mente acontecendo em nossa vida é um pas-
so fenomenal para vivermos uma vida posi-
tiva. Pelo menos pra mim da certo. 

Tente! Vai dar certo!
Namastê!

Por Jeff Severino

COnSELHEirOS DO PaSSaDO

O pai, soberano na ponta da mesa, dono do melhor pe-
daço de carne, introduzia o filho no mundo das técnicas e 
das máquinas. A mãe, rainha do lar, preparava a filha para o 
mundo. Mundo que não existe mais: hoje, a filha de 14 anos 
tenta ensinar a mãe a se vestir. O filho de 12 anos tenta expli-
car ao pai como funciona a tecnologia.

Esse é o atual contexto, impensável há algumas décadas. 
Dessa forma, hoje, agora, qual é o papel dos pais na educa-
ção desses filhos, donos de toda a informação?

É arriscado o pai ou a mãe dar conselhos sobre decisões. O 
melhor (pior) exemplo: pais orientando filhos sobre trabalho e 
profissões. Será que eles sabem qual é o melhor curso superior? 
Será que eles sabem as dinâmicas atuais do mercado?

Conheço uma mãe, por exemplo, que exige que os filhos 
façam concurso público. Conheci inclusive uma professora 
que recomenda que os alunos estudem muito para passar 
em concursos públicos ou arrumar bons empregos. Conhe-
ço um pai que desaprova o namoro da filha porque o rapaz 
não é concursado.

Entende-se: os pais querem garantias de que o futuro 
dos filhos seja estável e seguro. Mesmo que isso implique 
em anos de estudos para talvez ir bem numa prova. Depois 
passar a vida seguindo ordens em troca de dinheiro. Ter a 
personalidade moldada pela cultura do funcionalismo pú-
blico. Isso sem mencionar questões macro: quanta gente 
competindo por algumas vagas? Quanto tempo ainda o Bra-
sil aguenta ser esse estado pesado e ineficiente e, ao mes-
mo tempo, pagar salários em dia? E o empreendedorismo, 
onde fica?

Mas vamos focar naquilo que podemos mudar. Primei-
ro: se pararmos para pensar, é assustadora a possibilida-
de de nossos filhos ouvirem barbaridades em sala de aula. 
E na sala de casa também. Enquanto a educação não me-
lhora, podemos mudar a forma, os objetivos e os conteúdos 
da educação. Nem que seja em casa. Resumindo numa fra-
se: ao invés de dizer o que fazer, ensinar a prática da refle-
xão constante.

Segundo: pais não podem mais dar conselhos sobre 
questões que desconhecem. Sabemos que a intenção de to-
dos os pais e professores é boa. Mas o mundo mudou mui-
to, e nem todos eles acompanharam. Ao filho cabe respeitar 
a opinião, mas principalmente, avaliar a utilidade do pal-
pite. Já vi filhos que seguiram conselhos dos pais para fugir 
da responsabilidade de escolher. E depois culparam os pais 
pela má escolha.

Aos pais, cabe ensinar os imutáveis valores! E mostrar ao 
filho, desde cedo, que as escolhas têm consequências.
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por lUiZ ClÁUDio CArPeS

dIrETO 
aO PONTO

atraSO DE rEPaSSE DE VErBaS Para a SaÚDE
Dias atrás os veículos de comunicação registraram o atraso do 

repasse do governo do Estado de Santa Catarina para o Hospital Re-
gional Terezinha Gaio Basso. Algo em torno de oito milhões e meio 
de reais. Não sei se os leitores sabem, mas na verdade, sempre hou-
ve atraso de repasses. Talvez a mídia não alardeasse tanto, e nem os 
valores fossem tão significativos, mas um atraso pontual, coisa em 
torno de três meses, praticamente sempre houve. É a verdade. To-
davia, agora a coisa fica mais complicada, porque não se trata só do 
Regional de São Miguel do Oeste. A dívida do Estado, com a saúde 
pública, chega a mais de 500 milhões de reais. Por enquanto, graças 
a uma administração competentíssima, o Instituto Santé, que admi-
nistra o Regional de São Miguel do Oeste, tem mantido atendimen-
to em dia, e aí entram também os suprimentos para atendimento 
(gaze, suturas, medicamentos orais ou injetáveis, atendimentos em 
raio-X, internações, alimentação). Todavia, como o hospital depen-
de do recebimento de valores para adimplir seus compromissos, e 
aí há uma semelhança com nossas economias domésticas, no mo-
mento em que há ausência de repasse e se vão queimando as re-
servas acumuladas, não há dúvidas que acende uma luz amarela. É 
preciso que haja, desde já, certa pressão ao governo do Estado para 
que este se mexa e comece a colocar em dia os repasses. Caso isto 
não ocorra, e os repasses continuem sendo atrasados, o risco é de 
um colapso no setor de saúde pública de Santa Catarina. Em todo o 
Estado, diga-se. Não apenas em São Miguel do Oeste. Há outras ins-
tituições, Estado afora, que já têm sérios problemas. Estes proble-
mas se refletem exatamente onde jamais poderiam se refletir, que é 
na perda da qualidade de atendimento e falta de suprimentos hos-
pitalares para atendimentos e internações. É imperioso evitar que 
esta situação assole também o Extremo-Oeste catarinense. A clas-
se política, desde já, está convocada a se mobilizar para que os ad-
ministradores do Instituto Santé não precisem ter que ficar operan-
do milagres financeiros para manter a instituição atendendo. No 
caso em tela, em Santa Catarina, a saúde literalmente está inspiran-
do cuidados. 

tOrnOZELEiraS DEVEm SEr PagaS PELOS DEtEntOS
Projeto do senador Paulo Bauer vem ao encontro do que já ha-

via comentado e escrito. Os condenados a cumprimento de penas 
domiciliares devem pagar pelas tornozeleiras. Agora o projeto pas-
sará pela Câmara e ficará pendente de sanção presidencial. Nada 
mais justo não onerar o Estado. Segundo Bauer, o custo das torno-
zeleiras gera uma despesa de 25 milhões de reais por ano, e cada 
preso custa 300 reais por mês para o Estado. As tornozeleiras ficam 
100% do tempo ligadas e monitoradas continuamente, gerando este 
custo. Corretíssimo o projeto de lei. Tomara que passe e se conver-
ta em lei. Nada mais justo para esta benesse do que o detento pague 
pelo equipamento e não custe mais ainda aos cofres públicos, vis-
to que certamente já causaram irreparáveis prejuízos por conta de 
seus procedimentos. 

LEgiSLatiVO Projeto de contribuição anual de mais de R$ 40 mil 
para a Amerios também esteve em pauta

modo de conduzir audiências 
públicas gera debate 

Na sessão de sábado (16) 
realizada na Câmara de Ve-
readores de Maravilha, os 
edis criticaram a forma de 
conduzir audiências públi-
cas, citando a audiência so-
bre os horários do comércio 
e também sobre a mudança 
do zoneamento de um trecho 
da Avenida Anita Garibaldi, 
promovida no último dia 13. 
Apesar de ser favorável, Láu-
rio Stieler (PP) criticou a fal-
ta de publicidade da segunda 
temática.

O vereador acredita que o 
ato deve ser anulado. “Não te-
nho dúvida: 90% das pessoas 
que estavam aqui naquele dia 
não sabiam o que estava acon-
tecendo e no que votaram”, 
diz. Sobre a temática, Celso 
Ledur (PSB) destacou que o 
ato foi publicado e divulgado, 
mas passou despercebido em 
razão da polêmica envolven-
do os horários do comércio. Já 
Marclei Grando (PMDB) afir-
mou que os vereadores estão 
elaborando uma lei que irá or-
denar como serão feitas as au-
diências públicas, com regras 
específicas para que a popula-
ção consiga entender e parti-
cipar com mais conhecimen-
to dos assuntos.

vereadores aprovaram projetos em primeiro e segundo turno 

Camilla Constantin/O Líder

PrOJEtOS 
E mOçãO

Foi aprovado em primei-
ro turno o projeto de lei que 
autoriza o chefe do Executivo 
a contribuir financeiramen-
te com a Associação dos Mu-
nicípios do Entre Rios (Ame-
rios) no valor anual de R$ 
41.204,55. Atualmente o valor 
repassado é de R$ 28.041,53.

O auxílio continuará sen-
do na forma de pagamento de 
despesas e será apresentado 
na prestação de contas men-
salmente. O projeto tramitou 
na Comissão de Finanças e 
teve parecer favorável. O rela-
tor, Eder Moraes (PMDB), ex-
plicou que o valor é para su-
prir a demanda e agilizar os 
processos, principalmente 

no que diz respeito aos lote-
amentos e parcelamento do 
solo. Assim, será utilizada a 
correção baseada no Índice 
Nacional de Preços ao Con-
sumidor (INPC).

Já o projeto de lei nº 
032/17, que diz respeito ao 
código tributário do municí-
pio e propõe a alteração dos 
serviços tributáveis e alíquo-
tas de Imposto Sobre Serviços 
de Qualquer Natureza (ISS), 
recebeu mensagem substi-
tutiva da administração para 
correção do valor. No proje-
to o valor da alíquota era de 
4%. Entretanto, há uma lei de 
2014 que reduz o valor para 
3%. Os vereadores deram pa-
recer favorável à mensagem e 
o projeto será avaliado em se-

gundo turno. O relator, Jeo-
vany Folle (PSDB), explica 
que a mudança não vem para 
aumentar impostos, mas que 
é uma atualização necessária 
que visa normatizar o reco-
lhimento do ISS. 

Em segundo turno foi 
aprovado o projeto de lei nº 
037/17, que diz respeito à 
doação de materiais usados 
para o Grupo de Idosos Raiar 
do Horizonte. A entidade irá 
utilizar os bens para conser-
to do telhado de sua sede, da-
nificado por fortes ventos. Os 
materiais são: 251 telhas de 
fibrocimento, 4.500 telhas de 
barro e 50 unidades de goivo. 

Na oportunidade, tam-
bém foi apresentada moção 
de autoria do vereador Cléber 
Pertussatti (PMDB) para que 
não haja redução do repas-
se mensal de recursos para 
o Hospital Regional Terezi-
nha Gaio Basso, de São Mi-
guel do Oeste. A mesma tem 
como objetivo garantir a ma-
nutenção de serviços presta-
dos na área da Saúde em prol 
da população do Oeste cata-
rinense. A moção será votada 
na próxima sessão, que será 
realizada na segunda-feira 
(25), às 19h.

LitEratura

Colunista do Jornal O Líder Lucas gnigler 
lança livro “Observações sobre os outros”

O jornalista, consultor 
de Marketing e colunista do 
Jornal O Líder Lucas Miguel 
Gnigler lançou o livro “Ob-
servações sobre os outros”, 
no qual conta boas histórias 
e gera reflexões pertinentes: 
felicidade, profissionalismo, 
conselhos, comportamen-
tos e vários outros aspec-
tos decisivos para quem bus-
ca ser uma pessoa melhor. 

Em entrevista, o escri-
tor falou mais sobre a obra, 
destacando que os textos 
que completam o livro são, 
em sua maioria, colunas pu-
blicadas no Jornal O Líder. 

livro pode ser adquirido pela internet, no site do Mercado livre

“Esse livro se deve muito 
ao Grupo WH Comunica-
ções, ao Jornal O Líder e rá-

dios Líder e 103 FM, porque 
é uma coletânea de textos. 
São 67 textos e acredito que 

uns 60 estão no jornal. Es-
tou há cinco anos no Jor-
nal O Líder, tenho 300 tex-
tos publicados”, explica.

Dos textos já escritos, 
Gnigler conta que fez uma 
triagem, dos quais restaram 
os publicados no livro. O foco 
da publicação, segundo ele, é 
tentar tornar o leitor um pro-
fissional melhor. “Esse livro 
tem uma relação mais pes-
soal e profissional, tem re-
lação com o marketing, mas 
é muito mais voltado para 
a pessoa. É para quem bus-
ca ser uma pessoa e um pro-
fissional melhor”, finaliza.

Silvana Toldo Ruschel / 103FM
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nOSSa SEnHOra Da SaLEtE Programação iniciou com missa na Igreja 
Matriz e apresentações artísticas dos estudantes

festa da padroeira reúne 
mais de mil pessoas

A homenagem à padro-
eira feita anualmente pela 
Escola de Educação Bási-
ca Nossa Senhora da Salete 
foi realizada no domingo (18), 
com mais de mil fichas vendi-
das para o almoço servido no 
Salão Paroquial Católico. A pro-
gramação iniciou com missa na 
Igreja Matriz São José Operário 

e seguiu com apresentações 
artísticas dos estudantes. 

Conforme a diretora da 
escola, Maria Cecília Kon-
zen, o público ultrapassou 
as expectativas da institui-
ção. “Estamos muito felizes 
com o resultado alcançado. A 
participação da comunidade 
é muito importante para os 

alunos da escola, já que pro-
move o bem-estar e a solida-
riedade”, explica. 

A diretora destaca que 
a organização do evento fi-
cou por conta da Associa-
ção de Pais e Professores. 
“Toda a escola esteve envol-
vida na festa em homena-
gem à padroeira. Agradece-

mos a participação de todos 
que auxiliam na promoção 
de melhorias na nossa edi-
ficação”, destaca. O lucro ar-
recadado durante o almoço 
será revertido na compra de 
climatizadores para salas de 
aula, além de lâmpadas para 
a iluminação noturna da ins-
tituição. 

PrOfESSOrES, funCiOnáriOS E PaiS DE EStuDantES OrganiZaram O EVEntO

Outro evento pro-
movido pela escola foi a 
tradicional competição 
interséries. O evento, or-
ganizado pelos forman-
dos, foi realizado no sá-
bado (16), no Parque de 
Exposições Carlos Alber-

to Begrow, e teve a par-
ticipação de mais de 50 
turmas de outras escolas. 
Além dos jogos, os estu-
dantes comercializaram 
comidas e bebidas, sen-
do que o lucro será re-
vertido na formatura. 

intErSériES

Fotos: Diana Heinz/O Líder

 Almoço foi realizado no Salão Paroquial Católico

interséries foi promovida pelos formandos da escola Estudantes cantaram durante o almoço

A Rede Feminina de 
Combate ao Câncer (RFCC) 
de Maravilha irá contar 
com extensa programa-
ção para o Outubro Rosa. 
De acordo com a presiden-
te da entidade, Cicilia Hey-
dt, as atividades têm como 
objetivo divulgar o traba-
lho da Rede para toda a re-
gião e fazer com que cada 
vez mais pessoas trabalhem 
na prevenção da doença.  

A programação inicia 
no dia 1º de outubro, às 9h, 
com missa na Igreja Ma-
triz São José Operário. O 
tradicional Chá Rosa ocor-
re no dia 7, às 17h, no Sa-
lão Evangélico. Na ocasião 
também haverá apresen-
tação de balé. "Os ingres-
sos já estão sendo comer-
cializados no valor de R$ 
25 e podem ser adquiridos 
com as voluntárias", afirma.

Nos dias 9 e 10, às 18h, 
será promovida aula de 
zumba e step para as vi-
toriosas, com parceria da 
Mondy Academia e fisio-
terapeuta Marcieli Sonda. 
Já no dia 14 a entidade fará 
a entrega de flores em al-

guns pontos da cidade. Para 
a atividade, a Rede irá con-
tar com o apoio da psicó-
loga voluntária Fernanda 
Unser. No dia 20 a progra-
mação terá continuidade 
com jantar de voluntárias e 
acometidas. O evento con-
ta com o apoio da nutricio-
nista Cristiane Perondi. 

No dia 21, às 15h, está 
programada aula de yoga 
no Espaço Criança Sorriso. 
A atividade será aberta ao 
público em geral. Para as vi-
toriosas, haverá tratamento 
de estética facial no dia 25. 

Para encerrar a pro-
gramação, no dia 28 ocor-
re a Caminhada Rosa. A ati-
vidade, com início às 9h, 
irá contar com a participa-
ção da fanfarra da Escola de 
Educação Básica João XXIII, 
Elas de Bike, poder públi-
co, voluntárias, vitoriosas 
e comunidade em geral. 
No mesmo dia, às 16h, será 
promovido desfile às 16h 
com roupas do brechó. O 
evento conta com a parceria 
da voluntária Karine Muller 
e será realizado na Drum-
mond Cafeteria e Livraria. 

atiViDaDES
rede feminina define 
programação 
do Outubro rosa

Tradicional Chá Rosa será realizado no dia 7

Arquivo/O Líder

fLOrES 
Caoma promove 
exposição de 
orquídeas em outubro

O Círculo de Amadores de Orquídeas de Maravi-
lha (Caoma), em parceria com a Federação Catarinen-
se de Orquidofilia, promove, no primeiro fim de semana 
de outubro, a 3ª Exposição de Orquídeas de Maravilha. O 
evento começa no dia 6 e vai até o dia 8. A entrada é fran-
ca e ocorre no Lar de Convivência. Haverá exposição e 
venda de orquídeas, bonsais, cactos, suculentas e plan-
tas ornamentais. Mais informações podem ser obtidas pe-
los telefones 99932 3332, 98815 9823 ou 99141 0463. 
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LUIZ CarLOS
PraTES

O Departamento de Cul-
tura de Maravilha preparou 
para o mês de outubro uma 
programação especial dedi-
cada às crianças. Do dia 2 ao 
dia 30 as crianças de todas as 
escolas do município terão 
sessões especiais na Casa de 
Contação de Histórias. 

No dia 6 de outubro terá 
a escolha da prefeita e do vi-
ce-prefeito mirim. O even-
to é em parceria com as es-
colas, que estão definindo os 
candidatos que apresentarão 
os projetos e concorrerão ao 

fEStiViDaDES No dia 6 de outubro terá a escolha da prefeita 
e do vice-prefeito mirim

Outubro terá programação 
especial para crianças 

Programação já está sendo divulgada nas escolas

Divulgação

cargo. A posse está marcada 
para o dia 9, no gabinete da 
prefeitura.

No dia 12 de outubro será 
realizado o festival Criança, 
a Festa é Sua, com início às 

14h, no Espaço Criança Sorri-
so. No dia 17 terá a entrega do 
Prêmio Recicla CDL, às 8h30 
e às 14h no auditório do Caic, 
e no dia 18 serão oferecidas 
sessões de Cinema na Pra-
ça, conforme o cronograma 
já enviado para todas as esco-
las. O cinema será montado 
no Espaço Criança Sorriso.

A programação encerra no 
dia 22 de outubro, com ativida-
des no Espaço Criança Sorriso, 
com a largada do Circuito Oes-
te de Corrida de Rua, às 8h30, e 
às 15h o Dia da Família.

Emburrados não dançam
Uma amiga contava às outras que a mãe dela andava insu-

portável, rabugenta, chata, desagradável, numa depressão as-
querosa... Mas de tanto ouvir de uma irmã dela, tia da moça, 
aconselhando a rabugenta a reagir e, sobretudo, a entrar num 
curso de danças de salão, que ela acabou cedendo. Matriculou-
se num curso de dança de salão e... Milagre de Roque Santei-
ro, a rabugenta reviveu, esgarçou sorrisos, anda saltitante e não 
aguenta esperar pelas aulas de dança. A dança cura tudo, disse 
uma das garotas do grupo ao ouvir o relato da amiga.

Negativo. Não é a dança que cura, até pode curar, o que 
cura, todavia, é a “cuca fresca”, a cabeça ocupada, o relaciona-
mento com pessoas, o “compromisso” assumido, é isso o que 
cura. E em razão disso, é verdadeiramente uma estupidez ou-
vir um homem, por exemplo, dizer que está contando as horas 
para a aposentadoria, é um perdedor existencial. Salvo, é claro, 
que ele diga isso para iniciar uma nova jornada, num trabalho 
ou ocupação que lhe seja um entusiasmo de vida. Nesse caso, 
seja o que for, haverá saúde, felicidade...

Muitos dos nossos amuos na vida vêm do trabalho... Do traba-
lho de que não gostamos, do trabalho gemido, do trabalho de que 
dele tiramos apenas o ganho financeiro, o salário. Já disse aqui mi-
ríade de vezes que quando trabalhamos só pelo salário, ganhemos 
o que ganharmos, seremos sempre mal pagos.

Os casamentos alegram muito pouco os casais, são, mais 
das vezes, uma chatice, um pra lá outro para cá debaixo do mes-
mo teto, insuportável... Ora, se o casamento é um céu nublado 
e o trabalho um sacrifício, o que pode sobrar de alegria? Podem 
sobrar os perigos das danosas tentações. Bem sabemos...

Dançar ou ocupar-se a pessoa com algo fora dela traz to-
dos os benefícios à mente e, por conclusão, ao corpo. Não há 
saúde no corpo se a cabeça não estiver “razoavelmente” des-
cansada. Pessoas que se aposentam do trabalho ou que se dão 
por velhas e vão ficando cada vez mais em casa, abrem a por-
ta para todos os males, o primeiro deles o acabrunhamento, 
a perda do entusiasmo por quase tudo. Sair da toca, da con-
cha, é sair para o ar livre da vida. Saia, leitora, não fique es-
perando pelo fim de semana para ir almoçar fora... O almoço 
pode não se realizar ou ser uma droga pior que o seu aborreci-
mento de agora. Claro, vale para o leitor. Asas. “Dançar” com 
a vida faz voar.

OrDEm
Ordem unida, quero dizer, isto é, ordem para todos, para 

todos incondicionalmente. E estou falando sobre salas de 
aula. Ordinários e ordinárias, não os quero chamar de vaga-
bundos e vagabundas, não podem ser tolerados em nada de 
suas indisciplinas: suspensões, “pagamentos” dos delitos ou 
expulsões sumárias. Ou as professoras e professores voltam a 
ter autoridade em sala de aula ou, ou não sei mais o que es-
perar, além deste fundo de poço moral em que nos encontra-
mos. Ferro nos ordinários.

PaiS
Você sabia, tem que saber, que o Brasil é o pais das Amé-

ricas onde mais se perde tempo com questões disciplinares? 
Uma falta de respeito total, e quase tudo impune. Sim, mas e 
os pais desses ordinários de sala de aula, não vão ser “puni-
dos”, chamados à cinta? Que conversa é essa de não educar e de 
mandar suas crias demoníacas para as professoras? Ferro, já!

faLta DiZEr
No ato de assinatura da matrícula dos filhos, todas as es-

colas deviam fazer uma pequena palestra para os pais. Em re-
sumo: “A criança não difere dos pais no comportamento os-
tensivo. Eduquem! Ou aqui não ficarão”. Só isso.

O Centro de Tradições 
Gaúchas (CTG) Juca Ruivo 
conta com programação es-
pecial em comemoração a 
tradicional Semana Farrou-

pilha. As atividades inicia-
ram ontem (22), com tertú-
lia e jantar. Na tarde de hoje 
(23) será promovida cavalga-
da e a partir das 20h30 show 

com Francisco Oliveira. 
Amanhã (24) a programa-

ção inicia às 10h, com missa 
crioula e almoço. Conforme o 
patrão da entidade, Gilson Pe-

reira, o cronograma é resulta-
do do esforço de todos os in-
tegrantes. “Esta data que se 
comemora é uma educação 
familiar histórica”, destaca.

CuLtura gaÚCHa

PrOgramaçãO

Ctg Juca ruivo comemora Semana farroupilha

Campanha natal maravilha irá sortear 
dez prêmios

A CDL e Associação 
Empresarial de Maravi-
lha irá promover a campa-
nha de prêmios Natal Ma-
ravilha como parte das 
atividades do Natal Regio-
nal Luz e Magia 2017. A pre-
sidente da entidade, Po-
liana de Oliveira, destaca 
que essa é uma solicitação 

dos empresários. “Acredita-
mos que a campanha irá in-
centivar os maravilhenses a 
comprar no comércio local, 
bem como atrair consumi-
dores da região e assim in-
crementar as vendas”, diz.

A programação do Na-
tal Regional Luz e Magia 
terá início no dia 2 de outu-

bro, com café da manhã e 
lançamento da campanha 
de prêmios. Já nos dias 16, 
17 e 18 será realizado cur-
so de vitrines. Para novem-
bro estão programadas duas 
palestras na área de ven-
das, no dia 7 e no dia 30. 

De acordo com Polia-
na, o mês de dezembro irá 

contar com visitas do Pa-
pai Noel no comércio do 
Centro e bairros. O sorteio 
de prêmios está marcado 
para o dia 23. “A programa-
ção completa deste dia ain-
da está sendo definida, pois 
estamos buscando parcerias 
para desenvolvermos as ati-
vidades previstas”, explica.  

PrÊMIOS 
1º Moto YBR 125
2º viagem a 
Fortaleza com 
acompanhante
3º Tv led 49’ lG
4º Celular Samsung 
J5000
5º Bicicleta Wendy
6º ao 10º: vales-
compra no valor de 
R$ 500 cada
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HOSPitaL SãO JOSé
associação de funcionários comercializa feijoada 

A primeira edição da fei-
joada promovida pela Asso-
ciação de Funcionários do 
Hospital São José teve mais 
de mil bandejas comercializa-
das. Conforme os integrantes, 

a venda ultrapassou as expec-
tativas do grupo, que contra-
tou cozinheiros para a con-
fecção do alimento. “O evento 
foi um sucesso. Agradece-
mos a todos que nos auxilia-

ram na compra ou na organi-
zação da feijoada”, destacam. 

O lucro das vendas será 
utilizado em reformas na sede 
da associação, localizada na 
Rua Mauá, no Centro do mu-

nicípio. Atualmente a entida-
de conta com 134 integrantes 
que realizam ações benefi-
centes, como a construção 
de um parque infantil, que 
será inaugurado em outubro. 

Fotos: Diana Heinz/O Líder

Foram comercializadas mais de mil bandejas de feijoada Evento foi realizado nos fundos do Hospital São José

No mês de setembro o 
programa Líder Jovem da Si-
credi Alto Uruguai RS/SC ini-
ciou três novas turmas com-
postas por jovens de 15 a 17 
anos, sendo associados ou fi-
lhos. A cooperativa desenvol-
ve o programa há oito anos, 
contribuindo para a capaci-
tação e desenvolvimento de 
aptidões, habilidades e com-
petências dos participantes 
para que possam ser referên-
cia de liderança na comuni-
dade. 

A formação é carateriza-
da principalmente por ativi-
dades práticas, incentivando 
os jovens a atuar como agen-
tes de transformação social e 
colaborando para uma socie-
dade de valores e cidadania. 
Além disso, o programa serve 
de preparação para o merca-
do de trabalho, que cada vez 
exige mais capacitação dos 
jovens que iniciam suas traje-

LiDErança Programa Líder Jovem possui sete módulos e serve de 
preparação para o mercado de trabalho

Sicredi inicia a formação de 
mais de 100 jovens

tórias profissionais.
Com duração de um ano, 

o Líder Jovem contempla sete 
módulos com encontros pre-
senciais, atividades de cam-
po, viagem e formatura. Os 
módulos são compostos por 
conhecimentos relacionados 
à liderança, cooperação, em-
preendedorismo, comunica-
ção, inteligência emocional, 
planejamento e educação fi-
nanceira.

Além dos jovens, os pais 

foram engajados no progra-
ma, participando de um mo-
mento de sensibilização com 
o presidente da cooperativa, 
Eugenio Poltronieri, quan-
do foram apresentados os ob-
jetivos da formação. “É um 
orgulho para a cooperati-
va promover este programa 
que envolve a família, refor-
ça a cooperação e desenvolve 
competências essenciais para 
atuação e pertencimento dos 
jovens na sociedade” afirma 

Poltronieri.
Aproximadamente 230 jo-

vens já participaram do Pro-
grama Líder Jovem na região 
da Sicredi Alto Uruguai RS/
SC. O programa é exclusi-
vo da cooperativa e realizado 
com apoio da Assessoria Pe-
dagógica da FAI Faculdades 
de Itapiranga. 

Turma 9: São Carlos, Cunha Porã, Caibi e Saudades

Turma10: Frederico Westphalen, Palmitinho, Planalto e Ametista do Sul Turma11: Erval Seco, Novo Tiradentes, Pinhal e Cerro Grande

Fotos: Divulgação

a faVOr Da Cura gaY - LEia antES DE OPinar
Continuo vendo e lendo pessoas se manifestando, de todas as for-

mas e em todas as redes sociais, com frases do tipo: “não há cura para 
o que não é doença”. 

O que me preocupa nessas manifestações é constatar como é fá-
cil produzir e espalhar desinformação e manipulação de informação 
(até por fins políticos) e de como as pessoas parecem mais preocupa-
das em mostrar-se politicamente corretas e querer aparecer a respeito 
de uma questão, mais do que entendê-la de verdade.

Bom, eu sou a favor dessa liminar que o juiz Waldemar Cláudio de 
Carvalho, da 14ª Vara do Distrito Federal, concedeu e que, na prática, tor-
na legalmente possível que psicólogos ofereçam pseudoterapias, popu-
larmente chamadas de cura gay. De fato, essa questão gera uma furio-
sa polêmica porque parece que o juiz, ou seja, uma instituição judiciária 
e não sanitária, esteja dizendo que a homossexualidade é uma doença. 
Na verdade não é bem assim, porque a liminar determina que o órgão 
do CFP altere a interpretação de suas normas de forma a não impedir 
os profissionais “de promover estudos ou atendimento profissional, de 
forma reservada, pertinente à (re)orientação sexual, garantindo-lhes, as-
sim, a plena liberdade científica acerca da matéria, sem qualquer censu-
ra ou necessidade de licença prévia”, sendo que na resolução 1/99 o CFP 
proíbe aos profissionais a oferta de qualquer ação que favoreça a patolo-
gização de comportamentos ou práticas homoeróticas.

Então eu sou a favor. E vou explicar porque de maneira simples. 
Acompanhem meu raciocínio. 

Estamos falando de ser gay hoje, aqui no Brasil. Concordam comi-
go que ser ou descobrir-se gay nessa sociedade machista, violenta, cheia 
de preconceitos e morais baratas, pode ser muito duro? Que uma pessoa 
possa, nos seus processos de reconhecimento e aceitação da sua própria 
orientação sexual, ter fases em que se sentirá confusa, com vergonha, es-
magada, perseguida, desnorteada, raivosa, desencaixada, errada, triste, 
etc.? Que essa pessoa possa precisar entender-se e entender o que está 
acontecendo; que possa precisar aprender a aceitar a si mesma e dispo-
nibilizar-se com instrumentos para lidar melhor de maneira mais digna 
e saudável com si mesma e com o mundo lá fora? 

Essa pessoa, na opinião de vocês, tem direito a pedir e encontrar 
ajuda para estar e se sentir melhor? Eu acho que sim. Que tem direito. 

E que é o psicólogo a figura profissionalmente preparada a co-
nhecer como funciona o SER e que sabe ajudar a superar o que te 
deixa sofrer. 

Bom, até então o CFP proibia aos psicólogos atender essas situa-
ções. Proibia aos psicólogos acompanhar e auxiliar essas demandas; 
proibia de informar de maneira científica e de permitir às pessoas su-
perar as suas próprias e íntimas dificuldades em relação a isso. 

Eu acho que esta proibição seja errada. Se uma pessoa precisa de 
ajuda, o psicólogo, que é quem conhece como funciona o ser huma-
no e como se resolvem os sofrimentos e as dificuldades do viver e do 
ser, tem que ter o direito de ajudar, de fazer o seu trabalho. Porque au-
xiliar e oferecer um espaço de não julgamento e superação é o especí-
fico do seu trabalho. 

Se um gay está resolvido com si mesmo, beleza. Não precisa de 
nada. Está tudo certo. Mas se um gay não está resolvido, assim como 
qualquer pessoa tenha algo de não resolvido ou esteja passando uma 
fase que precisa de auxílio para ser resolvida, que vive mal qualquer si-
tuação, merece e tem direito a receber ajuda. Ou não? 

Ninguém está dizendo que seja uma doença. Afinal, ou tudo é do-
ença ou nada é doença. 

A vida é uma doença, sendo que tecnicamente leva à morte. O 
ponto é que por tudo isto, se pode sofrer, sim. E o juiz Carvalho tirou 
essa absurda proibição aos psicólogos de não poder ajudar nessas si-
tuações. E com isso eu concordo. 

Tudo isso não tem nada a ver com doença, reversão sexual, e sei 
lá o que. Aqui estamos falando do direito de uma pessoa em receber 
ajuda e de um profissional de oferecê-la. 

Nada do que mais justo. Todo o resto é ignorância e hipocrisia. 
Isto, na minha humilde opinião. IMHO
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“O segredo do sucesso é a 
constância do propósito” 

Benjamin Disraeli

por rAqUel bASSo Hübner

ECONOMIa E NEGÓCIOS
raquel@jornalolider.com.br

A quantidade de carne suína exportada em agosto (28,65 mil toneladas) foi 12% 
maior do que no mês anterior e quase 23% superior ao resultado obtido no mes-
mo período de 2016. As receitas também trazem números favoráveis: foram US$ 66 
milhões em faturamento – um incremento de 20% em relação a julho e de 22,5% 
se comparado com agosto de 2016. Os principais destinos das exportações de car-
ne suína catarinense foram Rússia, Hong Kong, China, Chile e Cingapura, que jun-
tos responderam por 82,65% das receitas. E enquanto a China reduziu as im-
portações de carne suína catarinense, a Rússia ampliou as compras em 46,17%, 
gerando uma receita 75,13% maior em relação ao mesmo período do ano passado.

Santa Catarina tEm rECOrDE 
na ExPOrtaçãO DE CarnE Suína

O Produto Interno Bruto (PIB), que é a 
soma de todos os bens e serviços produzi-
dos no país, teve crescimento de 0,6% no tri-
mestre encerrado em julho deste ano, na 
comparação com o trimestre encerrado em 
abril. Na comparação com o trimestre en-

cerrado em julho de 2016, a alta chegou a 
1,1%. Os dados são do Monitor do PIB, divul-
gado no dia 18 pela Fundação Getulio Var-
gas (FGV). O PIB acumulado em 2017 até o 
mês de julho, em valores correntes, alcan-
çou o valor aproximado de R$ 3,78 trilhões.

A partir de outubro a abertura de 
empresas e outros serviços de atos em-
presariais poderão ser feitos pela in-
ternet, com o Programa Jucesc Digi-
tal, desenvolvido pela Junta Comercial 
de Santa Catarina (Jucesc), com apoio 
da Secretaria de Estado de Desenvolvi-
mento Econômico e Sustentável. A nova 
ferramenta vai permitir que o interes-
sado em empreender em Santa Cata-
rina possa fazer a abertura da sua em-
presa por meio da internet, assim como 
obter outros serviços de atos empre-
sariais, como requerimentos e certi-
dões, sem precisar procurar os balcões 
da Junta Comercial e sem a neces-
sidade de documentos em papel.

Programa vai permitir que novas empresas sejam abertas pela internet

PIB cresceu 0,6% no trimestre encerrado em julho

Santa Catarina ficou na 2ª posi-
ção do Ranking Nacional. O Estado se 
colocou em primeiro lugar nos pila-
res de Segurança Pública e Sustenta-
bilidade Social. Em 3º em Educação, 
Infraestrutura, Inovação e Capital Hu-
mano. Em 7º em Solidez Fiscal e Efi-
ciência da Máquina Pública e em 10º 
no Potencial de Mercado e em 11º em 
Sustentabilidade Ambiental. No côm-
puto geral o Estado de São Paulo se-
gue na primeira colocação no Ranking 
de Competitividade dos Estados, se-
guido de Santa Catarina, que subiu da 
3ª para a 2ª colocação, e o Paraná, que 
caiu da 2ª para a 3ª posição em rela-
ção ao ano anterior. O Distrito Fede-
ral segue na 4ª colocação. Santa Ca-
tarina registrou avanços em Potencial 
de Mercado, item em que subiu nove 
posições (de 19º para 10º). Em com-
pensação, apresentou uma queda no 
pilar de Sustentabilidade Ambien-
tal, caindo duas posições (do 9º para 
o 11º). Para a composição do Ranking 
neste ano foram considerados 66 in-
dicadores, agrupados em 10 pila-
res. O estudo é realizado pelo Cen-
tro de Liderança Pública (CLP), em 
parceria com a Tendências Consulto-
ria e a Economist Intelligence Group.

Santa Catarina é O 
SEgunDO EStaDO maiS 
COmPEtitiVO DO PaíS

Colombo oficializa 
repasse de R$ 
700 milhões para 
municípios

O governador, Raimundo Colom-
bo, oficializou a liberação de R$ 700 
milhões para a realização da segun-
da edição do Fundo de Apoio aos 
Municípios (Fundam 2) em audiên-
cia com o ministro da Fazenda, Hen-
rique Meirelles, em Brasília, na tarde 
de segunda-feira (18). Um ato formal 
de assinatura do contrato deve ser 
realizado em Florianópolis, com re-
presentantes do Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e So-
cial (BNDES), fonte dos recursos, 
em data a ser definida. Colombo in-
formou que os primeiros contratos 
com as prefeituras já poderão ser as-
sinados a partir de outubro. A meta 
agora é contemplar os 295 municí-
pios catarinenses e garantir autono-
mia para que cada prefeitura esco-
lha o investimento a ser feito dentro 
das áreas previstas. O gerenciamen-
to e o controle do programa fica-
rão novamente com o Banco Regio-
nal de Desenvolvimento do Extremo 
Sul (BRDE). As áreas de destino dos 
recursos do Fundam são: infraes-
trutura (logística e mobilidade ur-
bana); construção e ampliação de 
prédios nas áreas de educação, saú-
de e assistência social; construção 
nas áreas de desporto e lazer; sane-
amento básico; aquisição de equi-
pamentos, veículos e materiais des-
tinados aos serviços de saúde e 
educação; e aquisição de máquinas 
e equipamentos rodoviários novos, 
fabricados em território nacional.

Os abates de bovinos e frangos recuaram 
no segundo trimestre deste ano na comparação 
com o mesmo período do ano passado. Segun-
do dados divulgados último dia 14 pelo Institu-
to Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 
no segundo trimestre deste ano foram abatidas 
7,42 milhões de cabeças de bovinos, 3,1% a me-
nos do que no mesmo período de 2016. Mes-
mo com a queda em relação a 2016, o abate de 
bovinos teve aumento de 0,3% em relação ao 
primeiro trimestre deste ano. O abate de fran-
gos, que chegou a 1,43 bilhão no segundo tri-
mestre do ano, teve quedas de 4% na compa-
ração com o primeiro trimestre deste ano e de 
4,5% em relação ao segundo trimestre de 2016.

Abates de bovinos e frangos 
retraíram no 2º trimestre
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A Semana Nacional de 
Trânsito é comemorada anual-
mente entre os dias 18 e 25 de 
setembro e possui a finalidade 
de conscientizar a sociedade. 
Este ano, o Conselho Nacional 
de Trânsito (Contran) definiu 
como temática “Minha escolha 
faz a diferença no trânsito”. 

Em Maravilha, ações de 
conscientização para lembrar 
a data serão realizadas hoje 
(23). A tradicional caminhada 
será promovida a partir das 8h, 
saindo do Espaço Criança Sor-
riso em direção à Igreja Matriz 
São José Operário. O movimento 
conta com o apoio do Sicoob Cre-
dial, Polícia Militar, Polícia Civil, 
Conselho Comunitário de Segu-
rança (Conseg), Grupo Escoteiro 
Raízes, Pedal Maravilha, Associa-
ção dos Portadores de Necessida-
des Especiais (Aspma), Corpo de 
Bombeiros e as autoescolas Ma-
ravilha, Entre Rios, S.A. e Trevo.

Na ocasião serão entregues 
panfletos com regras básicas para 
pedestres e motoristas e o Corpo 
de Bombeiros irá fazer uma si-
mulação. De acordo com o dire-
tor de Trânsito, Valdemir Andret-
ta, é importante mostrar que os 
acidentes não estão longe da nos-
sa realidade. “A caminhada vem 
para agregar e auxiliar as pessoas 
a refletir o que está errado e o que 
é possível melhorar. Quando fa-
lamos em trânsito pensamos so-
mente em veículos, mas isso in-
clui pedestres e ciclistas. Além 
disso, é importante apostar em 
ações durante o ano todo, como 
por exemplo, as palestras realiza-
das pelos policiais militares nas 
escolas do município”, diz.

aVaLiaçãO 
Maravilha conta com au-

mento de 393 veículos de janei-
ro a agosto deste ano. No mesmo 
período, de acordo com dados do 
Departamento Estadual de Trân-
sito (Detran/SC), 435 pessoas fi-
zeram a primeira habilitação e 
322 receberam a Carteira Nacio-
nal de Habilitação (CNH) defini-

Atividades visam prevenir acidentes e conscientizar motoristas, pedestres e ciclistas

Maravilha conta 
com aumento de 
393 veículos de 
janeiro a agosto 
deste ano

tiva no município. 
Segundo Andretta, a maior 

preocupação são os acidentes. “O 
município possui aproximada-
mente 20 mil veículos circulan-
do diariamente, então buscamos 
alternativas de prevenção, como 
por exemplo, apostar em maior 
pavimentação, o que contribui 
para a circulação de veículos em 
pontos distintos, além de mais si-
nalização”, afirma.  

Sobre a questão dos estacio-
namentos, problema levanta-
do frequentemente pela popula-
ção, ele destaca que o município 
ainda não comporta o estaciona-
mento rotativo. Ele explica que é 
preciso entre R$ 30 a 40 mil men-
sais para manter esse modelo de 
estacionamento. “Com a crise em 
nível nacional que vivemos, não 
é o momento ideal. Mas traba-
lhamos na questão de segurança 
e temos sempre projetos em an-
damento para melhorar a circu-
lação do trânsito”, diz. 

Sobre a demarcação viária, 
ele pede para que as pessoas 
respeitem e a utilizem de forma 
adequada, o que irá contribuir 
com a questão dos estaciona-
mentos, principalmente em ho-
rários de pico. 

Andretta afirma que a maio-
ria dos acidentes ocorrem por 
falta de atenção e podem ser 
evitados. Ele alerta que a Aveni-
da Maravilha, nas proximidades 
com a esquina da Rua Tereza 
Comerlato, é um ponto crítico, 
onde ocorrem muitos aciden-
tes. “É preciso ter cuidado, in-
clusive com o excesso de veloci-
dade”, avalia.

valdemir Andretta afirma que é preciso ter 
mais atenção no trânsito

ESTATÍSTICA DE VEÍCULOS EM MARAVILHA 2017 (DETRAN/SC)

Tipo                      Jan           Fev             Mar           Abr          Mai           Jun              Jul               Ago
Automóvel     9886         9908         9944         9969          9980         10028        10035        10112
Caminhão     845           850       846         843          846           855               862            868
Caminhão trator        429           432       434         437          433           435               433            434
Caminhonete     1454        1464          1475         1469          1475         1481           1487          1487
Camioneta     884           889       887         887          892           890              895            895
Ciclomotor     24      24       24         24          24           24               24               24
Micro-ônibus     34             34       34         34          33           33               34               34
Motocicleta     2801         2808         2819         2820         2824         2832           2841           2864
Motoneta                    1502         1504         1498         1491         1485         1488           1487           1495
Motor-casa     7      7       7         7          8           8               9                 9
Ônibus                      72      73       74         74          74           74               74               73
reboque                      359           362        367         369          370           377               377            380
Semirreboque     706           706        707         705          700            695             694             697
Trator de rodas     2      2        2         2          2            3               2                  2
Trator misto     1      1       1         1          1           1               1                  1
Triciclo                      7      7        7         7          6           6               6                  6
Utilitário                      109            111        113         114          117           120              125            134
TOTAL                     19122      19182        19239      19253       19270      19350          19386       19515

Camilla Constantin/O Líder

Município conta com 
circulação diária de 
aproximadamente 20 
mil veículos
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por Dr. GeoVAni DeleVATi

MEdICINa E SaÚdE

Crise: 
econômica e afetiva

A crise econômica sempre foi 
motivo de preocupação e incerte-
za. Nesses últimos meses essa situ-
ação vem piorando, basta observar 
o crescente número de pessoas de-
sempregadas, principalmente nas 
grandes cidades.

Infelizmente isso gera, em gran-
de parcela da população, medo e 
perplexidade, dando às pessoas a 
sensação de viver como um elásti-
co permanentemente esticado, isto 
é, pronto para arrebentar. E assim 
muita gente, cada vez mais, procu-
ra os consultórios de médicos e psi-
cólogos, angustiadas com o aumen-
to da pressão arterial, enxaquecas, 
problemas digestivos e compulsão à 
bebida e à comida, aumentando as-
sustadoramente o número de pes-
soas obesas e suas consequências 
prejudiciais à saúde. Diante desse 
quadro, é difícil alguém ficar imune 

a esses distúrbios e estados de pro-
funda tristeza e depressão, tornando 
as pessoas mais infelizes e sem es-
peranças. A vida afetiva, o compa-
nheirismo, a amizade ficam abala-
dos nesses períodos estressantes. As 
mágoas e ressentimentos, até então 
superados, são reativados e voltam 
a comprometer a vida a dois, e a se-
xualidade deixa de ser um ponto de 
apoio e prazer, passando a ser uma 
fonte de frustração. Os desentendi-
mentos aumentam, a agressivida-
de e a violência estão cada vez mais 
presentes no cotidiano das pessoas.

A ausência de desejo e outros 
distúrbios sexuais passam a ser 
queixas constantes nos consultórios, 
contribuindo para um número cres-
cente de pessoas infelizes e insatis-
feitas.

Uma boa conversa, se mostrar 
atencioso com o parceiro é uma for-

ma do casal, independente da ida-
de, encontrar meios ou estratégias 
para reformular planos e projetos 
de vida.

Cuidar da saúde preventiva-
mente, evitar as drogas, começan-
do por álcool, cigarro e tranquili-
zantes, e reservar um horário para 
exercícios e valorizar mais o lazer é 
uma forma de contribuir para uma 
melhora da qualidade de vida. Isso 
aumenta a admiração, estimula o 
contato físico e a sexualidade é re-
avivada nos dias atuais.

É por meio dessas estratégias 
que as crises passam a ser mais fa-
cilmente superadas e dessa manei-
ra contribuem para uma melhor 
sintonização com o lado positivo da 
vida. A vida afetiva e sexual cami-
nham juntas.

Fonte: www.sp-sbu.org.br
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Hospital São José de Maravilha está habilitado desde 2013 para 
a coleta de córneas e contabilizou 11 doadores desde então

DOaçãO DE ViDa

O 
jovem Maicon Gaedicke Wagner, de 23 anos, 
morador do Loteamento Estrela em Maravilha, 
ganhou uma nova chance de levar uma vida 
normal, longe das sessões de hemodiálise, de-

pois de receber um rim, doado por uma pessoa que ele se-
quer sabe dizer o nome. O órgão foi retirado de um doa-
dor em óbito e o transplante feito no Hospital Regional de 
Chapecó. 

Assim como em qualquer outro transplante, Wagner 
não foi informado sobre quem era a pessoa, sexo, cor, ou 
qualquer outra informação que pudesse levá-lo a identifi-
car o doador. O único dado repassado foi a idade do doador, 
que tinha 60 anos. Maicon afirma que a doação de um des-
conhecido mudou sua vida completamente. 

Há três anos na fila, à espera por um transplante de rim, 
Wagner enfrentava uma rotina difícil, precisando se deslo-
car três vezes por semana até São Miguel do Oeste para fazer 
hemodiálise, um procedimento para filtrar o sangue, já que 
seus rins apresentaram falência total. Além da rotina can-
sativa das viagens, Wagner tinha dificuldade de programar 
viagens, conseguir um emprego, e principalmente de supor-
tar as dores e o cansaço após cada sessão. 

A mãe, Lúcia, conta o filho sofria muito e a família fica-
va aflita, já que estava limitada a conviver com aquela situ-
ação até que Wagner pudesse receber um novo rim. Cinco 
pessoas da família que poderiam ser compatíveis para a do-
ação não puderam fazê-la por problemas de saúde. A notí-
cia tão esperada chegou em janeiro de 2015. Lucia recebeu 
uma ligação, a qual informava que o filho teria que se deslo-
car com urgência para Chapecó para receber um novo rim. 

Durante os três anos em que Wagner permaneceu na 
fila, uma bolsa com todos os itens necessários para uma in-
ternação e transplante sempre esteve pronta, aguardando 
apenas a ligação para ser efetivamente usada. Na mesma 
manhã, Wagner foi levado até o Hospital e imediatamente 
encaminhado para a cirurgia. 

Após oito dias de internação, ele finalmente foi para 
casa, onde seguiu sua recuperação nos meses seguintes. 
O transplante foi um sucesso. O corpo de Wagner aceitou 
o órgão, que segue trabalhando muito bem. Livre das ses-
sões de hemodiálise, o jovem voltou para sua rotina normal, 
sem dores ou cansaço, como qualquer outro jovem saudá-
vel da sua idade. Para ele, a doação de órgãos é um gesto no-
bre, que muda e, principalmente, salva vidas. Maicon já fez 
parte da fila de pessoas à espera de órgãos e hoje garante 
que integra a lista de quem pretende doar os órgãos, se as-
sim for possível. 

Maicon Wagner teve falência dos rins e ficou três anos na fila à 
espera de um transplante 

Carine Arenhatdt/O Líder

BraSiL rEgiStrOu nÚmErOS rECOrDES Em 2016

HOSPitaL rEgiOnaL DE SãO miguEL DO OEStE rEaLiZOu nOVE CaPtaçÕES

Em 2016 o Brasil registrou o maior 
número de doadores efetivos da 
história, somando 2.983 doações. 
O crescimento em relação ao ano 
2015 foi de 5%. Entre 2010 e 2016 
o aumento foi de 19% no número 
geral de transplantes, com destaque 
para órgãos como coração, rim, 
fígado, medula óssea e pulmão. 
O Brasil vem avançando nesta 
área e possui hoje o maior sistema 
público de transplantes do mundo. 
Em 2016 mais de 90% dos 

transplantes foram custeados pelo 
SUS. O governo federal também 
publicou um decreto no qual 
determina que um avião da Força 
Aérea Brasileira (FAB) deve ficar 
em solo à disposição para um 
chamado de transporte de órgãos 
para transplantes feitos via SUS. O 
Ministério da Saúde também mais 
que dobrou o orçamento na área de 
transplantes desde 2008.
Embora o país tenha registrado 
esse aumento, o tema ainda é 

um tabu para muitas famílias 
brasileiras que não aceitam doar os 
órgãos de seus entes queridos. A 
fila de espera ainda é grande e em 
dezembro de 2016 contabilizava 
mais de 40 mil pessoas aguardando 
por transplante, sendo a maior 
parte delas para rim. A taxa de 
aceitação entre as famílias no 
fim do último ano era de 57%, no 
entanto o número ainda é baixo se 
comparado à demanda de pessoas 
que precisam de um órgão. 

HOSPitaL SãO JOSé rEaLiZa COLEta DE CórnEaS 
O Hospital São José de Maravilha re-

aliza a coleta de córneas há quase qua-
tro anos e desde então foram 11 doações 
efetivas. Conforme a gerente de enfer-
magem e membro da Comissão Intra
-Hospitalar de Doação de Órgãos e Te-
cidos, Marlice Ropke, o número poderia 
ser superior, mas o grande desafio está 
em trabalhar a aceitação das famílias dos 
doadores. 

Ela reforça que é fundamental que a 
pessoa manifeste em vida o desejo de ser 
um doador de órgãos, para que a família 
possa estar ciente e tenha mais facilida-
de em concordar com a doação. “Muitas 
vezes a gente tem a negativa da família, 

porque eles não sabem se a pessoa quer 
ou não doar seus órgãos. Se a pessoa ex-
pressa, se eu deixo ciente a minha famí-
lia, é muito mais fácil, eles sabem que 
você quer ser doador. Não precisa dei-
xar em documento, não precisa registrar 
em lugar nenhum, o importante é só ex-
pressar o seu desejo”, afirma. Para que a 
coleta de órgãos seja feita é preciso que 
pelo menos dois familiares assinem a 
autorização.

Outro empecilho é o perfil dos pa-
cientes que vem a óbito no Hospital São 
José de Maravilha. Marlice explica que a 
maioria dos casos de óbito é de pacientes 
com idade superior a 70 anos. A doação 

de córneas pode ser feita apenas por pa-
cientes com idade entre 2 e 70 anos, além 
de respeitar alguns critérios clínicos. O 
paciente não pode, por exemplo, ter pas-
sado por situações de infecções, ou ou-
tros problemas de saúde que impossibi-
litem a doação da córnea. 

Cabe ressaltar que o transplante de 
córnea objetiva possibilitar que uma pes-
soa com cegueira total possa voltar a en-
xergar. Maravilha também já teve casos de 
pacientes com constatação de morte cere-
bral que foram preparados no Hospital São 
José, com acompanhamento da central de 
transplantes de Florianópolis, para uma 
coleta efetiva em outro centro hospitalar. 

Na região Oeste e Extremo-Oeste de Santa Ca-
tarina um dos principais pontos de coleta de órgãos 
é também o Hospital Regional Terezinha Gaio Bas-
so de São Miguel do Oeste. A entidade é autoriza-
da a fazer a retirada de coração, fígado, rins, pâncre-
as, córneas e pulmão desde 2012. A primeira coleta foi 
realizada em dezembro do mesmo ano e desde en-
tão foram contabilizadas nove captações efetivas.  

Conforme a gerente de enfermagem, Léia da 
Rosa, o número pode ser considerado na média, 
quando comparado à incidência de morte encefá-
lica que ocorre na região de abrangência do Hos-
pital e condições clínicas dos possíveis doadores. 
Além de pacientes em óbito, podem fazer a do-
ação pacientes vivos, no caso de órgãos duplos, 
como um dos rins, parte do pulmão ou fígado.

No próximo dia 28 o hospital fará uma homenagem para as nove 
famílias dos doadores que tiveram os órgãos coletados neste período.  

Última captação de órgãos realizada no Hospital Regional de São Miguel do Oeste

Divulgação
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iECLB
Orquestra de Câmara de Joaçaba realiza 
apresentação beneficente 

Em comemoração aos 500 
anos da Reforma Protestante, 
a Igreja Evangélica de Confis-
são Luterana no Brasil de Ma-
ravilha convidou a Orquestra 

de Câmara de Joaçaba para 
apresentação no município. O 
evento foi realizado no sábado 
(16) e reuniu fiéis da região.

O ingresso eram dois qui-

los de alimentos não perecí-
veis, que foram doados para 
o Hospital São José. Além 
de músicas gospel, a came-
rata tocou o gênero clássi-

co e contemporâneo. Confor-
me o pastor, Leandro Ristow, 
o próximo evento do cro-
nograma será o Dia Sino-
dal da Igreja, em outubro. 

Fotos: Diana Heinz/O Líder

Apresentação teve a presença de fiéis da região Evento beneficente reuniu alimentos para o Hospital São José

Vai COmEçar Estrutura inicial terá 1200 m², com investimento de 
mais de R$ 2 milhões. Serviços devem começar em oito dias 

administração pública entrega ordem 
de serviço do Centro de Saúde 

O governo de Maravilha 
assinou, na manhã de quin-
ta-feira (21), ordem de servi-
ço para construção do Centro 
de Saúde que será edificado ao 
lado da prefeitura. A obra terá 
investimento, nesta primeira 
etapa, de R$ 2 milhões, recur-
sos repassados pelo Ministério 
da Saúde, por meio de emenda 
parlamentar do deputado fe-
deral Celso Maldaner (PMDB/
SC). A estrutura vai contar com 
três pavimentos, com posto de 
saúde, além de salas para Vi-
gilância Sanitária e outros ór-
gãos municipais.

De acordo com o vice-pre-
feito, Sandro Donati, com esse 
empreendimento o município 
deixa de pagar mais alugueis, 
opinião reforçada pela prefei-

ta. Donati disse que a adminis-
tração gasta em torno de R$ 6 
mil por mês em alugueis.

O proprietário da Constru-
tora Palmitinho, João Bonafé, 
apresentou a empresa e expôs 
as obras e os locais onde já tra-
balhou e está trabalhando. Os 
investimentos na obra de Ma-
ravilha serão de mais de R$ 2 

milhões, que foram definidos 
pela licitação. A primeira etapa 
da obra terá 1.200 m² e prazo 
de 16 meses para a execução.

A prefeita, Rosimar Mal-
daner, enfatizou que a pro-
jeção do município é que as 
unidades de saúde do interior 
e ESF 1 passem a atender na 
nova estrutura, que também 

terá espaço para a Rede Femi-
nina de Combate ao Câncer, 
entre outros espaços de aten-
dimento.

Bonafé estima que den-
tro de oito dias a equipe da 
construtora estará mobiliza-
da para trabalhar no terre-
no. O projeto da obra foi feito 
pela Associação dos Municí-
pios do Entre Rios (Amerios), 
com a participação dos pro-
fissionais: Arquiteta Marlize 
Klamt Todescatto, engenhei-
ros civis Paulo Parzianello e 
Rudimar Begrow, engenheiro 
eletricista Rafael Dagostini, o 
desenho técnico foi executa-
do pelas servidoras da Ame-
rios Sandra Garcia, Camila 
Gregório Reche e Daiane Ka-
rine Scherer.

EDuCaçãO rEgiãO 
Censo Escolar 2017 
é tema de reunião 

Estado paga a 7ª parcela 
do transporte escolar

Assistentes de Educação e responsáveis pelas secretarias de escolas 
das 28 unidades escolares da Agência de Desenvolvimento Regional de 
Maravilha participaram, na tarde de quarta-feira (20), da reunião do Cen-
so Escolar 2017 realizada pela Gerência de Educação. Na oportunida-
de, foi realizada a análise e avaliação do processo de migração dos dados 
do Sistema de Gestão Educacional de Santa Catarina (Sisgesc) para o Sis-
tema Educacenso. Também foi realizado o repasse de orientações sobre 
confirmação da matrícula, período de retificação do Censo Escolar 2017, 
conferência de relatórios, correções ou justificativas. O prazo para a retifi-
cação dos dados do Censo Escolar 2017 é até o dia 11 de outubro de 2017.

Nesta semana a Agência de Desenvolvimento Regional 
(ADR) de Maravilha pagou a sétima parcela do transporte es-
colar 2017 aos municípios de Bom Jesus do Oeste, Flor do Ser-
tão, Iraceminha, Maravilha, Modelo, Pinhalzinho, Romelândia, 
Saltinho, São Miguel da Boa Vista, Santa Terezinha do Progres-
so, Saudades, Serra Alta, Sul Brasil e Tigrinhos. Os recursos re-
passados aos municípios somaram o valor de R$ 246.815,34. 
Mais de três mil alunos do ensino fundamental e médio da regio-
nal utilizam o transporte escolar. Tem direito o aluno que resi-
de a mais de três quilômetros de distância da escola onde estuda.

Documento foi assinado e entregue na quinta-feira (21), na sala de reuniões da prefeitura 

Nelcir Dall’Agnol/O Líder

ESPaçOS
Sou fascinado por aglomerados humanos aos quais 

damos o nome de  grandes cidades. Antigamente mora-
va em uma delas. Agora me contento em  atravessá-las, 
de mansinho, fugazmente, como quem não quer nada. 
Antes, envolto no linho grosseiro do meu imaginário, eu 
tinha para mim que o homem pertencia à cidade. Hoje 
sei, tenho quase certeza, que não pertencemos a nada 
além de nós mesmos. E, pelas cidades, passamos.

Para além das obviedades dessas constatações, os 
espaços, sejam eles habitados ou não, grandes, media-
nos ou pequenos, têm uma relação umbilical com os 
nossos movimentos existenciais, por assim dizer, de 
ebulição interna. 

Por exemplo, os ônibus, pluralmente considerados. 
Todos eles, todos os ônibus, sobre todas as camadas de 
asfalto que podemos imaginar. Observemos como eles 
são capazes de fluir em meio a tanto monóxido de car-
bono, carregando milhares de pessoas a seus empregos, 
a suas casas, a seus incansáveis destinos. Não somos nós 
também como essas máquinas, às vezes vazias e velozes 
nas madrugadas em que as ruas estão desertas, ou pa-
quidermes se arrastando em avenidas congestionadas e 
sufocadas pelo sol do verão?

Há também, em todas as cidades, os terrenos bal-
dios, em que se acumula lixo ou detritos de construções 
demolidas. Há tapumes que impedem que os vejamos, 
mas eles existem e, em calçadas paralelas, as pessoas 
caminham com inquieta tranquilidade. Os terrenos bal-
dios são, aparentemente, espaços vazios, desocupados, 
mas também podem ser perigosos. Há que saber ocupá
-los. Os terrenos baldios, como nós, podem ser metafo-
ricamente considerados corpos sem órgãos.

Há também as mansardas, homens que tomam mate 
e fumam e observam o movimento das artérias a partir 
das mansardas, e que pressentem, sem encontrar as pa-
lavras, aquilo que Italo Calvino soube expressar em lin-
guagem: que a […] cidade se embebe como uma esponja 
dessa onda que reflui das recordações e se dilata. Há 
certamente coisas inomináveis e então lhes damos o 
nome de coisas inomináveis. Há hotéis sempre lotados 
em que ninguém permanece por muito tempo. 

Das cidades vertem as histórias dos homens, as his-
tórias contadas, as narrativas orais, a literatura escrita, 
essa maneira única de estar e ser no mundo, de sentir-se 
parte dele e da cultura. As cidades aglomeram não ape-
nas os homens, mas também os seus dilemas cruciais, 
agruras e paixões. Para as cidades convergem todos os 
caminhos, carnais e metafísicos. Das cidades não pode-
mos escapar.

Penso nisso depois de tomar o café da manhã de to-
dos os dias, em alguma cidade, em algum lugar. Então 
me levanto, pago a conta e me preparo para atravessá
-la, a avenida, mais uma vez, sobre a faixa de seguran-
ça, e vejo dois homens descarregando um caminhão. 
São homens fortes, mas que mesmo assim se esforçam 
para levar nos ombros caixas em que se lê “este lado 
para cima”. Também são, eles, homens que passam pe-
las cidades, que a elas não pertencem em definitivo 
mas que deixam um pouco de si mesmos em cada es-
quina, em cada prédio e em cada rua. Também eles são 
homens que, como eu, embora não tenham muita cer-
teza de coisa alguma, tentam ser donos de seus pró-
prios sonhos, donos de suas próprias vidas, em alguma 
cidade, em algum lugar.
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CaSa maKE Objetivo é ampliar o campo de trabalho e oferecer produtos de qualidade

Heydt Esquadrias fachadas e Vidros 
inaugura escritório em Chapecó

A Casa Make, composta 
por 14 lojas, foi inaugurada 
no último dia 12 em Chape-
có. O empreendimento, lo-
calizado na Avenida Getúlio 
Vargas, ao lado do Shopping 
Pátio Chapecó, fornece di-
ferentes produtos e servi-
ços, como acabamentos, 
climatização, móveis e de-
coração. Uma dessas lojas é 
a Heydt Esquadrias Facha-
das e Vidros, de Maravilha.

De acordo com Evelyn 
Salfner Rohenkohl, auxi-
liar-administrativa, a Hey-
dt trabalha com prestação 
de serviço em esquadrias 
de vidro temperado, alumí-
nio e PVC para aberturas, 
guarda-corpos e box em di-
ferentes materiais, fachadas 

glazing e ACM, linha com-
pleta de vidros e espelhos, 
divisórias e forros para pla-
nejamento de espaços e en-
vidraçamento e fechamen-
to total de ambientes com 
possibilidade de abertura 
(screen glass).

Com 40 anos no merca-
do, o objetivo em abrir um 
novo escritório é oferecer 
produtos de qualidade para 
o público de Chapecó e re-
gião, ampliando o campo de 
trabalho. Evelyn conta que 
o horário de atendimento 
será das 9h às 21h e no sá-
bado das 9h às 17h. Mais in-
formações e contato da loja 
em Chapecó pelo número 
49 3905 3474 e em Maravi-
lha 49 3664 0599.

Casa Make está localizada ao lado do Shopping Pátio Chapecó

inauguração foi realizada no último dia 12

Fotos: Divulgação

loja oferece diversos serviços Amigos e familiares prestigiaram a inauguração

15 Em mOVimEntO HOrta famiLiar
Lideranças do PmDB 
se reúnem hoje

Sementes de hortaliças 
são distribuídas 

Inicia às 8h de hoje (23) o evento 15 Em Movimento, que 
vai reunir lideranças regionais e estaduais do PMDB em Ma-
ravilha. A programação começa com um café com a impren-
sa, no Maravilhas Park Hotel. Logo em seguida, às 9h, será 
dado início ao Encontro Regional do PMDB Mulher, no mes-
mo local. Também às 9h, na CDL e Associação Empresa-
rial, será realizada reunião com a sociedade civil organiza-
da. Às 10h inicia o Movimento Regional 15 em Movimento, 
no Maravilhas Park Hotel. Está confirmada a participa-
ção do presidente estadual do PMDB, Mauro Mariani. 

A Gerência de Políticas Socioeconômicas Rurais e Urbanas, da 
ADR de Maravilha, está distribuindo sementes de hortaliças do Pro-
grama Horta Familiar aos municípios pertencentes à Regional e 
Epagri. Os kits contêm nove espécies: repolho, salsa, rúcula, cenou-
ra, pepino, feijão-de-vagem, alface, beterraba e abobrinha. O obje-
tivo do programa Horta Familiar é incentivar as famílias ao cultivo 
de hortaliças sem agrotóxicos em suas propriedades, proporcio-
nando assim maior qualidade de vida com alimentos saudáveis. As 
sementes são distribuídas gratuitamente pela Secretaria de Esta-
do da Agricultura e Pesca, por meio do Programa Horta Familiar. 

O SER HUMANO PODE ENRIQUECER O QUANTO DESEJAR
Se os recursos da Terra tivessem quantidade definida e as 

riquezas fossem limitadas, certamente o aumento da riqueza 
de alguns implicaria diminuição da riqueza de outros. Porém, 
o reino de Deus é infinito, e o mundo real, como manifestação 
do reino de Deus, não sofre limitação de recursos e riquezas. 
Visto que o ser humano obtém a riqueza do Infinito, nenhuma 
riqueza lhe será demasiada.

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

tOxOPLaSmOSE
Saudações, queridos leitores. Hoje volto a escrever sobre esta 

doença que assombra as gestantes e futuras gestantes. É difícil fa-
lar de toxoplasmose e não relacioná-la aos gatos. Felinos são, sim, 
os principais hospedeiros e transmissores da doença. Sem os ga-
tos, a doença não se desenvolve. Entretanto há um ciclo a ser ob-
servado e cuidados a serem tomados que não incluem isolar ou 
até mesmo sacrificar os pobres bichanos. A doença é causada por 
um protozoário chamado Toxoplasma Gondii. Esse protozoário 
tem a forma de um cisto que está presente em roedores, em pás-
saros e em répteis como a lagartixa. Esse cisto vira oocisto dentro 
do organismo felino, que, invariavelmente caça e come esses ani-
mais. Quando o gato defeca, esse oocisto assume a forma de oo-
cisto esporulado depois de um processo de desenvolvimento por 
24h nas fezes. Somente nesta forma (após as 24h) é que o ser hu-
mano pode ser contaminado.

CuiDaDOS
A partir daí, podemos elencar uma série de cuidados. Nin-

guém, obviamente, vai ingerir as fezes contaminadas por livre e 
espontânea vontade. Mas essas fezes podem contaminar água, 
alimentos e até a caixinha de areia que é o banheiro do seu bi-
chano. Em primeiro lugar, a atenção maior deve ser dada à higie-
ne. Lavar bem principalmente as hortaliças, que ficam mais sus-
cetíveis ao contato com os gatos e suas fezes. Lavar bem as mãos 
após manusear o cantinho do seu animal de estimação. Higieni-
zar constantemente o cantinho do seu amigo. Carne de porco e 
carne de gado também podem estar contaminadas pela doença, 
uma vez que estes ingeriram água ou comida contaminada. Nes-
te caso, a recomendação é que sejam bem cozidas, pois o oocisto 
esporulado não resiste a altas temperaturas. A toxoplasmose não 
é transmitida de pessoa para pessoa.

CuriOSiDaDES
Existe um grande número de pessoas que contraem a doen-

ça, mas não desenvolvem, pois nosso próprio organismo e o siste-
ma imunológico se responsabilizam em eliminá-la. Dessa forma, 
também é correto presumir que aquelas pessoas que estão com 
seus sistemas de defesa em baixa estarão mais expostas a contrair 
a toxoplasmose. É isso mesmo. Nessa lista entram pessoas que es-
tão fazendo quimioterapia, soropositivos e, claro, gestantes.

“BOa nOtíCia”
A “boa notícia” é que gatos desenvolvem a doença somente 

uma vez em sua vida. Depois de ingerir o protozoário, eliminam 
em suas fezes por duas semanas. Após esse período, estão imu-
nes. O problema é que é praticamente impossível identificar um 
felino que está eliminando a doença em suas fezes. Então, olhos 
sempre abertos aos cuidados. 

Forte abraço e até a próxima!
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por Simone Hübner

TOQUE dE rEQUINTE

Vitrine

O bom comportamen-
to é algo difícil de 
ser ensinado. E tal-

vez por isso seja sempre raro 
de ser encontrado. Além de 
que educação enferruja por 
falta de uso. 

As boas maneiras são 
uma noção geral da lida e da 
boa convivência com os ou-
tros, que vai bem além do 
uso correto dos talheres e 
de dizer obrigado ao receber 
uma gentileza.

Boas maneiras poderiam 
ser resumidas em uma única 
palavra: elegância. É o cor-
reto proceder que se adota 
mesmo quando não há fes-
ta alguma, nem ninguém 
nos olhando, simplesmente 
porque é o certo a se fazer e, 
portanto, se faz espontanea-
mente.

Começa pela pontualida-
de. Passa pela gentileza, mas 
não termina nunca. É aque-
la postura generosa de quem 
elogia mais do que critica e 
escuta mais do que fala. Olha 
nos olhos quando conversa 
e, quando fala, discute fatos 
e ideias, e não pessoas. 

Não altera o tom da 
voz ao se dirigir a garçons 
ou frentistas. Evita assun-
tos constrangedores porque 
compreende que não é legal 
expor os outros. Demonstra 
interesse por assuntos que 
desconhece. 

Sabe a hora de calar, 

quando o silêncio vale ouro. 
Acontece diante de rejeições, 
de desacordos e de quando 
o assunto ruma para o des-
conforto de alguém presen-
te. Elegância é a qualidade 
de quem presenteia fora das 
datas festivas, nem que seja 
simplesmente com flores.

Quando vai a algum jan-
tar ou encontro de amigos, 
sempre leva algo para o an-
fitrião. Cumprir o que pro-
mete lhe torna, além de ele-
gante, confiável. Quando faz 
algo por alguém, este alguém 
jamais sabe o que você teve 
que se arrebentar para fazê
-lo. 

Ser alguém folgado, con-
vencido ou arrogante lhe tor-
na muito deselegante. A hu-
mildade é, para além de 
elegante, uma virtude deve-
ras apreciada por quem vale 
a pena. Não a humildade hi-
pócrita de quem se rebaixa, 
e sim a humildade de quem 
sabe o seu devido lugar. 

Se está abaixo, fica abai-
xo, se está acima, fica acima, 
com a naturalidade que lhe é 
merecida. Assim se tornará 
autêntico! E como brilham as 
pessoas autênticas, aquelas 
que se poliram de tal manei-
ra que agradam sem precisar 
alterar sua essência. 

Reconhecer e retribuir 
favores e gentilezas é, além 
de elegante, uma bela vir-
tude, cujo nome é gratidão. ExCELEntE fim DE SEmana a tODOS!

ETIQUETa E BOaS MaNEIraS

Havia um tempo, e em mui-
tos lugares isso ainda acon-
tece, quando sobrenomes e 
títulos sociais, além da opu-
lência material, eram levados 
em conta ao se fazer juízo de 
alguém.

Hoje é mais autêntico 
não se fazer esse juízo, mas 

se a tentação for grande, que 
se faça com base nos gestos 
da pessoa. Sorrir sempre é 
muito elegante. 

Nosso erro é sempre ter 
como frescura o que são 
bons modos. Bons modos, 
boas maneiras, ou ainda eti-
queta, não são coisa de gen-

te rica, mas de gente fina e 
agradável.

Não há manual de eti-
queta que afirme que você 
precise ter muito dinhei-
ro para ser fino e educado, 
muito pelo contrário: quanto 
mais agradável você se torna, 
mais estimado será e mais 

digno se sentirá. A dignida-
de está na generosidade de 
se fazer o bem - nem que seja 
sendo minimamente agradá-
vel - e não em suas posses. 

Todos nascemos grossei-
ros, isso não pode ser muda-
do. Mas morrer grosseiro é 
uma escolha nossa!
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por SUSAne ZAnin
MOda & ESTILO VOLTa aO MUNdO

por HenriqUe Hübner

Vitrine

agEnDa DE EVEntOS

HOJE EnCErramOS maiS uma JOrnaDa POr um DOS LugarES 
maiS ParaDiSíaCOS DO munDO. ESPErO QuE aPrOVEitEm aS 

mELHOrES atraçÕES E LugarES Para DESfrutar naS BaHamaS!

PArqUE AqUáTICO AqUAVEnTUrE DE ATLAnTIS PArADISE ISLAnD

JUnkAnOO BEACh

Essa aventura aquá-
tica ininterrupta ofere-
ce mais de 75 milhões 
de litros de água, torres 
incríveis com temas de 
Atlântida, toboáguas es-
timulantes de alta velo-
cidade, um passeio pelo 
rio de 1,6 km com cor-
redeiras e ondas, 20 áre-
as de natação, um forte 
aquático infantil espe-
tacular e 11 piscinas ex-
clusivas e refrescantes 
conectados por um am-
biente tropical exube-
rante e envolvente. Para 
turistas jovens e mais 
velhos; o parque aquáti-

co oferece um nível extremo 
de empolgação e proporcio-

na uma aventura “aquáti-
ca” como nenhuma outra.

Se durante sua para-
da de navio você quiser 
curtir uma praia de gra-
ça e sem compromisso, a 
Junkanoo Beach é a mais 
perto do porto e tem vários 
barzinhos que você con-
segue descolar uma ca-
deira pra sentar. No fim 
da tarde de sábado, vi-
mos bastante socais cur-
tindo praia e se misturan-
do com o povo dos navios.

STrAw MArkET
Um mercado de cacarecos, souvernirs, arte e “tudo aquilo que você pre-

cisa” para comprar suas lembrancinhas de Bahamas. Não se esqueça de ne-
gociar um pouquinho o preço! Logo atrás do mercado é a sessão de em-
barque e desembarque dos ferry boats para Paradise Island/Atlantis.

23/9 - Encontro de Grupos e Corais – 
16h – Cantina Italiana 

- Show com Francisco Oliveira – 20h30 – 
Centro de Tradições Gaúchas Juca Ruivo

- Show com Leo & Raphael – 23h - Hangra

24/9 - Festa Padroeiro São Miguel Ar-
canjo – 9h – Salão Comunidade Milani Bair-
ro Floresta 

- 9º Festival de Bandas e Fanfarras – 
15h - Espaço Criança Sorriso

 

29/9 - Show com Villa Baggage – 23h59 
– Play Club 

30/9 - Festa da Melhor Idade – 13h30 – 
Salão Paroquial Católico 

Óculos são acessórios 
poderosos, capazes de dei-
xar qualquer look mais es-
tiloso. E você se lembra 
daquela correntinha que 
nossas avós usavam para 
não perder os óculos? Sur-
giram nos anos 70 e 80, mas 
estavam esquecidas há al-
guns anos. Estavam! Porque 
este promete ser o acessório 
mais desejado nas próximas 
estações.

Quando você está usan-
do óculos e quer tirá-los por 
alguns momentos, não fica 
sem saber onde colocar? 
Coloca na cabeça, no decote da blusa ou 
larga em qualquer lugar? Com essas cor-
rentinhas você não apenas vai poder tirar 
seus óculos sem medo, como também vai 
ficar muito mais estilosa! Ela pode ser usa-
da tanto com óculos de sol, como de grau. 

A dica para escolher a sua corrente é 

prestar atenção aos óculos que você vai 
usar. Se seus óculos têm detalhes em dou-
rado, prefira uma corrente dourada, mas se 
seus óculos têm detalhes prateados, esco-
lha uma corrente prata. Você também pode 
optar por uma corrente toda preta ou colo-
rida, o que não falta são opções para esco-
lher a sua!

COrrEntE Para óCuLOS
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por roSiAne  PoleTTo e eSTelA SerPA

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

Vitrine

A Rede Feminina de 
Combate ao Câncer, 
em parceria com a 
Assistência Social, 
realizou, no último fim 
de semana, mais dois 
encontros para falar 
da importância da 
prevenção. Desta vez 
os contemplados foram 
os clubes de mães 
Progresso, da linha Barro 
Preto, e Mães Unidas, da 
linha Barra do Segredo.

Na terça-feira 
(26) Juliana Jung 
completa mais 
um ano de vida! 
Desejamos que 
este dia contenha 
toda alegria que 
você merece. 
Muita paz, saúde, 
amor e felicidade 
em sua vida!

João Célio Gomes 
Boeira comemorou 
mais um aniversário 
na quarta-feira 
(20), ao lado 
de familiares e 
amigos. Parabéns, 
e que esta data seja 
comemorada por 
muitos anos mais!

Os colegas 
do grupo WH 
Comunicações 
parabenizam 
Nelcir Dall’Agnol, 
que ontem (22) 
pagou a festa! Os 
desejos são de 
muita felicidade, 
saúde e paz em 
sua vida!

Na quarta-feira (20) a 
bela Nayane Rafaela 
De Godoy completou 
mais um ano de vida. 
Nossos desejos são 
de muito sucesso 
e felicidade em sua 
vida! Parabéns!

Na terça-feira (19) 
quem completou 
mais um ano de vida 
foi Jean Felipe Muller. 
Os parabéns são dos 
pais, José Francisco 
e lourdes Muller, 
que desejam ao filho 
muita paz, amor e 
saúde.

Na segunda-feira 
(25) também é dia 
de comemorar o 
aniversário de Rafael 
Albrecht. Parabéns! 
Que sua vida seja 
repleta de alegria e 
sucesso!
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ESPaçO gOurmEt

Vitrine

por lUCiAne moZer

VIda E
ESPIrITUaLIdadE

rESPEitE a 
minHa DOr 

Começo a coluna relatando um fato que aconteceu 
comigo. Meu último fim de semana foi bastante difícil, 
o Tony, um dos meus cachorros, ficou doente, gritava 
de dor, a medicação parecia não fazer efeito, passei noi-
tes em claro, por vezes acordava com seus gritos de dor 
e eu corria para acalmá-lo. Mas eu também sentia uma 
profunda dor, algumas vezes me trancava no banheiro e 
chorava, como uma criança. Não tinha fome, ânimo, só 
aquela vontade de que meu pequeno Tony ficasse bem. 

Para alguns o meu relato pode parecer absurdo.  
Como assim, chorar por um cachorro? E é aí que eu 
peço: respeite a minha dor, pois para mim ele é muito 
mais que um cachorro. É aquela “criaturinha” que fica 
triste quando saio de casa e que espera na porta da ga-
ragem quando volto. Que me provoca risos com suas 
brincadeiras. E em momentos onde a tristeza bate e as 
lágrimas rolam do meu rosto é ele que me consola, ou 
com suas lambidas, ou com aquele olhar que parece di-
zer “eu estou aqui”. É incrível como um cão consegue 
expressar tantas coisas apenas com um olhar. 

E neste momento de profunda dor refleti sobre ou-
tras tantas situações em que o julgamento vem primei-
ro. Lembrei das mães que passam noites em claro com 
seus bebezinhos, no outro dia, levantam cedo e vão tra-
balhar. Aí os colegas reparam no seu cabelo em desali-
nho, na roupa amassada ou nas olheiras. Por vezes cri-
ticam o seu mau humor. Tenho certeza que esta mãe 
também gostaria que sua dor e seu cansaço fossem res-
peitados. 

Mas aí você, querido leitor, deve estar se questio-
nando: como posso respeitar a dor de alguém? 

Não é difícil, basta você não criticar, mesmo não en-
tendendo as razões de tanta dor. Pergunte como a pes-
soa está, se precisa de ajuda. Algumas vezes a única 
coisa que você terá que fazer é ouvir. Isso mesmo! Uma 
escuta amorosa, sem julgamentos e de forma empática. 

Para respeitar a dor do outro, a empatia é essencial, 
pois permitirá que você ouça as pessoas com a inten-
ção de compreender, e não de argumentar, criticar, so-
brepor suas ideias. 

A essência de escutar com empatia não é concordar, 
mas entender profundamente o que o outro quer dizer 
e, principalmente, o que ele está sentindo. 

Em todo relacionamento, seja amoroso, com os co-
legas de trabalho, com os familiares ou entre amigos, a 
empatia é uma forma de minimizar conflitos e expan-
dir a compreensão.

Seria interessante se, por um instante, que fosse 
apenas uns minutos, pudéssemos de verdade estar no 
lugar dos outros, ouvir o que eles ouvem, ver o que eles 
veem, sentir o que eles sentem.

Provavelmente veríamos os outros, suas escolhas e 
decisões com olhares bem diferentes do que os vemos 
hoje e assim podemos compreender e respeitar as suas 
dores. 

E para encerrar a coluna, notícias do pequeno Tony: 
o tratamento fez efeito e ele passa bem!

Bom fim de semana a 
todos, com muita paz e luz! 

ingrEDiEntES
2 ovos
1 colher (sopa) de farinha de tapioca
1 colher (sopa) de leite
1 colher (sopa) de semente de chia

rECHEiO:
Peito de peru ou frango desfiado
Saladas variadas (ao seu gosto)
Opções: beterraba ralada, cenoura ralada, alface, tomate, 

cebola, pimentão

mODO DE PrEParO
Misture os ingredientes em uma vasilha. Coloque os ovos, 

a semente de chia, o leite e a farinha de tapioca. Misture bem. 

CrEPiOCa fit rECHEaDa
Preparo: 5 minutos
Rendimento: 3 porções

Coloque uma frigideira antiaderente em fogo baixo (sem óleo) 
e despeje a crepioca. Deixe dourar os dois lados. Disponha a 
crepioca em um prato e coloque o recheio. Em seguida, enro-
le como uma panqueca.

Famoso por chamar a 
casa de uma máquina para 
se viver - nasceu como Char-
les-Edouard Jeanneret, em 
La Chaux-de-Fonds, Suíça, 
em 1887. Ele adotou o ape-
lido Le Corbusier em 1920, 
vindo de seu avô paterno, 
Lecorbesier.

Tornou-se cidadão fran-
cês em 1930 e morreu em 
1965. Sua imagem aparece 
na nota de 10 francos suíços. 

A sua influência esten-
deu-se principalmente ao 
urbanismo. Foi um dos pri-
meiros a compreender as 
transformações que o auto-
móvel exigiria no planeja-
mento urbano. A cidade do 
futuro, na sua perspectiva, 

Le Corbusier

deveria consistir em gran-
des blocos de apartamentos 
assentes em pilotis, deixan-
do o terreno fluir debaixo da 
construção, o que formaria 
algo semelhante a parques 
de estacionamento. Grande 
parte das teorias arquitetô-
nicas de Le Corbusier foram 
adaptados pelos construto-
res de apartamentos nos Es-
tados Unidos.
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A
MTP

PREPOT
ENTE

TAROFAID
NOSUCURI
ACREUSAD

O

MOLDUR
ADD

PASINCAE
PEDAGIOD
ATDEM

OWI
APUPOLUAS

ENOAARP
ARINOSCRE
ESSEALAIN

IIIT
OLOS

PASS
ADEIRA

Navios da
Expansão
Marítima

(Hist.)

Cobra 
constritora
que habi-
ta pântanos

Costuma ser
minimalista
em quadros
modernos
(?) mecâ-

nicas,
veículos
de obras

Apelido
do músico
Caetano
Veloso

Código da
Índia na
internet

Circuito
onde mor-
reu Ayrton

Senna

Guerreiro,
em inglês

(?)-fi:
recurso

de smart-
phones

As de
Marte são
Fobos e
Deimos

"Deus não
dá (?) a
cobra"
(dito)

Cidade
industrial
colom-
biana

(?) Delon,
ator de
"Borsa-

lino"

Ajuda, 
em inglês
Vigário de
paróquia

Documento como a
carta de demissão

O CD de 
divulgação
Pequenos
cavalos

Gasto
Abençoa 

(com óleo)
em ritual

Tem fé 
Porção de

terreno

Apelido de
"Isadora"

Ingênuos

Página
(abrev.) 
Situado
(bras.)

Frase espirituosa
(bras.)

Dois países
do extremo
norte da
África

Escândalo que revelou
a existência de contas
em paraísos fiscais no
nome de políticos do 

mundo todo
O ditador,
por sua
atitude

Baralho
esotérico
De sabor

azedo

Buzina
estridente

Tarifa em
rodovias 
adminis-

tradas por
empresas
privadas

Prefixo de
"enologia"
Afonso (?),

político

Pronome demons-
trativo (Gram.)

3, em
romanos

(?) a vapor:
é ideal para
desamas-
sar ternos
e roupas

finas

Queijo mui-
to consumi-
do por ve-
getarianos

2/wi. 3/aid. 4/acre — cura — tofu. 5/apupo. 6/arinos. 7/warrior.

O PODEr DOS QuiEtOS Para JOVEnS

Por muito tempo, as pessoas acharam que o modelo ideal de 
comportamento era ser extrovertido. Mas isso não é bem verda-
de. Bill Gates, Beyoncé, Michael Jackson, Gandhi, J. K. Rowling, 
Emma Watson – a lista de introvertidos famosos é enorme, e eles 
fizeram coisas incríveis justamente por causa de seu tempera-
mento quieto, e não apesar dele. Com seu primeiro livro, O po-
der dos quietos, Susan Cain mudou a forma como a socieda-
de vê os introvertidos e deu início a um grande debate mundial. 

a mEnina SEm PaLaVra

Os dezessete contos desta antologia foram escritos 
em fases distintas da carreira do escritor e compõem um 
panorama surpreendente do universo infantil em Mo-
çambique. Acostumados a reconhecer nos povos africa-
nos a violência e a miséria, o leitor encontrará nessa se-
leção uma delicadeza que não se vê nos relatos oficiais. 

Para COLOrir
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COmEmOraçãO Evento teve como temática principal a 
importância do núcleo familiar 

Palestra marca mês de aniversário 
do Centro Espírita Emmanuel

O Centro Espírita 
Emmanuel (CEE) promo-
veu palestra gratuita no úl-
timo dia 15 em comemo-
ração ao aniversário de 24 
anos. O evento, realizado 
no auditório do Sicoob Cre-
dial, contou com participa-
ção expressiva do público.

A palestra, com o tema 
“Família: educandário de 
almas”, foi ministrada pelo 
advogado do Tribunal de 
Contas de Santa Catarina e 
ex-presidente da Federação 
Espírita Catarinense Gerson 

Luiz Tavares. O palestrante é 
autor dos livros O Cristão Mo-
derno, Dinâmica de Pensa-
mento, Educação da Vontade 
e Temas de Amor e Vida.

Na ocasião, Tavares abor-
dou a importância do núcleo 
familiar e destacou que o de-
senvolvimento de valores é 
o objetivo essencial da vida 

na terra. “Sem a plenitude 
do amor, não há o que se fa-
lar em felicidade absoluta. Só 
com amor alcançamos a feli-
cidade e a paz real”, enfatiza.

Fotos: Camilla Constantin/O Líder

Evento foi promovido no auditório do Sicoob Credial

Gerson luiz Tavares destacou a 
importância da família

EDuCaçãO 
grupo Escoteiro raízes 
promove sustentabilidade 
em ação solidária 

Na manhã de sábado (16) 
o Espaço Criança Sorriso foi 
palco de atividades beneficen-
tes desenvolvidas pelo Gru-
po Escoteiro Raízes. Durante 
a ação os integrantes da enti-
dade ensinaram ao Ramo Lo-
binho (crianças na faixa etária 
entre seis e 10 anos) a trans-
formar restos de sabonetes em 
sabão líquido. “Antes de ini-
ciarmos o aprendizado conver-
samos com eles sobre a impor-
tância de ser sustentável desde 

pequenos atos”, explica a presi-
dente, Cinara Donati Roversi. 

O grupo também promo-
veu uma feira com troca de 
roupas, brinquedos, livros e 
demais objetos usados, além 
da coleta de pilhas e eletrôni-
cos. “Acreditamos que com ati-
vidades como esta, a preocu-
pação com o próximo e com 
o meio ambiente, podemos 
formar jovens engajados em 
construir um mundo melhor, 
mais justo e fraterno” destaca.

Fotos: Diana Heinz/O Líder

lobinhos aprenderam sobre sustentabilidade durante o evento

integrantes realizaram feira de troca de objetos

Quem recebe o Benefício 
de Prestação Continuada (BPC) 
tem até o dia 31 de dezembro 
para informar os dados no CAD 
Único. De acordo com a coor-
denadora do Centro de Referên-
cia de Assistência Social (Cras) 
de Maravilha, Karina Vendrame, 
o idoso com mais de 65 anos e 
que recebe o benefício deve se 
cadastrar no CAD Único e de-
vem procurar a Secretaria de 
Assistência Social do municí-
pio. De acordo com a coordena-
dora, quem não fizer o cadastro 
pode ter o benefício bloquea-
do a partir de janeiro de 2018. 

O Benefício de Prestação 
Continuada é ligado à Assis-
tência Social. “Ele é vinculado à 
Lei Orgânica da Assistência So-

cial (Loas) e não necessita da 
contribuição, o que a lei exige 
é a questão da idade e da ren-
da per capita, que é ¼ do salá-
rio mínimo por pessoa da fa-
mília. Ela dá direito não só ao 
idoso, mas também ao porta-
dor de necessidades especiais, 
neste caso não importa a ida-
de, mas é levada em conside-
ração a saúde da pessoa. O re-
querente vai passar por uma 
perícia para poder ou não re-
ceber o benefício”, explica. 

Neste ano somente os ido-
sos devem fazer o CAD Úni-
co. Para encaminhar o bene-
fício, de um salário mínimo 
por mês, a pessoa deve procu-
rar o Cras para fazer o encami-
nhamento da documentação. 

aSSiStênCia SOCiaL 
Benificiários da Loas 
devem fornecer dados 
ao Cadastro Único

aCiDEntES DO traBaLHO

PrEOCuPaçãO

Hospital São José promove Semana interna 
de Prevenção de acidentes

Chefe da Casan alerta sobre o consumo 
de água no verão

Na semana de 11 a 15 
de setembro o Hospital São 
José, em conjunto com a Co-
missão Interna de Preven-
ção de Acidentes (Cipa) 
gestão 2017, realizou a 13ª 

Semana Interna de Preven-
ção de Acidentes do Tra-
balho (Sipat). No primeiro 
dia da programação a mé-
dica Evelise Hermes falou 
sobre qualidade de vida. 

Já no dia 13 a equipe 
multiprofissional e a técni-
ca de segurança do traba-
lho abordaram a conscien-
tização dos acidentes, o uso 
dos equipamentos de prote-

ção individual e a higieniza-
ção das mãos. No dia 15 os 
temas discutidos foram as 
saídas de emergência e ro-
tas de fuga, com o Corpo de 
Bombeiro de Maravilha.

Fotos: Divulgação

Atividades foram realizadas entre os dias 11 e 15 Bombeiros repassaram orientações

Com a chegada do ca-
lor, a preocupação com a fal-
ta de água aumenta. Confor-
me o chefe da agência local 
da Casan de Maravilha, André 
Tonello, quando o sistema de 
abastecimento trabalha nor-
malmente a água chega em to-
dos os pontos da cidade. “Em 
casos de problemas nós já fica-
mos sobrecarregados e temos 

a falta. Na terça-feira (19), por 
exemplo, tivemos ausência de 
abastecimento em alguns pon-
tos por algumas horas devido 
a danos na tubulação ocasio-
nados em uma obra”, destaca.

Ele explica que melho-
rias já foram estudadas e ago-
ra a empresa está em proces-
so de montagem das licitações 
para as obras. “Sabemos que 

é um desenvolvimento len-
to deste projeto, mas estamos 
no caminho certo”, afirma. To-
nello ressalta que é necessá-
rio que as pessoas se preo-
cupem com a economia no 
consumo de água, principal-
mente com a chegada da es-
tação mais quente do ano. 

André Tonello afirma que melhorias já 
foram estudadas

Diana Heinz/O Líder
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fESta tíPiCa Aproximadamente 14 mil pessoas são esperadas 
para os três dias de evento 

Cunha Porã se prepara para 
mais uma edição do Kerbfest 

A 22ª edição do Kerbfest 
em Cunha Porã será realizada 
nos dias 6, 7 e 8 de outubro. 
O evento conta com diversas 
atrações e já tem programa-
ção definida. De acordo com 
os organizadores, são espe-
radas aproximadamente 14 
mil pessoas nos três dias de 
evento. “Este ano vamos ter 
uma novidade, que é a pro-
cura pela Garrafa do Kerb, 
entre os dias 1º e 6. Quem 
achar vai ganhar prêmio. Se 
a procura terminar logo va-
mos esconder outras garra-
fas”, contam.  

A abertura oficial, no 
dia 6, será feita às 10h, com 
sangria do barril de cho-
pe no Banco do Brasil. Mais 
duas sangrias de chope estão 
marcadas para a data. Uma 
será feita às 11h no Sicredi e 
outra às 16h na Agropecuá-

Evento está na 22ª edição e conta com diversas atrações

Arquivo/O Líder

ria Auriverde. 
O desfile do Bierwagen 

pelas ruas da cidade será às 
18h, seguido de apresenta-
ções artísticas e jantar típico 
no pavilhão da comunidade 
evangélica. Já o tradicional 
desfile para escolha das so-
beranas será às 22h, com bai-
le e animação da Super Ban-
da Choppão e da Banda 
Cosmo Express.

No dia 7 a programa-
ção inicia às 10h, com san-

gria do quarto barril de chope 
no Posto Auriverde. Às 10h30 
será feita a quinta sangria, na 
Betta Engenharia e Arquitetu-
ra. O desfile cultural será pro-
movido às 17h saindo do Pa-
vilhão Evangélico e contará 
com a participação dos gru-
pos organizados e carros ale-
góricos. O baile, com dez ho-
ras de música sem intervalo, 
inicia às 22h e conta com ani-
mação da Super Banda Cho-
ppão e Banda La Montanara

No dia 8 a programa-
ção inicia às 6h, com alvora-
da festiva e desfile do Bierwa-
gen pelas ruas da cidade. Às 
11h será promovido culto, se-
guido de almoço e matinê. 
A tarde de domingo irá con-
tar com animação da Banda 
La Montanara e Super Ban-
da Knecus. 

Os ingressos antecipa-
dos podem ser comprados 
em Cunha Porã no Posto Au-
riverde, Farmácia Farma & 
Farma, Farmácia Líder Far-
ma, Supermercado Cidade 
Alta, Loja Hering, em Irace-
minha na Cooperativa Regio-
nal Auriverde, em Cunhataí 
na Duda Bebidas e em Mara-
vilha no Posto Maratona, Ca-
sas Marte e Supermercado 
Iguatemi. A compra também 
pode ser feita on-line pelo site 
Nosso Ingresso.

O município está reali-
zando um leilão on-line de 
sucatas, veículos e equipa-
mentos que não são mais uti-
lizados pela administração. 
No total, são 18 itens que es-
tão disponíveis para lances 
no site Super Bid. O encerra-
mento será no dia 5 de outu-
bro, data em que será permiti-
do realizar lances presenciais 

na Secretaria de Administra-
ção, Planejamento e Fazenda.

De acordo com o secre-
tário de Administração, Clei-
ton Borgaro, entre todos os lo-
tes o valor estimado é de R$ 
100 mil. Borgaro diz que é re-
lativo se o município vai con-
seguir vender todos os lotes e 
não sabe quanto dinheiro po-
derá arrecadar com a ação.

arrECaDaçãO

EVEntO

Prefeitura realiza leilão de 
veículos e equipamentos

festival de Bandas e 
fanfarras é amanhã

Divulgação

Prefeitura está leiloando bens que não são mais utilizados

O Departamento de 
Cultura vai realizar ama-
nhã (24) a 9ª edição do Fes-
tival de Bandas e Fanfarras. 
O evento ocorre a partir das 
15h no Espaço Criança Sor-
riso e é aberto ao público. 
Para a apresentação, o tem-
po máximo será de 15 mi-
nutos para as fanfarras e 20 
minutos para as bandas.

A diretora de Cultura, 
Rosi Reichert Heineck, des-
taca que o objetivo do even-
to é integrar, divulgar e valo-
rizar as diferentes fanfarras 
e bandas. “É um evento de-
monstrativo, uma vez que as 
fanfarras das escolas se pre-
param com tanto empe-
nho e dedicação para o des-

file de 7 de setembro”, diz.
Confirmaram presen-

ça as fanfarras das escolas 
Centro Educacional Vereador 
Raymundo Veit, Centro Educa-
cional Monteiro Lobato, Cen-
tro Educacional Mundo Infan-
til, Escola de Educação Básica 
Nossa Senhora da Salete, Es-
cola de Educação Básica João 
XXIII e Escola de Educação Bá-
sica Santa Terezinha e a Banda 
Marcial Cidade das Crianças.

O festival também vai re-
ceber a fanfarra da Escola 
de Educação Básica Osvaldo 
Ferreira de Mello de Tigri-
nhos, Fanfarra de Guaracia-
ba e da Escola de Educação Bá-
sica Rodolfo Foss do Distrito 
de Juvêncio, em Saudades. 

LuDiCiDaDE 
Educandário trabalha projeto com temática 
de super-heróis

A turma do pré do Cen-
tro Educacional Vereador 
Raymundo Veit trabalhou com 
o projeto “Super-heróis, su-
peramigos”. O objetivo da ati-
vidade foi trabalhar alguns 
valores, como solidarieda-
de, gratidão, respeito, aceita-
ção, gentileza e bondade. 

Segundo a professora Ma-
risleide Werlang, toda criança 
tem um conhecimento sobre 
o assunto. “Todos os dias elas 
levam histórias sobre os su-
per-heróis, seja nas brincadei-

ras, no parquinho, e até na ro-
dinha, o assunto está presente”.

Fazendo parte das ativida-
des, foi realizada visita de es-
tudos ao Corpo de Bombeiros 
Voluntários de Maravilha e con-
versa com os policiais da Bri-
gada Militar, além de explana-
ção sobre a saúde bucal por um 
dentista. “Eles mostraram para 
as crianças que assim como 
existem os heróis dos filmes, 
também existem os da vida real, 
que ajudam sempre que ne-
cessário”, frisa Marisleide.

Confecção dos super-heróis teve a colaboração das famílias

Outra atividade foi a con-
fecção dos super-heróis esco-
lhidos pela turma. Com a ajuda 

da família, as crianças perso-
nalizaram seus bonecos e com-
partilharam com os demais. 

Divulgação
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gruPO OLiVEira 

arrECaDaçãO

Diretora participa do 
Programa de gestão e 
Vivência Empresarial

núcleo dos mercados 
desenvolverá ação 
beneficente

A diretora-administrativa 
e financeira do Grupo Oliveira 
e presidente da CDL e Associa-
ção Empresarial de Maravilha, 
Poliana de Oliveira, partici-
pou, no sábado (16), do Pro-
grama de Gestão e Vivência 
Empresarial (PGVE), realiza-
do na Associação Empresarial 
de São Lourenço do Oeste.

A empresária explanou 
sobre as experiências viven-
ciadas na área de gestão de 
pessoas e sobre sua trajetó-
ria profissional em uma em-
presa familiar. “Foi uma ex-

periência incrível. Agradeço 
a oportunidade de poder 
contribuir de alguma forma 
com outros empresários, de-
monstrando que empresas 
em geral possuem os mes-
mos desafios. Além disso, 
onde o associativismo é for-
te, temos mais engajamen-
to e podemos criar soluções 
de forma coletiva, a exem-
plo de trazer esse programa 
para a região, o que certa-
mente irá melhorar a gestão 
por meio das ferramentas e 
do conteúdo repassado”, diz.

Divulgação

Evento foi realizado na Associação Empresarial de São lourenço do Oeste 

nOVa COrtE Baile com animação do Musical San Francisco será 
promovido no dia de aniversário do município

flor do Sertão vai escolher soberanas
Na sexta-feira (29) Flor do 

Sertão comemora 22 anos de 
emancipação político-admi-
nistrativa. Para comemorar 
a data, será realizado baile 
com escolha das soberanas, 
animado pelo Musical San 
Francisco. 

Segundo o diretor de Tu-
rismo, Imprensa e Cultura, 
Jovir Zanuzzo, o mês todo 
está sendo de festividades. 
“No baile serão escolhidas 
uma rainha, duas princesas 
e a miss simpatia. A prepa-

Sete candidatas irão participar do desfile

ração está sendo intensa. Há 
quatro anos não havia esco-

lha das soberanas e neste 
ano foi decidido fazer. Con-

tamos com sete candida-
tas que estão se preparando 
para o grande dia”, diz.   

As candidatas têm en-
tre 16 e 23 anos e a ordem 
do desfile irá obedecer ao 
sorteio já realizado. Segun-
do Zanuzzo, serão feitos três 
desfiles, um coletivo e dois 
individuais. As candidatas 
são Leticia dos Santos, Da-
niela Kaffer, Tais Amarante, 
Joice Coletti, Divane Haim-
burg, Polyana Vaskevicz e 
Katiane Quinot.

Divulgação

Na segunda-feira (18) o 
Núcleo dos Mercados, liga-
do à CDL e Associação Em-
presarial, realizou o encontro 
mensal. Na ocasião, foi defini-
do que durante o mês de ou-
tubro as empresas nucleadas 
irão disponibilizar um espaço 
para arrecadação de alimen-
tos não perecíveis, de higiene 
e limpeza. O objetivo é doar 
estes produtos para as famílias 

acolhedoras do município.
Durante a reunião, os nu-

cleados também falaram 
da audiência pública sobre 
os horários de atendimen-
to do comércio promovida 
no último dia 13. Os nucle-
ados acreditam que não ha-
verá mudanças nos horários 
de funcionamento do setor, 
pois o que é realizado aten-
de a demanda do município.

Diante do elevado número 
de casos de brucelose e tuber-
culose registrados no municí-
pio de Flor do Sertão, a admi-
nistração decidiu implantar um 
programa de prevenção a es-
tas doenças, que são transmis-
síveis aos humanos. O secretá-
rio de Agricultura do município, 
Rudimar Rott, lembra que o tra-
balho está sendo feito em par-
ceria com diversas entidades. 

O primeiro momento foi a 

etapa de conscientização e nes-
ta semana teve início a coleta de 
material para os exames que, se-
gundo o secretário, até o fim do 
ano devem chegar a 1.500. O 
roteiro começou na Linha Fu-
zil, com a previsão de fazer exa-
mes em mais de 300 animais.

Rott destaca que o rotei-
ro terá sequência no fim de ou-
tubro nas comunidades de Li-
nha Sarandi e Barra do Tarairas. 
Segundo o secretário, a admi-

nistração se preocupou com 
o elevado custo dos procedi-
mentos. “Realizamos uma li-
citação e a empresa que ga-
nhou vai prestar o serviço ao 
município. A administração 
custeia 50% do valor dos exa-
mes e a outra metade o agri-
cultor paga”, explica, lembran-
do que as partes devem pagar 
R$ 12 cada. Rott lembra que 
para agilizar os trabalhos, a em-
presa responsável montou um 

laboratório no município. 
As propriedades que não 

apresentarem nenhum indí-
cio de tuberculose ou de bru-
celose nos animais poderá en-
caminhar a certificação de 
propriedade livre das doen-
ças, o que, para Rott, garante a 
valorização do leite fornecido 
aos laticínios. Já a proprieda-
de que apresentar animais in-
fectados será interditada e dei-
xada à disposição da Cidasc.

fLOr DO SErtãO

inCEntiVO ruraL

Prefeitura faz parceria com agricultores 

Pagamentos de programas de incentivo 
serão na segunda-feira

Já somam R$ 5,6 mil por dia 
os pagamentos deste ano feitos 
diretamente na conta dos produ-
tores rurais de Maravilha. Os pró-
ximos depósitos serão feitos na 
segunda-feira (25), num total de 
R$ 252.348,30. O valor acumula-
do do ano é de R$ 1.537.636,09.

A Secretaria Municipal de 

Agricultura divulgou os próxi-
mos valores e programas que 
serão pagos. A maior fatia é do 
bônus fiscal, que vai injetar R$ 
227 mil nas contas dos agriculto-
res. “Uma média de R$ 692 por 
agricultor beneficiado”, calcula o 
secretário, Pedro Gilberto Ioris. 
O secretário destaca que já rece-

beu a visita de diversos prefeitos 
de outras cidades que vêm a Ma-
ravilha buscar informações sobre 
os programas, especialmente so-
bre o bônus fiscal. “Nesta semana 
recebemos o prefeito de Capane-
ma, que soube dessas iniciativas 
e esteve em Maravilha buscan-
do informações para implantar 

no município paranaense”, revela.
Os demais programas que te-

rão recursos pagos neste mês são: 
atendimento veterinário, enter-
ro de animais, inseminação ar-
tificial, silagem ou plantio, terra-
planagem, exames de brucelose/
tuberculose, proteção de fontes 
e ampliação de redes de água.
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Plaza Eventos atende com nova direção 

aP informática atua há dois anos no novo Bairro

nunes Lavacar está sob novo comando 

Bella rosa inicia 
atendimento no 
novo Bairro

Com sede na Rua 13, no 
Bairro Floresta, a empre-
sa oferece espaço amplo, re-
modelado e com deck ao ar 
livre. O Plaza Eventos está 
sob nova direção, atenden-
do a população de Maravi-
lha e toda região. A empre-
sa oferece estrutura para 
realização de formaturas, 
casamentos, festas infan-

tis, convenções e shows. 
A área externa também 

oferece espaço para a re-
alização de eventos diver-
sos. Para mais informações 
ou agendamento de even-
tos, os clientes podem en-
trar em contato pelos tele-
fones (49) 99912 4476 ou 
(49) 98831 5359, que tam-
bém são WhatsApp. Plaza Eventos tem sua sede no Bairro Floresta

Área externa também oferece estrutura para eventos Plaza oferece estrutura ampla e remodelada 

Com sede na Aveni-
da Sul Brasil, a loja de con-
fecções Bella Rosa abriu as 
portas no último dia 2 de se-
tembro. A proprietária, Joa-
na Luisa Stechmann, apos-
tou no próprio negócio, 
realizando um sonho, com 
o auxílio da mãe, Celete, 
que contribuiu com sua ex-
periência como vendedora. 

Como Joana trabalha 
na área contábil, o atendi-
mento na loja fica por conta 
de Celete, que adora o tra-

balho de bem atender aos 
clientes. A Bella Rosa tra-
balha com moda femini-
na e masculina, desde o ta-
manho P até Plus Size. As 
peças são trazidas princi-
palmente de São Paulo e 
além da qualidade e bele-
za, são oferecidas por um 
preço especial. O objeti-
vo é deixar os produtos 
com valores mais acessí-
veis, sem esquecer a qua-
lidade. O atendimento é de 
segunda-feira a sábado.

Bella Rosa iniciou atendimento neste mês

vendedora Celete e a filha e proprietária Joana

Fotos: Divulgação

Atendendo na Aveni-
da Sul Brasil, a empresa foi 
fundada há pouco mais de 
dois anos pelo casal Pedro 
de Almeida e Elizete Perrei-
ra. Na área de vendas a em-
presa oferece acessórios, 

computadores e suplemen-
tos de informática, princi-
palmente sob encomenda. 
Na prestação de servi-
ços, a empresa atua na área 
de informática, instala-
ção de servidores, antenas 

em geral e cabeamentos. 
A AP Informática atende 

Maravilha e municípios vizi-
nhos. Pedro conta que tem 
formação na área e antes 
de abrir o próprio negócio 
trabalhava como professor 

no ensino técnico, volta-
do para a informática. Para 
ele, o diferencial é atender 
o cliente com uma relação 
de confiança e qualidade 
de serviço. O atendimento é 
de segunda-feira a sábado. 

AP informática atende há dois anos Proprietários da empresa

O casal Ana Paula Kifer e 
Cristiano Nunes assumiu um 
novo desafio depois que um 
amigo faleceu tragicamen-
te em um acidente de trânsi-
to. Eles passaram a gerenciar 

a empresa de lavação de car-
ros que o amigo deixou. Há cin-
co meses o casal está à frente 
do Nunes Lavacar, que pres-
ta atendimento na Avenida 
Sul Brasil, no Novo Bairro. 

Mais quatro colaboradores 
auxiliam no serviço de lavagem 
de veículos e polimento e lim-
peza de tapetes. O atendimen-
to é de segunda-feira a sába-
do, até às 18h. Este é o primeiro 

negócio próprio do casal, que 
sempre sonhou em gerenciar 
uma empresa. O diferencial é a 
qualidade do serviço e o bom 
atendimento aos clientes, que 
acabam se tornando amigos. 

Nunes lavacar atende na Avenida Sul Brasil Equipe trabalha com lavagem de carros e tapetes 

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder
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Com seis anos de história e 
uma turma formada, o curso de 
Agronomia da Unoesc de Mara-
vilha conquistou nota quatro no 
Exame Nacional de Desempe-
nho de Estudantes (Enade). O ín-
dice vai até cinco e avalia o ren-
dimento dos concluintes dos 
cursos de graduação em relação 
aos conteúdos programáticos, 
habilidades e competências ad-
quiridas em sua formação.

O exame obrigatório avaliou 
os 264 cursos de agronomia do 
Brasil, sendo que o de Maravilha 
atingiu a 40ª posição no ranking. 
“Somos jovens se compararmos 
com outros do país e por deta-
lhes não atingimos o cinco. O re-
sultado é motivo de orgulho e é 
fruto da nossa dedicação e es-
forço diário em equipe”, explica 
o coordenador da graduação, Al-

unOESC Índice mede o desempenho dos estudantes 
em escala de um a cinco

Curso de agronomia tem 
nota quatro no Enade 

Curso completou seis anos e já formou uma turma

Divulgação

ceu Cericato. 
Ele destaca que outro que-

sito importante para a conquis-
ta são os acadêmicos. “Todos são 
esforçados e buscam sempre dar 
o melhor de si, além de aprovei-
tar ao máximo nossa estrutu-
ra, que possui dois laboratórios 
e um ambiente experimental ex-
terno”, conta. 

A próxima turma do cur-
so de Agronomia em Maravilha 
iniciará em fevereiro de 2018 e 
a forma de entrada para a gra-
duação é por meio do processo 
seletivo especial, que está aber-
to desde o dia 11. As inscrições 
encerram no dia 13 de outubro 
e podem ser realizadas no site 
da universidade.

Na quinta-feira (21) a di-
retora-geral do Centro de 
Educação de Jovens e Adul-
tos (Ceja), Jucilei Passoni 
Giacomin, e o assessor de di-
reção, Odair Batistello, reu-
niram-se com representantes 
do Instituto Federal de San-
ta Catarina (IFSC) com o in-
tuito de trazer novas opções 

de cursos para os alunos. 
Na pauta esteve a possi-

bilidade de o instituto ofere-
cer cursos profissionalizan-
tes ou de formação inicial 
e continuada. “Sem dúvi-
da, é uma grande novidade, 
já que não haverá maiores 
custos. A contrapartida do 
Estado, por meio da Agên-

cia de Desenvolvimento Re-
gional (ADR), será mínima, 
entrando somente com o es-
paço físico e visitas espo-
rádicas para as aulas prá-
ticas na sede do IFSC em 
São Miguel do Oeste”, ava-
liam. De acordo com os pro-
fissionais, agora serão fei-
tos os trâmites legais. 

SEtEmBrO amarELO 

nOViDaDE

Ceja promove palestra sobre suicídio

Centro de Educação de Jovens e adultos 
irá oferecer novas opções de cursos

Na segunda (18) e quar-
ta-feira (20) a psicóloga Fer-
nanda de Oliveira e a assis-
tente social Leovani França 
ministraram palestras em 
referência ao Setembro 
Amarelo, com o tema Des-
mistificando o Suicídio: de 
Olhos e Coração Abertos. 
“Percebemos o grande in-
teresse de nossos alunos, 

uma vez que o tema pos-
sui tabu e não é comenta-
do nas conversas do dia a 
dia”, afirmam. No primeiro 
dia a atividade contou com 
a presença dos pais dos alu-
nos menores, que também 
participaram de reunião 
com a equipe pedagógica. 

O Centro de Educação 
de Jovens e Adultos (Ceja) 

também recebeu nesta se-
mana a estagiária Julia-
na Schneider, que auxi-
liou nas atividades da sala 
de informática e biblioteca. 
Já na noite de quinta-feira 
(21) foi promovida reunião 
do Conselho Deliberativo 
para tratar assuntos como 
a aprovação de alunos pen-
dentes do bloco anterior.

PrOgrama SaÚDE fiSCaL

ministério Público apresenta 
programa para gestores municipais

O Ministério Público de 
Santa Catarina (MPSC) promo-
veu nesta semana encontros 
regionais no Oeste com os ges-
tores municipais para apresen-
tação do Programa Saúde Fis-
cal. Em Maravilha a palestra foi 
realizada na manhã de sexta-
feira (22), ministrada pelo co-
ordenador do Centro de Apoio 
Operacional da Ordem Tribu-
tária do MPSC, promotor Gio-
vanni Andrei Franzoni Gil. 

O objetivo foi apresen-
tar o programa principal-
mente para os novos gesto-
res municipais eleitos em 2016, 
além dos secretários da ad-
ministração pública, audito-
res fiscais e promotores de 
justiça, e juntos discutir estra-
tégias que melhorem a ges-

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder

tão tributária municipal. Atu-
almente, 271 municípios já 
são parceiros do programa 
criado pelo MPSC em 2013.

O promotor também falou 
sobre a necessidade dos mu-
nicípios terem mais autono-
mia financeira. “O Programa 
Saúde Fiscal tem por foco di-
minuir a dependência econô-
mica que os municípios têm 
das transferências do Esta-
do e da União. O foco é traba-
lhar a arrecadação tributária 
própria dos municípios, saber 
se eles estão de fato cobran-
do seus tributos municipais, 
se estão instituídos, se pos-
suem fiscais para exercer a fis-
calização. A gente sabe dessa 
necessidade de vir dinheiro 
para complementar essa re-

ceita, mas é importante que 
o município faça o seu dever 
de casa”, afirma o promotor. 

Ao aderir ao Programa, 
os municípios comprome-
tem-se em adequar sua legis-
lação e estruturar o seu se-
tor de fiscalização, bem como 
encaminhar as autuações fis-
cais à Promotoria de Justi-
ça da sua Comarca, tornando 
possível a correta instituição, 
fiscalização e cobrança de 
tributos municipais. O papel 
do Ministério Público é atu-
ar no combate à sonegação 
fiscal, identificando, dentre 
as informações encaminha-
das pelos fiscos municipais, 
as condutas que são consi-
deradas crimes e promoven-
do as respectivas ações penais.

Promotor de justiça Giovanni Andrei 
Franzoni Gil

Gestores da região participaram da palestra
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CUnhA POrÃ

nOViDaDE

aPrESEntaçÕES

Profissional do Programa mais médicos 
atende na atenção Básica

município organiza nova edição da noite Cultural 
A Secretaria de Educa-

ção, Cultura e Esporte irá re-
alizar a 3ª Noite Cultural 
Municipal no dia 29, a par-
tir das 19h30, na Associa-

ção dos Servidores de Cunha 
Porã (Ascup). O evento con-
tará com apresentações de 
música, dança, declama-
ção e contação de histórias.

De acordo com a secretá-
ria de Educação, Marise Sch-
midt, e a secretária-adjunta, 
Eliane Becker, o objetivo deste 
evento é apresentar os talen-

tos locais e valorizar a cultura. 
“Desde já queremos convidar 
a população para que presti-
gie nossos artistas. Todos es-
tão convidados”, afirmam.

A médica Surizaday 
Fernandez Izaguirre, que 
veio ao Brasil por intermé-
dio do Programa Mais Mé-
dicos, está atendendo na 
Atenção Básica do mu-
nicípio desde o início do 
mês. A profissional cuba-
na é formada em Medici-
na há seis anos e possui 
especialidade em Clíni-
ca Geral. A médica, que 
também já atuou na Ve-

nezuela, destaca a recep-
tividade com que o povo 
de Cunha Porã a acolheu. 

Para o secretário de 
Saúde, Alexandre Fagun-
des, a vinda da profissional 
para atender na Atenção 
Básica é importante pois 
além de ser uma médi-
ca qualificada, ela também 
vem para suprir as neces-
sidades locais e contribuir 
para a troca de cultura. Surizaday Fernandez izaguirre com a equipe e o secretário 

Viviane Seben/Ascom prefeitura

OBraS Asfaltamento de estradas rurais é uma das metas da administração

Lideranças visitam município 
paranaense em busca de conhecimento

O vice-prefeito, Alencar 
James Post, e o secretário de 
Obras e Infraestrutura, Willi 
Weimer, estiveram, no últi-
mo dia 13, no município de 
Toledo (PR), com o intuito de 
conhecer os projetos desen-
volvidos com relação à pa-
vimentação rural que é feita 
em parceria com os produto-
res. Post e Weimer foram re-
cebidos pelo prefeito de To-
ledo, Lucio de Marchi, e pelo 
secretário de Infraestrutura 
Rural, Vilson André da Silva.

Durante o encontro os 
líderes dialogaram sobre o lideranças conheceram projeto desenvolvido em Toledo

programa de asfaltamento 
rural que contempla aproxi-
madamente 300 quilômetros 
e é desenvolvido em parce-
ria com o poder público, pro-
dutores rurais e a Empresa de 
Desenvolvimento Urbano e 
Rural de Toledo (Emdur).

Logo após a conversa em 
gabinete o grupo fez visitas 
em algumas estradas. O en-
contro, segundo Post, teve 
por objetivo conhecer o pro-
jeto daquela cidade, já que o 
asfaltamento das estradas ru-
rais em Cunha Porã é uma das 
metas da atual administração.

Divulgação

Foi realizado no último dia 
13 mais um encontro de ges-
tantes e familiares do proje-
to Mamãe eu Preciso Mamar 
no Peito. Na reunião, coorde-
nada pela enfermeira Francini 
Werka Friedrich, foi destacado 
que o projeto passa a integrar 
o pré-natal do parceiro. Fran-
cini explica que a intenção é 
preparar o homem para a pa-

ternidade ativa e consciente.
A enfermeira destaca que 

essa é também uma oportuni-
dade de detectar doenças, atu-
alizar a carteira vacinal, pos-
sibilitar consultas médicas e 
odontológicas, além de in-
serir o futuro pai nas rodas 
de conversa. O próximo en-
contro será no dia 11 de ou-
tubro, a partir das 15h.

EnCOntrO

PLantiO

Projeto mamãe eu 
Preciso mamar no Peito 
conta com novidade

Dia da responsabilidade 
Social é lembrado com ação

Gestantes e familiares receberam orientações

Viviane Seben/Ascom prefeitura

Acadêmicos de Letras e 
História da Unopar, polo de 
Maravilha, realizaram a re-
vitalização da horta da Fun-
dação Hospitalar e Assisten-
cial de Cunha Porã. A ação, 
alusiva ao Dia da Respon-
sabilidade Social, foi pro-
movida no último dia 16. 

De acordo com os acadê-

micos, a atividade teve como 
principal objetivo reorgani-
zar a horta da entidade, já que 
dela são retirados alimentos 
orgânicos que integram parte 
da dieta dos pacientes. Con-
forme o grupo foi feito limpe-
za e o plantio de diversas hor-
taliças, como repolho, alface, 
beterraba, salsa e cenoura.

Acadêmicos promoveram revitalização da horta

 Divulgação
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BOM JESUS DO OESTE
PrimEira EDiçãO Artistas locais e regionais participaram do evento 

apresentações marcam Entrevero 
da Semana farroupilha

No último dia 13 foi realizado 
o 1º Entrevero da Semana Farrou-
pilha. O evento contou com par-
ticipação expressiva do público, 
que acompanhou diversas apre-
sentações culturais de artistas lo-
cais e regionais, como gaiteiros, 
violeiros e cantores. Na ocasião 
também foi promovida venda de 
pão com revirado de carne. 

A administração, Secretaria 
de Educação e Departamento de 
Cultura agradecem a presença de 
todos que participaram e presti-

giaram as apresentações cultu-
rais e a todos que organizaram o 

evento. De acordo com os organi-
zadores, a primeira edição do En-

trevero da Semana Farroupilha 
foi um sucesso.

Fotos: Divulgação

Público acompanhou as apresentações

Encontro contou com venda de pão e revirado de carne Apresentações contaram com artistas locais e regionais

O concurso de culinária Res-
gatando Sabor e Saberes foi re-
alizado na terça-feira (19), no 
Centro de Eventos 21 de Setem-
bro. O evento, promovido pela 
administração, Epagri, Cen-
tro de Referência de Assistên-
cia Social (Cras) e Cooperati-
va Regional Itaipu, contou com 
palestra ministrada pela nutri-
cionista Lilian Mortari Castelani.

Segundo a extensionista 
Adriane Menin, o curso de culi-
nária contou com 17 encontros. 
“As participantes fizeram a re-
ceita em casa e trouxeram o pra-
to. Todas as integrantes do gru-
po provaram e o mais votado em 
cada categoria foi avaliado pelos 
jurados”, afirma. Os grupos que 
participaram da atividade foram 
Rainha da Serra, Linha Lamb, 
Valério, Lageado das Flores, 1º 
de Maio, Jundiá, Zimmermann, 

Vista Alegre, Ceschini, Baron, 
XV de Novembro e Bomjeart, 
além de cinco grupos do Cras. 

No encontro foram apresen-
tadas 34 receitas. As mesmas fo-
ram avaliadas por 16 jurados e 
as três melhores de cada catego-
ria foram premiadas. O prêmio 
para o primeiro lugar foi um fo-
gão a gás, patrocinado pela em-
presa Fogões Clarice e Coo-
per Itaipu; para o segundo lugar, 
uma batedeira e um liquidifica-
dor, patrocinados pela adminis-
tração; e para o terceiro lugar a 
premiação foi um edredom de 
casal e um pacote de farinha, pa-
trocinados pela Cooper Itaipu. 

Todas as receitas farão parte 
do quinto livro de receitas “Res-
gatando sabor e saberes com as 
farinhas Itaipu, Trial e Tribella”, 
que será elaborado e vendido 
no Itaipu Rural Show de 2018.

SaBOr E SaBErES
Concurso de culinária 
conta com premiação

VEnCEDOrES
1º lugar receita salgada: Erica Kipper
1º lugar receita doce: Marilda Ribeiro
2º lugar receita salgada: Marcia de Souza Rodrigues
2º lugar receita doce: vera Scapin
3º lugar receita salgada: lenir Sansigolo
3º lugar receita doce: Fabiane lenhard

Prêmios foram entregues para os três melhores de cada categoria

Divulgação

HOMENAGEADOS
Colonizadores
Abílio Manfrin 

rECOnHECimEntO

SExta rODaDa

Colonizadores, benzedeiros e parteira 
tigrinhenses são homenageados

Campeonato de futsal tem continuidade em tigrinhos
No sábado (16) foi reali-

zada a sexta rodada do Cam-
peonato Municipal de Fut-
sal, Taça Sicoob Credial. Os 
resultados foram Poca Le-
nha 3 x 3 Bar e Lancho-
nete do Priebe, River Pla-

te 4 x 0 Ajax, Catedral 4 x 
0 Tcharemanga, Sertãozi-
nho 6 x 1 Largados,  Juven-
tus Juniors 2 x 3 Boca Ju-
niors e Real 3 x 0 Avaí (WO).  

Sexta rodada foi 
realizada no sábado

Divulgação

Divulgação

A homenagem aos coloniza-
dores, benzedeiros e parteira de Ti-
grinhos foi promovida na tarde de 
sábado (16), como parte das co-
memorações de aniversário do 
município. As lideranças e fami-
liares assistiram um vídeo com 
o depoimento dos homenagea-
dos, contando sobre seus conhe-
cimentos e trabalhos realizados na 
comunidade. Os mesmos recebe-
ram uma placa com mensagem 
de agradecimento.  

A Secretaria de Saúde, Depar-
tamento de Cultura e a administra-
ção, responsáveis pela organização 
do evento, agradecem os homena-
geados pelo esforço, empenho, 
garra, fé, determinação e amor ao 
próximo que sempre demonstra-

Homenageados receberam placa de agradecimento

ram. De acordo com eles, o prin-
cipal objetivo da homenagem é 
resgatar valores, histórias, conhe-
cimentos e crenças e reconhecer 
os atos das pessoas ainda em vida.

Alceno Francisco Noll 
Fioravante Badia (em 
memória)
Geraldo Badia 
leonila Johner 
lurdes Mella Badia  
lurdes vanin Manfrin
Naura Duarte de Borba
Norma Paulina Noll Schineider 
Selma Cecília Noll Grunwaldt 

Benzedeiros 
Alfredo Gnadt 
Arlindo Tederke 
Célia Ebertz
Claidê dos Santos 
Edalva Badia
Elizete Zanivan 
ines Debastiani
iraci dos Santos
João de Almeida 
Maria de Oliveira
Maria Geni de Oliveira 
Marila Badia
Pedro vargas 
Roberto Wischof
Sebila Schultz 
Terezinha lapazini 
vitória Stanga
 
Parteira 
Adelina Zanchetti (em 
memória)

Na terça-feira (19) os alu-
nos da Escola de Educação Bá-
sica Professor Silvio Romero 
participaram da etapa micror-
regional do Festival Dança Ca-
tarina, em Guaraciaba. O even-
to é uma promoção do governo 
do Estado, realizado pela Funda-
ção Catarinense de Esporte (Fes-
porte), em parceria com as agên-
cias de desenvolvimento regional. 

O primeiro e o segundo colo-
cado de cada modalidade irá par-
ticipar da etapa regional em Xan-
xerê, nos dias 28 e 29 outubro. 
“Parabéns a todos os alunos pelas 
conquistas e pela dedicação, di-
retora Cristiane Sansigolo e suas 
coreógrafas pelo trabalho, bem 
como a diretora de Cultura, Leisi 
Rauber Wandscheer, que acom-
panhou o evento”, destacam. 

CLASSIFICAÇÃO
Infantil Livre
2º lugar: coreógrafas Cristiane Sansigolo e Eduarda laux
Dança de Salão Juvenil
2º lugar – Maria Eduarda dos Santos e luiz Ronning. 
Coreógrafas Cristiane Sansigolo e Cleidiane Hatje
Dança de Salão Infantil
1º lugar: Evilin Werlang e lucas Ceccon. Coreógrafas 
Cristiane Sansigolo e Eduarda laux
2º lugar: idiane losh e Mateus Albani. Coreógrafas Cristiane 
Sansigolo e Camila Sansigolo

Dança Catarina
alunos participam de 
festival em guaraciaba
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TIgrInhOS

O quarto encontro do 
Programa Nacional de Alfabe-
tização na Idade Certa (Pnaic) 
foi realizado na segunda-fei-
ra (18), no Centro Educacio-
nal Professor Ivo Luiz Honnef. 
As formadoras locais Lucia-
ne Soethe e Claudia Hirschei-
ter apresentaram os temas do 
encontro. Já as cursistas Re-
gina Gatelli e Idiane Neu so-
cializaram os relatórios de ati-
vidades aplicadas em sala 
de aula, apresentaram o diá-

rio de bordo, seguido da lei-
tura “Usando as mãos, con-
tando de cinco em cinco”, 
do autor Michael Dahl. 

A reunião também con-
tou com palestra da psicó-
loga Diones Dill sobre o de-
senvolvimento humano e a 
aprendizagem. Diones ex-
plicou sobre os estágios do 
desenvolvimento humano 
e destacou que ele se refe-
re ao desenvolvimento men-
tal e ao crescimento orgânico. 

aLfaBEtiZaçãO

inCEntiVO

Educadores participam 
do quarto encontro 
do Pnaic

Secretaria de agricultura promove feira

Profissionais participaram de palestra sobre o desenvolvimento humano

Divulgação

A Feira do Agricultor, pro-
gramação alusiva às festi-
vidades de aniversário do 
município, foi realizada na 
tarde do dia 16. Organizada 

pela Secretaria de Agriculto-
ra, a Feira contou com ven-
da de peixes vivos, hortaliças, 
pães, cucas, salgados, mela-
do, feijão, batata, mandio-

ca e artesanatos em geral. 
No total, oito famílias ti-

grinhenses disponibiliza-
ram os produtos para ven-
da. A administração e a 

Secretaria de Agricultu-
ra agradecem a colabora-
ção e a presença de todos.

Feira do Agricultor disponibilizou 
diversos produtos

Divulgação

ESCOLHa DaS SOBEranaS Grupo Tchê Kakareko irá animar o tradicional baile 

Conheça as candidatas ao 
título de rainha e princesas

O evento para a esco-
lha da rainha, princesas e 
miss simpatia de Tigrinhos 
será realizado na sexta-fei-
ra (29), às 21h, com anima-
ção do Grupo Tchê Kakareko. 
O desfile irá reunir 14 candi-
datas. São elas: Adriéli Mi-
cheli Henchen, Angélica Inês 
Hack, Carine Becker, Carla 
Adriane Schoeninger, Daiara 
Buss, Diani Antunes dos San-
tos, Katia dos Santos Beltra-

me, Leticia Panzenhagen de 
Oliveira, Letícia Gatelli, Maé-
vellyn Wachholz, Sabrina Fer-
nanda Fiori Zang, Tainá Apa-
recida Schleicher, Vanessa 
Klein Luneburger e Vanusa 
Klein Luneburger.

Os ingressos para o tradi-
cional baile, que será realizado 
nas dependências do Ginásio 
Municipal, estão sendo comer-
cializados na Secretaria de Edu-
cação e prefeitura por R$ 20.

Fotos: Divulgação

Patrocinador: Poços Artesianos 
Maravilha

Patrocinador: infopoint Comércio de 
Equipamentos

Patrocinador: Maravimáquinas 
Comércio de Peças e Serviços e 
Renovadora de Pneus Maravilha

Patrocinador: Dirceu Antônio Perondi ME Patrocinador: visão Pesquisas de 
Opinião e José Carlos Gnoatto ME

Patrocinador: Clínica Dr. valdir Eireli e 
Telecopy Equipamentos

Patrocinador: Tchê Kakareko e Centro 
de Otorrinolaringologia Maravilha Eireli 
– Dr. luan

Patrocinador: indústrias MX do Brasil Patrocinador: Hemovida laboratório 
de Análises Clínicas e irmãos Pissatto 
e Cia ltda.

Patrocinador: Modular Móveis e 
Esquadrias e Agrogen

Patrocinador: JK Transportes e 
Comércio ltda

Patrocinador: Aldiguieri & Dalazen de 
Souza Serviços Médicos

Patrocinador: SCS Comércio ltda. Patrocinador: Sicoob Credial
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MARCELO REzENDE
 O apresentador e 
jornalista faleceu no 

sábado (16), em São 
Paulo, aos 65 anos, vítima 

de falência múltipla dos órgãos em 
consequência de um câncer. Rezende 
foi diagnosticado no início do ano com 
câncer no pâncreas com metástase 
no fígado. Ele se afastou do comando 
do programa Cidade Alerta, da Tv 
Record, para fazer o tratamento de 
quimioterapia. Marcelo luiz Rezende 
Fernandes nasceu no Rio de Janeiro, 
em 12 de novembro de 1951. Começou 
sua carreira como repórter esportivo nos 
anos 70 do Jornal dos Sports. Trabalhou 
em O Globo, revista Placar e chegou à 
Tv em 1987 para trabalhar na Globo. 
Entre os destaques está a cobertura do 
caso da operação da polícia na Favela 
Naval, em Diadema, e a apresentação 
do programa linha Direta. Trabalhou 
também na Band e Rede Tv. O jornalista 
deixa cinco filhos e dois netos.

LILIANE BETTENCOURT
A empresária francesa 
e herdeira da gigante de 

cosméticos l’Oréal morreu 
aos 94 anos na quinta-feira 

(21). liliane era conhecida como a 
mulher mais rica do mundo, de acordo 
com uma avaliação feita pela Forbes 
no início deste ano, que estimou seu 
patrimônio líquido em US$ 39,5 bilhões. 

JAkE LAMOTTA
O boxeador que inspirou 
o filme Touro indomável e 
conhecido pela rivalidade 

nos ringues com Sugar Ray 
Robinson morreu na quarta-feira, aos 
95 anos. Nos cinemas, laMotta foi 
interpretado por Robert De Niro que, 
divulgou um breve comunicado sobre 
a morte: “Descansa em paz, campeão”. 
laMotta publicou sua autobiografia 
“Touro indomável: Minha História” em 
1970. Dez anos depois, o diretor Martin 
Scorsese adaptou o livro para o cinema 
com Robert De Niro, que venceu o Oscar 
de melhor ator como protagonista do 
longa-metragem.

HARRy DEAN STANTON
O ator conhecido por 
atuar nos filmes “Alien” 

e “Paris, Texas” e na série 
“Twin Peaks”, morreu no dia 

15 de setembro, aos 91 anos. Stanton 
estava internado em um hospital de 
los Angeles (EUA) e faleceu de causas 
naturais.  O ator era um grande amigo do 
ator Jack Nicholson. Os dois, inclusive, 
chegaram a morar juntos na década de 
1960. “lucky” foi seu último trabalho nos 
cinemas e irá estrear postumamente no 
fim de setembro. 

VIOLET BROwN
A jamaicana que até 
então era a pessoa mais 

velha do mundo morreu 
no dia 15 de setembro. violet 

nasceu em 10 de março de 1900. Ela 
se tornou a mais velha do mundo em 
abril deste ano, após a morte da italiana 
Emma Morano. Agora, a japonesa Nabi 
Tajima, de 117 anos, assume a posição.  
Os pais de Brown, Elizabeth Riley e John 
Mosse, morreram aos 96 anos cada 
um. Tanto Brown como seu marido 
trabalharam em plantações de cana 
vendendo seus cultivos à Fazenda de 
Açúcar long Pond em Trelawny.

SEMERINDA AzzOLINI MAIER
Faleceu no dia 15 de setembro no 
Hospital São Paulo de Xanxerê, aos 71 
anos. Seu corpo foi velado na igreja 
luterana de linha Novo Encantado, 
Bandeirante, sendo sepultado no 
cemitério da comunidade.

ORIzA DIAS TIAGO
Faleceu no dia 15 de setembro no 
Hospital São José de Maravilha, aos 
83 anos. Seu corpo foi velado na Casa 
Mortuária de Maravilha, sendo sepultado 
no cemitério municipal.

JOÃO GUIDO kERCkHOVEN
Faleceu no dia 17 de setembro no 
Hospital Regional de São Miguel do 
Oeste, aos 86 anos. Seu corpo foi velado 
na Capela do Bairro Andreatta, sendo 
sepultado no cemitério do Bairro São 
Gotardo.

ANNITA wERLANG
Faleceu no dia 17 de setembro, no 
Hospital Regional de São Miguel do 
Oeste, aos 85 anos. Seu corpo foi velado 
na capela do Bairro São Sebastião, 
sendo sepultado no cemitério católico 
da comunidade.

OSMAR HELMUTH 
BENCkE 
Faleceu no dia 17 
de setembro, em sua 

residência, aos 89 anos. Seu 
corpo foi velado na igreja Evangélica 
luterana do Brasil, sendo sepultado 
no cemitério evangélico. A família 
convida para o culto em memória, a 
ser celebrado no dia 20 de outubro, às 
19h30, na igreja Evangélica luterana do 
Brasil de Guaraciaba.

ALBERTO SIMANIOTTO
Faleceu no dia 19 de setembro, no 
Hospital de Francisco Beltrão, aos 68 
anos. Seu corpo foi velado na Casa 
Mortuária de Salgado Filho, Paraná, e 
sepultado no cemitério municipal.

LIBERA ARTUSO CAROSSI
Faleceu no dia 19 de setembro, no 
Hospital Regional de São Miguel do 
Oeste, aos 95 anos. Seu corpo foi 
velado na igreja Católica de linha liso, 
Guaraciaba, e sepultado no cemitério da 
comunidade.

JOLTIR ANTONIO 
CASANOVA
Faleceu no dia 19 de 

setembro no Hospital 
São lucas de Guaraciaba, 

aos 78 anos. Seu corpo foi velado na 
Casa Mortuária de Guaraciaba, sendo 
sepultado no cemitério católico. A família 
convida para missa de sétimo dia, a 
ser celebrada hoje (23), às 19h30, na 
igreja Matriz de Guaraciaba. Empresário, 
pioneiro e líder comunitário fundou, 
ainda antes da emancipação político-
administrativa de Guaraciaba, a Comercial 
Casanova, em 1961, atualmente com 
56 anos de atividades comerciais. Além 
da vida comercial e empresarial, foi líder 
comunitário, esportivo e tradicionalista.

OBITUárIO

órgãO DE trÂnSitO 
Citran vai iniciar trabalhos em outubro 

A instalação da Circunscri-
ção de Trânsito (Citran) deve 
ser efetivada em outubro no 
município de Maravilha. O ór-
gão faz parte do Departamen-
to Estadual de Trânsito (De-
tran) e vai prestar serviços de 
documento veicular, com sede 
na Agência de Desenvolvi-
mento Regional de Maravilha.

A Citran atenderá aos mu-
nicípios da 13ª região: Mara-
vilha, Iraceminha, São Miguel 
da Boa Vista, Flor do Ser-

tão, Tigrinhos e Cunha Porã, 
mas o horário de atendimen-
to ainda não está definido. 

De acordo com o delega-
do regional da Polícia Civil de 
São Miguel do Oeste, Henri-
que Muxfeldt, os serviços de 
documento veicular que se-
rão realizados em Maravilha 
irão contribuir para diminuir 
o movimento diário que a De-
legacia Regional de São Mi-
guel do Oeste recebe atual-
mente. “Estamos ajustando o 

sistema e treinando os profis-
sionais para nos próximos dias 
passar a atender em Maravilha 
com os serviços que diminui-
rão o deslocamento à delega-

cia regional”, destaca o delega-
do. A frota de veículos de Santa 
Catarina é de 4.791.413, con-
forme relatório da fonte De-
trannet do dia 18 de setembro.

Divulgação

rECurSOS 
municípios recebem 
recursos para Saúde 
e agricultura 

Prefeitos da região esti-
veram em Maravilha na ma-
nhã de sexta-feira (22) para 
receber recursos de empe-
nhos e emendas parlamenta-
res do deputado federal Cel-
so Maldaner (PMDB/SC). No 
total, sete municípios foram 
contemplados: Cunha Porã, 
Iraceminha, Maravilha, Pal-
ma Sola, Romelândia, São Mi-
guel da Boa Vista e Tigrinhos. 

Para Maravilha foi entre-
gue o empenho de R$ 500 mil, 
valor que será investido na fi-
nalização da obra de asfalto 
que dá acesso à Linha Prima-
vera Alta. Conforme a prefei-
ta, Rosimar Maldaner, com o 
novo recurso o município vai 
asfaltar os 800 metros que fal-
tam para que o asfalto chegue 
até a sede da comunidade.

A primeira etapa da obra 
foi finalizada no início deste 
ano, com investimento de R$ 1 
milhão. Agora o montante to-

tal passa a ser de R$ 1,5 milhão, 
mais a contrapartida do muni-
cípio, que nesta segunda etapa 
fará todo o preparo da base do 
trecho que vai receber a capa 
asfáltica. Os R$ 500 mil serão 
repassados pelo Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abaste-
cimento (Mapa), por meio de 
emenda parlamentar do depu-
tado federal Celso Maldaner. 

OutrOS muniCíPiOS
Iraceminha recebeu R$ 

350 para a compra de uma 
escavadeira hidráulica; Ro-
melândia, R$ 350 mil para 
compra de escavadeira hi-
dráulica; São Miguel da Boa 
Vista, R$ 200 mil para com-
pra de equipamentos agrí-
colas; Tigrinhos, R$ 100 mil 
para a Saúde; Cunha Porã, R$ 
200 mil para a Saúde; e Pal-
ma Sola, R$ 350 mil para com-
pra de escavadeira hidráuli-
ca e R$ 150 mil para Saúde. 

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder

Entrega dos recursos para Maravilha

Sete municípios da região foram contemplados
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COTIDIAnO

por lAerTe bieGer
TrÂNSITO E VOCÊ
Major PM comandante da 7ª Companhia de 
Polícia Militar Rodoviária

PnEuS DESgaStaDOS 
rEPrESEntam riSCO 

aO trÂnSitO

Muitas tragédias no trânsito poderiam ser evitadas se 
os motoristas tivessem a preocupação de manter a perfei-
ta conservação dos componentes do automotor. O pneu 
do veículo, neste particular, é de suma importância para 
garantir a estabilidade e dirigibilidade do veículo, em 
especial por ocasião das chuvas, quando é muito gran-
de a possibilidade de acúmulo de água na pista, poden-
do, dependendo da velocidade de deslocamento, gerar a 
aquaplanagem.

A Resolução nº 558/1980 do Conselho Nacional de 
Trânsito, a qual trata da fabricação e reforma de pneu-
mático com indicadores de profundidade, foi recepcio-
nada pelo Código de Trânsito de Brasileiro de 1997. A re-
ferida Resolução estabelece que todo pneu deverá ser 
fabricado ou reformado com indicadores de desgastes 
colocados no fundo do desenho da banda de rodagem. 
Trata-se do TWI (Tred Wear Indicator), ou indicador de 
desgaste da banda de rodagem.

Neste sentido, a Resolução em tela proíbe a circula-
ção de veículo automotor equipado com pneu cujo des-
gaste da banda de rodagem tenha atingido os indicado-
res (TWI), ou cuja profundidade remanescente da banda 
de rodagem seja inferior a 1,6 mm. A profundidade re-
manescente será constatada visualmente pelo agen-
te fiscalizador por meio da análise dos indicadores de 
desgaste.

Dirigir veículo automotor com pneus desgastados 
além do TWI (lisos) constitui infração de natureza gra-
ve (5 pontos), cuja penalidade é a multa no valor de R$ 
195,23, além da retenção do veículo para regularização.

inVEStigaçãO Durante briga, homem de 23 anos foi atingido com 
golpe no tórax e ficou gravemente ferido

igP faz reconstituição de confusão 
que envolveu nove pessoas

O Instituto Geral de Perí-
cias (IGP) de São Miguel do 
Oeste realizou a reconstru-
ção, na tarde de quinta-feira 
(21), de uma briga envolven-
do aproximadamente nove 
pessoas no Centro de Mara-
vilha. A confusão foi em 2014 
em um posto de combustí-
veis, na esquina das aveni-
das Araucária e Anita Gari-
baldi. 

Para a reconstituição, 
participaram pessoas que es-
tavam no local no dia dos fa-

Participaram da reconstituição várias pessoas que estavam no local no dia da 
confusão

Ederson Abi/WH Comunicações

tos. De acordo com o dele-
gado da Polícia Civil, Joel 

Specht, o trabalho da perícia 
foi solicitado para elucidar 

detalhes da confusão, que 
terminou com um jovem de 
23 anos ferido de forma gra-
ve no tórax, após perfuração 
por objeto não identificado.

O delegado diz que as in-
formações recolhidas no lau-
do pericial, agora, serão ane-
xadas ao inquérito policial. 
Após isso, todo o material 
será encaminhado para o Fó-
rum de Maravilha. 

O delegado deve indiciar 
mais de uma pessoa por le-
são corporal grave.

A Polícia Militar recupe-
rou uma motocicleta furtada 
na quinta-feira (21) na Rua Ân-
gelo Pizzato, no Bairro Indus-
trial, em Maravilha. De acordo 
com a PM, a guarnição foi acio-
nada por um morador, que de-
nunciou um casal de inquili-
nos. Os dois permaneceram na 
casa por quatro meses, não pa-

garam o aluguel e quando sa-
íram deixaram no pátio a mo-
tocicleta Honda CG 125. 

Segundo a PM, o casal é de 
São Miguel do Oeste e a motoci-
cleta estava em péssimo estado 
de conservação. Em consulta, a 
Polícia Militar descobriu que a 
moto estava com registro de fur-
to em São Miguel do Oeste.

furtO aBOrDagEm

Polícia militar recupera 
motocicleta após denúncia

Pm localiza maconha 
e balança de precisão

A Polícia Militar apre-
endeu pequena quan-
tidade de maconha e 
uma balança de preci-
são nesta semana em 
Maravilha. Após denún-
cia, a guarnição fez bus-
cas por um Gol em atitu-
de suspeita, próximo ao 
trevo de acesso ao mu-

nicípio. O veículo foi 
abordado na BR-158, sen-
tido Cunha Porã, ocupa-
do por dois homens. A 
droga e a balança foram 
localizadas após revis-
ta no veículo. Os dois en-
volvidos terão que com-
parecer em audiência no 
Fórum de Maravilha. 

Helicóptero chegou em São Carlos junto com socorristas de Águas de Chapecó e transferiu menino logo depois

aCiDEntE 
Helicóptero transfere criança ferida 
por arma de fogo

Uma criança de 12 anos 
foi atingida por um dispa-
ro de arma de fogo na tar-
de de quarta-feira (20), no 
interior de Águas de Cha-
pecó. O menino foi atin-
gido em um disparo aci-

dental, segundo a polícia.
Ele foi socorrido para a 

cidade de São Carlos e en-
caminhado com o helicóp-
tero do Saer/Sara Fron, às 
16h30, para o Hospital Re-
gional de Chapecó. Se-

gundo o médico do Sara, 
Alessandro Verffel, a crian-
ça apresentava uma per-
furação no tórax, na al-
tura do coração, estava 
com dificuldades para res-
pirar, mas consciente.

Segundo o delegado e 
piloto do Saer, Albert Sil-
veira, o atendimento com 
helicóptero foi de 14 mi-
nutos entre o pouso em 
São Carlos e a entrega para 
uma equipe em Chapecó.

Fotos: Saer Fron

trÂnSitO
acidente envolve 
veículo de maravilha e 
motocicleta de modelo

Um jovem ficou grave-
mente ferido após um aci-
dente na madrugada de se-
gunda-feira (18), no km 580 
da BR-282, em Pinhalzinho. 
Foi uma colisão traseira en-
tre um veículo Honda Ci-
vic, com placas de Maravilha, 
e uma motocicleta Honda 
Biz, com placa de Modelo. 

O Civic era conduzi-
do por um homem de 51 
anos, que não ficou ferido. 
Já o motociclista, um adoles-
cente de 17 anos, sofreu le-
sões graves. A colisão ocor-
reu quando o motociclista 
tentava uma ultrapassagem. 
Segundo a polícia, o condu-
tor do Civic se recusou a re-
alizar o teste do bafômetro.

Condutor da motocicleta ficou 
gravemente ferido e foi encaminhado 
para o hospital

 PRF
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futEBOL Jogos são realizados nos campos do Clube Recreativo Maravilha, 
na Sociedade Esportiva e Recreativa Aurora e no Estádio Osvaldo Werner

maravilha sedia fase microrregional 
do moleque Bom de Bola

Iniciou na segunda-feira 
(18) o Moleque Bom de Bola, 
fase microrregional, com jo-
gos em Maravilha, nos cam-
pos do Clube Recreativo Ma-
ravilha (CRM), na Sociedade 
Esportiva e Recreativa (SER) 
Aurora e no Estádio Osvaldo 
Werner. As competições encer-
ram hoje (23), com a decisão 
da modalidade no masculino.

As disputas do futebol fe-
minino foram entre escolas de 
Saltinho, Romelândia, Mara-
vilha, Santa Terezinha do Pro-
gresso, Pinhalzinho e Sul Bra-
sil. E para disputar o futebol 
masculino participam escolas 
de Saltinho, Saudades, Modelo, 
Pinhalzinho, Tigrinhos, Santa 

Atletas do grupo Só Corro 
estiveram, no domingo (17), 
em Itapiranga, onde partici-
param de mais uma etapa do 
Circuito Oeste Catarinense 
Padre Vanderlei. Os resulta-
dos na prova de sete quilôme-
tros foram: Susana Alves da 
Maia, categoria 30 a 34 anos, 
foi a 6ª colocada; Angelise 
Hoffmann, categoria 40 a 44 
anos, 2ª colocada; Neli Drei-
fke, categoria 50 a 54 anos, 

2ª colocada; Kaciane Bauer-
mann, categoria 34 e 35 anos, 
2ª colocada; Leandro Arend, 
categoria 50 a 59 anos, 2º co-
locado; Carmen Dutra Ei-
delwei, categoria 30 a 34 anos, 
10ª colocada; Carla Luzi Sch-
mit, categoria 30 a 34 anos, 7ª 
colocada; Oneide Staudt, ca-
tegoria 60 a 64 anos, 2ª colo-
cada. A última corrida válida 
pelo circuito ocorre em Ma-
ravilha, no dia 22 de outubro.   

CirCuitO PaDrE VanDErLEi

rEguLariDaDE 

Prova foi realizada 
em itapiranga 

meca garante a 3ª 
colocação no Sul Brasileiro 

Na noite de segunda-feira 
(18) foi realizada reunião de pre-
paração do Campeonato Muni-
cipal de Futebol de Maravilha, 
na Secretaria de Esportes, quan-
do foi definida a realização do 
campeonato nas categorias as-
pirante e principal, bem como 
a lista de atletas. As equipes não 
poderão ter mais que três atle-
tas relacionados na lista e caso 
aconteça de algum atleta não es-
tar nas equipes, este poderá op-
tar, no dia do congresso técni-
co, em qual equipe quer jogar (1 
atleta por equipe). 

As equipes poderão inscre-
ver 25 atletas na categoria as-
pirante e 20 na principal. Po-
derão ser inscritos atletas que 

possuem e comprovem víncu-
lo com o município, sendo: tí-
tulo de eleitor em Maravilha 
ou carteira de trabalho assina-
da, ou cópia das folhas de pa-
gamento de agosto e setem-
bro, vinculadas ao município 
de Maravilha; ou contrato so-
cial de empresa registrada em 
Maravilha; ou registro de pro-
dutor rural ou de MEI; ou car-
nê de IPTU de imóvel.

Poderão ser inscritos atle-
tas com idade mínima de 15 
anos mediante autorização dos 
pais ou responsáveis; até três 
atletas oriundos de munícipios 
que compõem a ADR de Mara-
vilha ou Amerios, sendo todos 
os vínculos devendo ser ante-

riores ao dia 18/09/2017, além 
da certidão negativa de punição 
disciplinar. Também foi defini-
do que na mesma rodada pode-
rão ser utilizados até cinco atle-
tas da categoria aspirante para 
jogar no principal; após o fe-
chamento das inscrições have-
rá nova janela de inscrições en-
tre a 1ª e a 2ª fase, podendo as 
equipes inscrever no máximo 
dois atletas que até então não 
participaram do campeonato e 
desde que ainda existam vagas 
não preenchidas em suas devi-
das fichas de inscrição. 

Na oportunidade, não foi 
definido o dia do congresso téc-
nico, nem a data de início da 
competição.

No último fim de semana o 
maravilhense Valdir Breitemba-
ch (Meca) competiu em Curiti-
ba (PR), em prova válida pela fi-
nal do Campeonato Sul-Brasileiro 
de Enduro de Regularidade. Ele 
completou o percurso de 160 qui-
lômetros em sete horas. Com o re-
sultado, garantiu a 3ª colocação 

geral do campeonato. De acordo 
com o piloto, a competição foi di-
fícil, com um trajeto tendo bastan-
tes irregularidades. “A trilha estava 
complicada, muita lama e pedras, 
sem contar com outros obstáculos 
que dificultaram a corrida”, decla-
ra. Hoje (23) Meca compete pelo 
Catarinense, em São Bento do Sul. 

rEuniãO
Secretaria de Esportes programa Campeonato 
municipal de futebol 

atLEtaS rELaCiOnaDOS 
na LiSta
Gregory Tortora, Mateus 
Tonini, Jefferson Breda, 
Evandro loesch, Alcione 
Pauletti, Fernando Brutscher, 
valdomiro Priebe, Rafael 
Wirtti, Juliano Rodrigues, 
Marcos Alex Pedroso, 
Guilherme Pasqualotto, 
Eduardo Jorge Heydt, Fábio 
Back, Fernando Kruger, 
Rogério Brumm, Eleandro 
Drumm, Ítalo Stieven, Renato 
Gonçalves, Jones Willingoefer, 
Joelson Willingoefer, Michel 
Franke, Ronaldo Signor, Roni 
Marcos Defiltro, ivan Wolfart, 
Rosemar Carraro, André 
lopes, Marcelo Miorando, 
Ronei de lima, Anderson 
Bedin e Fábio de AzevedoHoje (23) Meca disputa corrida pelo Campeonato Catarinense, em São Bento do Sul

Divulgação

Divulgação

Grupo agradece ao preparador e professor leandro Arend

Terezinha do Progresso, Flor do 
Sertão, Maravilha, São Miguel 
da Boa Vista, Sul Brasil, Rome-
lândia e Serra Alta. O feminino 
teve a decisão ontem (22), entre 
as equipes da Escola de Edu-

cação Básica Hélio Wasum de 
Sul Brasil x e a Escola de Edu-
cação Básica Professor Hermí-
nio Heusi da Silva de Romelân-
dia, com placar de 2 x 0 para as 
representantes de Sul Brasil. 

O Moleque Bom de Bola 
é uma promoção do governo 
do Estado, realizado pela Fes-
porte, em parceria com a Para-
ti S/A, agências de desenvolvi-
mento regional e prefeituras. 

Diana Heinz/O Líder

Time de Sul Brasil ficou em 1º lugar
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 ONEIdE BEhLING

Na tarde de domingo (17) 
o Clube Recreativo Maravi-
lha (CRM) jogou em Descan-
so pelas quartas-de-final do 
Campeonato Estadual de Fu-
tebol Amador - fase Oeste, 
contra a equipe do Ouro Ver-
de. Na partida de ida em Mara-
vilha o CRM perdeu pelo pla-
car de 2 x 0. No jogo de volta a 
equipe maravilhense amargou 
outra derrota, desta vez por 3 
x 2. Com o resultado, o CRM 
deu adeus ao campeonato em 
2017. Já o Ouro Verde segue à 
semifinal e vai enfrentar o Co-
meta de Itapiranga. Na ou-
tra semifinal duelam Grêmio 
União x Harmonia.

Após o jogo, em entrevista 

CamPEOnatO Ouro Verde eliminou CRM e passa para a semifinal 
contra o Cometa

Clube recreativo maravilha 
perde e está fora do estadual

Duas derrotas eliminaram os maravilhenses do certame 2017

Marcelo Rissi

para a Líder FM, o técnico Luiz 
Carlos Capeli anunciou a apo-
sentadoria e disse que não vai 
mais ser treinador em nenhu-
ma modalidade. “A partir de 
hoje vou parar com todo meu 
envolvimento com o futebol, 
quero agora cuidar da minha 
família”, anunciou, dizendo, em 

forma de desabafo, que tem que 
ter muita vontade para fazer fu-
tebol amador e ainda ter que fi-
car ouvindo palavras desagradá-
veis das pessoas.

Neri Almeida, vice-pre-
sidente de futebol do CRM, 
anunciou, após o jogo, o novo 
técnico. Almeida disse que a 

partir de agora quem assume 
o CRM é Fabinho Baiano. Se-
gundo Almeida, a intenção é 
montar uma equipe com jo-
gadores da região, ideia con-
firmada pelo presidente, Lo-
rivan Webber. “Precisamos 
avaliar e o que foi bom dar 
continuidade e o que foi ruim 
deixar de lado”, disse. Webber 
destacou que irá colocar o 
nome à disposição para mais 
um mandato.

Fabinho ficou surpreso ao 
saber da indicação do vice de 
futebol. “Maravilhoso isso. Es-
tou me preparando! Faz tempo 
que espero colocar em prática 
tudo aquilo que penso dentro 
dessa grande e importantíssi-
ma instituição”, declara. 

futSaL

COmPEtiçãO aPaf/SmE

gol de menina participa de competições regionais 

maravilha está bem 
representada na 
Copa riCtV record

Sub-13 vence no 
Estadual de amadores

A Equipe da Oeste Tintas/
Kasa Empreendimentos/AMF, 
representante de Maravilha 
na Copa RICTV Record de fu-
tebol 7, continua com 100% 
de aproveitamento pela cha-
ve B da competição. São três 

partidas e três vitórias. A pri-
meira contra Niju Alimentos, 
pelo placar de 5 x 0; no último 
dia 12, contra Danone F.C., 
placar de 2 x 1; e na terça-fei-
ra (19) contra Power LED Pro-
tons, pelo placar de 1 x 0. 

Time de Maravilha continua invicto na competição 

Divulgação

Divulgação

OurO VErDE 3 x 2 Crm 

Clube Recreativo Maravilha foi derrotado pelo Ouro 
Verde por 3 a 2, e assim foi eliminado no Estadual de Ama-
dores. CRM até começou em rotação alta, errando dois 
gols! O tempo foi passando e os donos da casa cresceram 
no jogo, passando a controlar o meio-campo e chegar com 
mais facilidade ao gol de Régis. Ouro Verde logo tratou de 
incomodar para não deixar o time do CRM em vantagem. 
Com velocidade na frente, a equipe de Descanso abriu o 
placar. Maravilha até tinha grande posse de bola, mas pa-
recia não saber o que fazer com ela. Conseguiu empatar 
ainda no primeiro tempo, através de cobrança de pênalti.

ELiminaDO 
Após o intervalo, Luiz Carlos Capeli fez várias altera-

ções. Porém, o CRM foi envolvido e não teve poder de re-
ação. Só que o Ouro Verde continuou incomodando e am-
pliou o placar. Sem criatividade, o time não conseguia se 
aproximar do gol adversário. No segundo gol de Maravi-
lha a bola entrou chorando, lentamente, quase parando, 
assim como foi o time durante a temporada. Uma equi-
pe que no papel era forte, mas sem treinamentos e alguns 
atletas com o ego inflado, se achando os craques da bola, 
deu nisso!

DEixa DiSSO
No fim da partida, os holofotes ficaram voltados para 

os jogadores do CRM. Que protagonizaram uma cena de-
plorável, com direito a troca de empurrões. Houve troca 
de socos inclusive com quem tentava acalmar as partes 
colocando-se no meio dos nervosinhos. Ainda bem que a 
turma do deixa disso conseguiu controlar a situação.

Acalmados os ânimos o episódio já foi superado pelos 
atletas, que se cumprimentaram com pedido de descul-
pas após esfriar a cabeça. Lamento muito que o torcedor 
tenha que ver esse tipo de comportamento. “Oh, pesso-
al, deixa disso!”

SEmifinaiS
Nos jogos de ida das semifinais, o Cometa recebe o 

Ouro Verde, às 15h, em Itapiranga. Enquanto o Harmonia 
visita o Grêmio União de Iporã do Oeste, às 17h. Os duelos 
serão neste domingo.

“50tÕES”
Sobrou os “veinho” do CRM! Quatro jogos, três vitó-

rias e um empate. Campanha impecável com 10 pontos, 
11 gols marcados e apenas 3 gols sofridos. Neste domingo 
o time estará de folga na rodada, aguardando adversário 
para a semifinal. Técnico Neri Almeida alerta que a próxi-
ma fase será de jogo único, em Maravilha.

SOnHO
E o sonho conti-
nua! Grêmio ven-
ceu o Botafogo em 
um jogo bem ao es-
tilo de Libertado-
res. Gremistas só 
aguardando o fim 
de outubro e início 
de novembro. Ago-
ra é semifinal. Pa-
rabéns ao Imortal!

A equipe maravilhense 
da Apaf/SME Maravilha ca-
tegoria sub-13 que dispu-
ta o Campeonato Estadual 
de Futebol Amador da ca-
tegoria jogou em São Mi-
guel do Oeste no último fim 
de semana. Na oportuni-
dade, enfrentou a equipe 
da Efapa/ACB São Domin-

gos. Foram dois jogos, o pri-
meiro pela manhã, com der-
rota dos maravilhenses pelo 
placar de 1 a 0, e à tarde vi-
tória de 3 x 0 para a Apaf/
SME Maravilha. Com o re-
sultado, a equipe de Mara-
vilha se classificou para a 
próxima fase e joga no pró-
ximo dia 7, em Xaxim.

Em São Miguel do Oeste foi uma derrota e uma vitória 

Desde sábado (16) as 
equipes de futebol femini-
no da SME Maravilha/Ace-
ma/Gol de Menina de futsal 
estiveram em quadra. No sá-
bado as disputas foram pela 
Copa Metalúrgica e Vidraça-
ria Cedrense, contra São José 

do Cedro, em Maravilha, pe-
las categorias sub-11, 13 e 
16. Na sub-11, vitória das vi-
sitantes pelo placar de 4 x 0; 
na sub-13 nova vitória das 
cedrenses, desta vez por 3 
x 0; as maravilhense conse-
guiram triunfo na categoria 

sub-16, com placar de 2 x 0. 
No domingo (17) as equi-

pes disputaram as quartas-
de-final da Copa Móveis Leo. 
Os jogos foram nas catego-
rias sub-11, 13 e 17. Na sub-
13 as meninas de Maravilha 
perderam e nas outras duas 

categorias conquistaram 
bons resultados. Pela sub-
11 Maravilha 12 x 0 Águas 
Frias; e pela sub-17 Maravi-
lha 1 x 0 Cunha Porã. Agora 
as duas categorias aguardam 
os adversários para as semi-
finais, que ocorre no dia 1º. 
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