
Núcleo dos 
Profissionais de 
Recursos Humanos 
realiza RH Solidário

Fatma participa 
do Dia de Ação 
do Governo

Tigrinhos realiza 
Festival Escolar 
da CançãoSecretaria de Educação de Cunha 

Porã investe em melhorias
Polícia Civil inicia uso de vídeo e 
áudio para coletar depoimentos

Banda Lazies 
apresenta novo 
repertório
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Evento foi promovido no Espaço 
Criança Sorriso e contou com diversas 
atividades 

Evento foi organizado pela Agência 
de Desenvolvimento Regional e 
coordenado pela Secretaria de 
Assuntos Estratégicos

Apresentações feitas no Ginásio 
Municipal foram divididas em quatro 
categorias, sendo que os três primeiros 
colocados receberam troféus

Materiais pedagógicos adquiridos irão dinamizar o trabalho e 
estimular a imaginação das crianças

Sala na delegacia foi reformulada e já está operando com 
câmera e sistema de som

Maravilhenses possuem mais de meio 
milhão de visualizações na internet 
e são destaque em aplicativos como 
Palco MP3 e Spotify

Aprovação pela maioria possibilita que município envie projeto para Câmara de Vereadores propondo alteração na lei
PáGiNA 6

Flexibilização de atendimento é 
aprovada em audiência pública
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O Hospital Regional Terezinha Gaio Basso, de São Miguel do Oeste, enfrenta atraso no 
repasse mensal de recursos feito pelo Estado de Santa Catarina. Atualmente, o valor a re-
ceber chaga a R$ 8.325.725,43. Entretanto, o atraso no repasse ainda não está interferindo 
nas atividades que norteiam o atendimento ao paciente. De acordo com o diretor-adjun-
to do Hospital Regional, Pedro Peliser, os pacientes estão recebendo o mesmo atendimento 
e a entidade prima pela qualidade e humanização da assistência. O mesmo ocorre com os 
compromissos financeiros com os colaboradores, com o corpo clínico e com os fornecedo-
res do Hospital Regional Terezinha Gaio Basso, eles vêm sendo cumpridos. Pelo que se ob-
serva, estão enfrentando a situação com muito esforço, mas acima de tudo, com louvores.

SAÚDE Em SANTA CATARiNAREDE FEMININA
A diretoria da Rede Fe-

minina de Combate ao Cân-
cer esteve reunida para definir 
a programação do Outubro 
Rosa em Maravilha. Conforme 
a presidente da Rede, Cicília 
Heydt, a programação inicia no 
dia 1º de outubro, com a rea-
lização de missa na Igreja Ma-
triz São José Operário, e durante 
todo o mês com diversas ativida-
des, culminando no dia 28, oca-
sião que será realizada a Cami-
nhada Rosa pelas avenidas da 
cidade e um desfile solidário do 
brechó da Rede Feminina, na 
Drummond Cafeteria e Livraria. 

CURA DO CÂNCER
A humanidade celebra ao 

ver como a medicina, alia-
da à indústria farmacêuti-
ca, tem evoluído na busca da 
cura do câncer, trazendo espe-
rança de vida melhor a milha-
res de pessoas no mundo. São 
inegáveis os resultados des-
sas novas drogas, os chama-
dos imunobiológicos. Com seu 
uso, graves formas de câncer, 
como o melanoma metastáti-
co, o tumor de pulmão e a leu-
cemia linfocítica aguda, mos-
tram respostas inacreditáveis.

FIM DE ANO EM 
MARAVILHA

A programação das festividades 
de fim de ano já começa a ser organi-
zada. O trabalho envolve a Secretaria 
de Indústria e Comércio e o Departa-
mento de Cultura, além de algumas 
parcerias, trabalhando juntos para 
organizar eventos e a decoração da 
cidade. Conforme a diretora de Cul-
tura, Rosi Reichert, os eventos que 
antecedem o Natal ocorrem em três 
datas. Para o dia 3 de dezembro está 
programado o acendimento das luzes 
natalinas, que será feito pelo Depar-
tamento de Cultura, em parceria com 
a Igreja Evangélica de Confissão Lute-
rana do Brasil. Nos dias 10 e 17 de de-
zembro a comunidade local vai pres-
tigiar eventos voltados especialmente 
para a família. Rosi ressalta que o De-
partamento de Cultura vai promo-
ver um destes eventos em parceria 
com a Piracanjuba e o objetivo é ofe-
recer uma programação cultural que 
envolva públicos de todas as idades. 

O Departamento, em parceria 
com a Secretaria de Indústria e Co-
mércio, também já trabalha na con-
fecção dos materiais que serão usa-
dos para decorar a cidade. Rosi 
reforça que serão enfeitados com lu-
zes e objetos que lembram a come-
moração do Natal as praças, rótulas e 
principais ruas e avenidas da cidade. 

O secretário de Indústria e Co-
mércio, Doraci Felisiak, falou so-
bre a programação do Réveillon. 
Para o dia 31 de dezembro está pro-
gramada uma festa especial no Es-
paço Criança Sorriso, com fogos de 
artifício e música. Pelo que se vis-
lumbra, teremos as comemora-
ções natalinas e de fim de ano dife-
renciadas das anteriores, que eram 
pobres em criatividade e investi-
mentos. Parabéns pela iniciativa!

APAE MARISOL

Recebemos ofício de agradeci-
mento da Apae Marisol de Maravi-
lha, assinado pelo seu presidente, 
Genuir Bassani, pela divulga-
ção em nossos meios de comu-
nicação durante o mês de agos-
to, em especial sobre a prevenção 
das deficiências. Ficamos à disposi-
ção da entidade em outras promoções e campa-
nhas que vierem a ser desenvolvidas pela mesma.

FELICITAÇÕES
Ao vice-prefeito, Sandro 

Donati, empresário Dércio 
Menegassi e ao professor uni-
versitário Robinson Tramon-
tina, que aniversariaram nes-
ta semana, nos dias 11, 12 e 15 
de setembro, respectivamen-
te, desejamos muitas felicida-
des aos nossos grandes ami-
gos! Um afetuoso abraço!
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LIÇÕES DE VIDA
Se você é honesto e de boa-fé, as pessoas podem 
enganá-lo. Seja honesto e tenha boa-fé assim mesmo.

ATé A PRóximA EDiçãO!

FEiRA DO ESTUDANTE
Os cursos de medicina e de veterinária de São Paulo foram os primeiros no 

Brasil a utilizar modelos sintéticos (humano e canino) em aulas de anatomia, for-
necidos com exclusividade pela empresa brasileira Csanmek, especializada em 
sistemas e soluções para o mercado educacional. A aquisição segue a tendência 
mundial de eliminar o sacrifício de animais e o uso de cadáveres em salas de aula.

Chamados de Syndaver Human e Syndaver Canine, o huma-
no sintético e o cachorro sintético foram apresentados pela Faculdade das 
Américas (FAM) durante a Feira do Estudante, realizada em São Paulo 

Mais atenção contra 
a dengue

O número de 
focos do mosqui-
to Aedes aegyp-
ti em Maravi-
lha é maior que 
o total contabilizado du-
rante todo o ano 2016, que foi de 
148. O coordenador da sala de si-
tuação, Francis Balestreri, critica o 
comportamento das pessoas e pede 
mais atenção contra a dengue.

Balestreri diz que a equipe quer 
deixar a legislação mais rígida em ca-
sos de descumprimento de exigên-
cias. Ele explicou e deu detalhes das 
possíveis alterações no programa 
Atualidades da Líder FM na segun-
da-feira (11), sendo que a entrevis-
ta pode ser acessada no site wh3.com.
br. Uma questão de responsabilida-
de de todos os moradores da cidade...

HOmENAGEm AOS 
OiTENTÕES E ViVER BEm

Os associados do Lar de Convivência 
de Maravilha com mais de 80 anos rece-
beram homenagem da diretoria do grupo 
no sábado (9) em Maravilha. Os homena-
geados contaram com a presença da famí-
lia e amigos. Segundo a presidente, Eneci 
Gruber, a ideia partiu da intenção de va-
lorizar as pessoas. Bela homenagem, em 
dias que o novo discurso de valorização 
da velhice enfrenta a artilharia da publici-
dade em favor da juventude, a mídia em-
purrada pelas redes sociais vem fazendo 
malabarismos para rejuvenescer. Suben-
tende-se que juventude é vida. Velhos são 
estimulados a viver como jovens. Não é 
possível viver como velho sem ser infeliz e 
fazendo coisas legais? O Lar de Convivên-
cia demonstrou que podemos fazer os ve-
lhos felizes, mesmo que por momentos.

GeSTÃo De bÊbADo

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Men-
des classificou o período de Rodrigo Janot à frente da Procurado-
ria-Geral da República (PGR) como “gestão de bêbado”. Em entrevis-
ta à Rádio Gaúcha na manhã de segunda-feira (11), Mendes também 
classificou como “grande equívoco” a homologação da leniência.

E A SUJEIRA CONTINUA

O Ministério Público Federal do Distrito Federal (MPF-DF) de-
nunciou o ex-presidente Lula e mais seis pessoas pelos crimes de cor-
rupção ativa e passiva. De acordo com as investigações, as irregulari-
dades foram praticadas no período de elaboração e edição da medida 
provisória que prorrogou por cinco anos benefícios tributários para 
empresas do setor automobilístico. Segundo a investigação, a edição 
da MP envolveu o pagamento de vantagens indevidas a intermediá-
rios do esquema e a agentes políticos. De acordo com a denúncia, R$ 
6 milhões dos R$ 33 milhões negociados foram prometidos ao ex-pre-
sidente Lula e ao então chefe de gabinete do petista Gilberto Carva-
lho. E o dinheiro teria sido destinado para o custeio de campanhas 
eleitorais do Partido dos Trabalhadores (PT). O que nos causa muita 
estranheza é que dentro do partido tem gente de primeira, inclusive 
deputados, que os consideramos inteligentes, mas ainda defendem 
com unhas e dentes líderes que praticamente destruíram a nação 
brasileira. Muito estranho mesmo! Não entendemos o porquê...

CONFIANÇA

O índice de confiabilidade que quase bate 
os 100%, a profissão mais admirada dos brasi-
leiros é a dos bombeiros, que atinge a 96%; se-
guido dos professores, com 84%; e em terceiro 
os pilotos de avião, com índice de 83%. Para-
béns para as três classes, orgulho dos brasileiros!

RECONHECimENTO
Durante a sessão da Câmara de segunda-feira (11) os vereadores destacaram 

a transmissão ao vivo do desfile de 7 de Setembro realizada pela Rádio Líder FM 
em Maravilha. O vereador Cleber Pertussatti fez referência ao trabalho realizado no 
dia do desfile das entidades e lembrou que a transmissão oportunizou divulgação 
do desfile e acompanhamento de quem estava em casa, pelo segundo ano segui-
do. Após a lembrança do vereador, Gilmar Castanha também usou a tribuna para 
destacar a importância de acompanhar o evento da pátria no município. É muito 
bom ser reconhecido e transmitimos aos ilustres pares o nosso agradecimento e 
a certeza que continuaremos a levar o nome de Maravilha para todo o mundo.

iNVEStiMENtOS NA CiDADE

Recebemos do Grupo Oliveira material de-
talhado do grande investimento na cidade, mais 
propriamente na Rua Albino Cerutti Cella, bem 
no coração da cidade, denominado Edifício Gran 
Moralle. É uma obra diferenciada e nos orgulha-
mos em ter aqui empresas arrojadas, que investem 
porque acreditam nessa terra. Dos altos de nos-
sa sede estamos acompanhando a obra, que terá 
20 pavimentos e com área superior a 14 mil me-
tros quadrados. Considerando a estrutura da em-
presa Oliveira, ela será concluída em tempo re-
corde. Parabéns aos amigos em dar ao município 
uma edificação desta grandeza. O mais novo em-
preendimento, Edifício Gran Moralle, nos cha-
ma muito a atenção por sua modernidade!

http://wh3.com.br/olider/noticia/162142/reuniao-debate-aumento-de-multa-e-criacao-de-equipe-de-dificil-acesso-para-combate-ao-aedes-aegypti-.html
http://wh3.com.br/olider/noticia/162142/reuniao-debate-aumento-de-multa-e-criacao-de-equipe-de-dificil-acesso-para-combate-ao-aedes-aegypti-.html
http://wh3.com.br/noticia/162229/Desfile_c%C3%ADvico_re%C3%BAne_milhares_de_pessoas_em_Maravilha.html
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Luiz Inácio Lula da Silva sobreviveu ao 
escândalo do mensalão. Manteve-se caci-
que único do PT e conservou apoios na so-
ciedade mesmo depois da ruína provocada 
pela candidata que afiançou e levou ao Pa-
lácio do Planalto.

 Alvo de múltiplas investigações de corrup-
ção, liderava com 30% as intenções de voto à 
Presidência na mais recente pesquisa Datafo-
lha, de junho. Condenado em primeira instân-
cia no mês seguinte, manteve-se agarrado ao 
discurso de perseguido pelas elites nacionais.

 Seria prematuro, assim, afirmar que Lula 
esteja abatido de modo irremediável pelo de-
poimento em que um ex-ministro da Fazenda 
de seu governo, Antonio Palocci, confirmou 
com minúcias o fluxo caudaloso de propinas 
da construtora Odebrecht para dirigentes pe-
tistas, seus aliados e, em particular, seu líder 
máximo. 

Pode-se dizer, isso sim, que até então ne-

nhuma testemunha com tanta familiaridade 
com as entranhas do partido havia atestado o al-
cance da corrupção relatada por empreiteiros, 
funcionários e operadores diversos à Lava Jato. 

Ocioso recordar o protagonismo de Pa-
locci no primeiro mandato de Lula, que o al-
çou à condição de interlocutor preferencial do 
PT com o mercado financeiro e grandes em-
presários.

 Esteve entre os coordenadores da campa-
nha de Dilma Rousseff, de quem foi o primei-
ro chefe da Casa Civil. Um de seus papéis —no 
qual fracassou por durar pouco no cargo–era 
assegurar que a sucessora de Lula não poria 
em prática teses econômicas exóticas.

 A versão de Palocci para o “pacto de san-
gue” firmado em 2010 com a Odebrecht —en-
volvendo propinas de R$ 300 milhões, inclusi-
ve as benesses imobiliárias para o presidente 
que saía— pode, claro, ser mentirosa. Mas não 
por desconhecimento de causa.

 Dizem os petistas que o ex-ministro, tam-
bém condenado por corrupção, cria um enredo 
para se tornar delator e ter reduzida sua pena.

 Nada disso altera o essencial: a Petrobras 
e outros setores do governo foram devastados 
por desvios bilionários e gestões irresponsá-
veis, e a cada dia é mais inverossímil que tudo 
tenha se dado sem a anuência, se não a partici-
pação interessada, da cúpula do partido.

 Alvo da rejeição de quase metade dos 
eleitores brasileiros, Lula mistura, com retóri-
ca agressiva e demagógica, um projeto de can-
didatura presidencial e uma estratégia de de-
fesa política. 

Trata-se de combinação perigosa, ain-
da mais em um cenário de fragilidade da eco-
nomia e descrédito das lideranças partidárias. 
Resta ao país aguardar que a Justiça defina o 
quanto antes a condição do alquebrado ex
-presidente.

 Fonte: Folha UOL

mAiOR APRENDiz

Há alguns dias conversei durante algumas horas com 
um empresário. Ele tem décadas de experiência. Eu já es-
perava a boa conversa, mas fiquei impressionado com a 
quantidade de informação de qualidade que captei. Ano-
tei bastante coisa.

E fiquei pensando no seguinte: como fazer para apren-
der com essas pessoas? Ajudou ter ido preparado: papel e 
caneta, vontade de questionar e descobrir. Mas nem sem-
pre temos acesso – pelo menos é isso que pensamos. Na 
prática, será que as pessoas não são acessíveis?

São. O maior problema é o desinteresse de quem pre-
cisa aprender. Nesse caso, por exemplo, poderia me ofe-
recer como voluntário durante um mês. Colocaria uma 
mesa na sala dele e só observaria e tomaria nota de tudo. 
Ajudaria no que fosse preciso (café, xerox) em troca de in-
formação. Durante um mês observando, questionando e 
anotando, você conclui uma pós-graduação inteira.

Aprender é uma habilidade que se aprimora. Você 
aprende a extrair e filtrar o conhecimento. E com o tem-
po você vai pegando o jeito. É uma prática. Há alguns 
dias, enquanto eu praticava, outro empresário me disse 
que queria, mas não podia trocar de carro. Desconfiei do 
motivo, mas interroguei mesmo assim – perguntar, e não 
achar que já sabe, é fator crítico no processo de aprendi-
zagem. 

Ele me disse que tem medo de o que os clientes (e fun-
cionários) vão pensar. Podem imaginar que ele está fican-
do rico, ganhando muito dinheiro “em cima” deles. E por 
isso prefere não investir em coisas que se confundam com 
ostentação.

Difícil afirmar se há um certo e um errado na situa-
ção. Cada um faz o que achar melhor, diriam alguns. Mas 
no nosso cenário, na nossa cultura, em cidades pequenas, 
o que fazemos tem consequências – e causam percepções 
distintas. 

Esse é o aprendizado, que também pode fomentar ou-
tras questões. Por exemplo: é possível vender e prosperar 
sem entender as pessoas? Ou ainda: compramos novos 
bens em função de necessidades? Desconfio que quase 
nunca. De um jeito ou de outro, seus investimentos mos-
tram quem você é, o que você valoriza. Ah, e vale lembrar 
que essa percepção dos outros se forma principalmente 
nas redes sociais.

Enfim, resumindo: aprender é saber perguntar e sa-
ber ouvir – em casa, nas empresas, na sala de aula. Hoje 
em dia, aprender não é mais um privilégio. É uma opção.
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por lUiZ ClÁUDio CArPeS

dIrETO 
aO PONTO

PROFESSOR, NO BRASiL, é PROFiSSãO DE RiSCO
Já venho falando de longa data que ser professor aqui no Brasil 

é função para herói. Baixo salário, pouca estrutura profissional, e de 
uns tempos para cá, desrespeito por parte de alunos. O fato lamen-
tável e grotesco, representado pelo soco desferido no olho de uma 
professora, em Indaial, deu lugar a novas manchetes, desta vez de 
Jaraguá do Sul. Crianças, de 10 e 11 anos, mostravam-se amigas da 
professora e iam encher a garrafinha de água da mestra com água 
da privada. Questiono-me de onde estes futuros delinquentes esta-
vam tirando a ideia para, premeditadamente, ir ao banheiro reco-
lher água da privada para entregar à professora. E mais. Ainda es-
tavam moendo comprimidos para dormir e diluindo na água, para 
que a professora tivesse sono e não conseguisse ministrar sua aula. 
Ora, este caso se reveste de uma gravidade quase maior do que o 
brutal soco desferido no olho em Indaial. O soco foi uma atitude 
bruta de momento, não houve premeditação, em que pese a gravi-
dade da ação. Já as criancinhas, os “anjinhos” de 10/11 anos, agiam 
com prévios planos, combinavam entre si para praticar a barbárie. 
A professora fez exames de saúde e está bem, mas se disse profun-
damente abalada psicologicamente. E nem é para ser diferente! Esta 
professora, fatalmente, não terá mais condições nem de olhar para 
o rosto destes delinquentes. O que salvou foram alguns alunos que, 
não concordando com os demais, levaram ao conhecimento ora de 
uma mãe, que tomou providência, e também ao que indica da dire-
ção do educandário. 

BOA EDUCAçãO VEm DE CASA
Nós, como pais, temos uma imensa responsabilidade. Se os 

professores têm a responsabilidade de fornecer o conhecimento 
para o futuro, nós temos a responsabilidade de dar boa educação 
e ensinar valores. Estes “anjinhos”, verdadeiros bandidos travesti-
dos de crianças, certamente não tiveram esta base e nem instrução 
dentro de suas casas. Isto é um desrespeito, não apenas a uma pro-
fessora, mas sim a um ser humano, que como todos, merecem ser 
respeitados. Ora, já vai longe o tempo em que venerávamos nos-
sos professores. Quem nunca levou uma fruta, escolhida a dedo, a 
mais bonita que se tinha, para presentear o professor ou a profes-
sora? Orgulho-me em escrever que até hoje tenho antigos professo-
res, que compartilho de amizades em redes sociais, que sempre se-
rão meus ídolos. O professor deve ser tratado assim. E este tipo de 
respeito deve vir sim de uma base familiar. Certamente esta base, a 
que me refiro, inexiste nas casas destas crianças. Devem ser oriun-
das de famílias desajustadas. Pais bandidos, ladrões, mal-educados, 
que batem na mãe, e assim sucessivamente. Para atitudes deplorá-
veis como estas, certamente o “berço” faz a diferença. Em suas ca-
sas, devem ter sido vítimas de abusos, devem passar necessidades, 
devem ver toda a sorte de absurdos domésticos. Por isso se criam 
assim. Sem valores, sem educação, sem respeito. Futuros bandidos 
que perambularão por nossas ruas. 

LEGiSLATiVO
Câmara aprova projeto e debate problemas 
com brucelose e tuberculose

A Câmara de Vereadores 
aprovou, em segunda vota-
ção, na noite de segunda-fei-
ra (11), o projeto que altera o 
texto do Conselho Municipal 
de Saúde de Maravilha. Os 
vereadores repetiram a vo-
tação inicial, com aprovação 
de duas emendas, uma que 
proíbe o secretário de saú-
de de presidir o Conselho.

O debate mais intenso foi 
no momento da palavra li-
vre, quando os vereadores 
levantaram vários assun-
tos da comunidade. Entre 

Secretário de Agricultura estava na sessão e auxiliou nas informações sobre as 
doenças

eles, Luiz Hermes Brecovi-
ci destacou a preocupação 
com a brucelose e tubercu-

lose no rebanho de Maravi-
lha. Ele pediu providências 
do município, existem casos 

da doença, o que está dei-
xando todos preocupados.

O secretário de Agricultu-
ra, Pedro Gilberto Ioris, acom-
panhou a sessão e afirmou du-
rante o debate que o município 
decidiu aumentar o valor de 
contribuição para o produtor, 
com o objetivo de facilitar a re-
alização de exames nos ani-
mais. Além disso, tudo já foi 
acertado no Conselho de Agri-
cultura, para confeccionar um 
projeto de lei, condicionan-
do aos incentivos econômi-
cos aos exames dos bovinos. 

Ederson Abi/O Líder

Empresários, consultores 
ambientais, produtores ru-
rais e lideranças da regional 
de Maravilha conheceram um 
pouco mais e esclareceram 
dúvidas sobre a Fundação do 
Meio Ambiente (Fatma), no 
Dia de Ação de Governo, rea-
lizado em Maravilha, na quar-
ta-feira (13). O encontro con-
tou com a presença do diretor 
de administração e presidente 
interino, André Adriano Dick; 
dos gerentes das coordena-
dorias da Fatma de São Mi-
guel do Oeste, Airton Fávero, 
e de Chapecó, Rafael Gaspari-
ni; e o secretário-executivo da 
Agência de Desenvolvimento 
Regional de Maravilha, Jonas 
Dall'Agnol. 

De acordo com o dire-

ENCONTRO Evento foi organizado pela Agência de Desenvolvimento 
Regional (ADR) e coordenado pela Secretaria de Assuntos Estratégicos

Fatma participa do Dia de 
Ação do Governo 

Secretário-executivo mostrou os investimentos que estão sendo feitos na região

tor, a Fatma está investindo 
em tecnologia e padronização 
de procedimentos para aten-
der a comunidade com mais 
agilidade. Além de questões 
pontuais, foi abordado o atra-
so nas análises ambientais. "É 
uma oportunidade para falar, 
mas também para ouvir. Es-
clarecemos que a maior par-

te dos atrasos nos processos, 
cerca de 60%, é causada pela 
falta de documentação por 
parte de empreendedores e 
consultores ambientais", ex-
plica Dick. 

O evento, organizado pela 
Agência de Desenvolvimento 
Regional (ADR) e coordena-
do pela Secretaria de Assuntos 

Estratégicos, é uma oportuni-
dade para aproximar o gover-
no do Estado da comunidade 
e ouvir os anseios. O secretá-
rio-executivo mostrou os in-
vestimentos que estão sendo 
feitos na região, como a su-
bestação da Celesc, a cons-
trução da sede do Corpo de 
Bombeiros e a futura insta-
lação do Detran e Citran. "A 
participação da Fatma no Dia 
de Ação de Governo trouxe in-
formações e orientações para 
os participantes, foi uma ação 
técnica e produtiva para a 
nossa região que aproximou 
o órgão de Estado dos empre-
endedores rurais, loteadores, 
cooperativas e profissionais 
da área ambiental", afirma 
Dall'Agnol.

Ederson Abi/O Líder

ABRINDO OS “OLHOS DA MENTE”, VEMOS 
QUE NÃO EXISTE MAL EM LUGAR ALGUM

Toda criação de Deus é perfeita. Portanto, a essência 
do mundo e do ser humano é o bem. Referindo-se a isso, 
Sakyamuni afirmou: “Todos os seres possuem a natureza bú-
dica” e “Montes, rios, plantas, terra, em tudo está presente a 
natureza búdica”. Abrindo os “olhos da mente”, vemos que não 
existe mal algum. Esta é a primeira e a última Verdade.

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

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

Encontro da Mulher Feliz
Na Associação Local de Maravilha/SC

Rua 27 de Julho, 2081
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são os direitos e deveres. O melhor é fazer o certo. Com 
essa mudança, vamos dar um voto de confiança para 
que façam o certo. Sabemos que alguns não fazem, 
então por isso existe um monte de legislação para 
coibir. Sou favorável a essa flexibilização por estar há 
25 anos trabalhando com empresa, com trabalhadores 
e colaboradores. Sinto que às vezes é preciso algo a 
mais, até para se colocar no nível de outras cidades que 
têm essa condição. Pode ser que estamos enganados 
e vamos ter problemas que não esperamos, mas eu 
prefiro, se for para arriscar, arriscar no crescimento e 
desenvolvimento de Maravilha”. 

Ivo Moraes, representante do Sindicom: “Não 
existe empresário bem-sucedido se não tiver 
alguém lá trabalhando para ele. isso está bem 

claro. Em Chapecó nós passamos por isso. 
Os empresários prometeram creche para todos 

os filhos de trabalhadores e até hoje temos problema. 
Aqui é uma cidade menor. Eu pergunto: os bancos vão 
abrir? A prefeitura irá abrir? Ou só os trabalhadores vão 
ser penalizados? isso de dizer que vai gerar emprego, 
não é verdade. Essa conversa de cliente dizer que falta 
horário, me desculpe, é mentira. Não pensem que as 
multinacionais vão vir e vocês vão competir com eles. O 
horário regulamentado não é benéfico para os pequenos 
empresários. Quem tem filho, não interessa, o que 
interessa é o suor do trabalhador. Enquanto a sociedade 
tiver patrões que pensam assim, o mundo só vai piorar.”

mas a gente se coloca em uma posição de defensor da 
classe trabalhadora. Ao contrário do que muitos dizem, 
os sindicatos não vão fechar as portas, vão continuar 
tendo a sua importância para a categoria. Somos contra 
o horário livre. Chapecó tem 200.500 mil habitantes e tem 
horário livre, mas Pinhalzinho tem 19 mil e não utiliza. É 
por isso a necessidade, pelo fluxo de pessoas. Farmácia, 
supermercados, serviços essenciais, tem que ser discutido, 
sim. Quero colocar minha posição enquanto representante 
dos trabalhadores. Se aprovado o horário livre, os 
trabalhadores ficarão à disposição das empresas a hora 
que quiserem, não tem opção, você é empregado, tem que 
trabalhar, pois você precisa manter o emprego e sustentar 
a família. Não gostaria que Maravilha tivesse horário livre”.

Amarildo Estefano, empresário: “tenho visitado, 
nos últimos oito ou dez anos, cerca de 1.500 
lojistas do brasil. A grande maioria tem horário 

livre e comemora, funcionários estão contentes. 
Não estamos mais na época de escravidão. O 

funcionário vai trabalhar, tem crise, vai levar mais 
dinheiro para casa. Parabéns pela atitude, vejo que esse 
é um caminho sem volta. Quero que Maravilha também 
tenha 100 mil habitantes. Mais emprego, mais renda”.

Celso Broetto, empresário: “Esse tema foi 
trazido pelo Núcleo de Desenvolvimento 
Comercial. Eu, como contador, oriento os 

empresários e oriento os trabalhadores, quais 

REGULAmENTAçãO Aprovação pela maioria possibilita que município envie projeto para Câmara 
de Vereadores propondo alteração na lei

Audiência pública aprova flexibilização 
nos horários do comércio

Audiência pública foi 
realizada na quarta-feira 
(13), com ampla participa-
ção da comunidade, para 
aprovar ou não a flexibili-
zação nos horários do co-
mércio em Maravilha. A dis-
cussão foi na Câmara de 
Vereadores, que ficou lota-
da com funcionários, pa-
trões e sindicalistas. Após 
manifestações favoráveis e 
contrárias, a regulamenta-
ção dos horários foi aprova-
da por 112 votos favoráveis 
e 12 contrários. 

Empresários de vários 
setores defenderam a pro-
posta, colocando pontos 
como geração de empre-
gos e desenvolvimento eco-
nômico. Já o Sindicato dos 
Trabalhadores no Comér-
cio se manifestou contrário 
e, por meio da presidente, 
Ivanir Reisdorfer, disse que 
o horário livre vai prejudi-
car o município, favorecen-
do grandes empresas que 
vão se instalar no futuro em 
Maravilha. 

Agora, o Poder Execu-

tivo vai elaborar um proje-
to com os detalhes da regu-
lamentação e encaminhar 
para a Câmara de Vereado-
res para novo debate. A es-
pecificação vai possibilitar 
que todos os empresários 
façam horários específicos, 
conforme a demanda ou es-
tratégia comercial. 

De acordo com o se-
cretário de Administração, 
Cleiton Borgaro, o projeto 
deve ser encaminhado para 
o Legislativo na próxima se-
mana. 

Marcus Vinícius Ferreira D’Agostini, 
empresário: “Por que deixar de gerar emprego 
em Maravilha e esses empregos ir para outra 

cidade, como Chapecó? Muitas pessoas que 
talvez sejam contra o horário livre em Maravilha saem 
daqui no sábado de tarde e vão comprar no shopping, 
vão para outros lugares. Acho que tem que ter uma 
relação entre patrões e empregados, uma parceria. O 
patrão tem que obedecer a legislação de trabalho, sem 
dúvida nenhuma, e também precisa ter uma dedicação 
para que essa empresa sobreviva”.

Jéssica Coan, empresária: “Precisamos 
identificar qual é o cliente de cada empresa. 
Se o meu cliente exige um atendimento 
diferenciado, que a gente possa dar esse 

atendimento diferenciado para que ele não compre 
no e-commerce, porque é muito fácil hoje comprar pela 
internet. Precisamos identificar a necessidade do cliente de 
acordo com cada categoria de empresa. Uma prestação 
de serviço tem um tipo de atendimento, um comércio que 
atende classe A e b precisa ter outro. Nós precisamos 
manter nossas empresas em pé, tem crise e muita coisa 
acontecendo, então nós precisamos nos unir”.

Ivanir Maria Reis Reisdorfer, representante 
do Sindicato dos Empregados no Comércio 
do Extremo-Oeste de Santa Catarina: “Nós, 
do Sindicato, não somos contra o progresso, 

SINDICATO E EMPRESÁRIOS ARGUMENTAM

Plenário contou com aproximadamente 150 pessoas para debate

Ederson Abi/O Líder

AUDIÊNCIA TAMBÉM ALTERA ZONEAMENTO
Durante a audiência também foi 
discutido o zoneamento de um trecho 
da Avenida Anita Garibaldi, nas 
proximidades do Cemitério Jardim 
da Paz. A proposta de alteração 
foi apresentada pelo presidente 

da audiência, Cleiton borgaro, que 
solicitou que quem fosse contrário 
à alteração se levantasse. todos 
ficaram sentados e a proposta 
do zoneamento foi aprovada por 
unanimidade. 

O secretário explica que a audiência 
pública aprovou uma sugestão de 
alteração que modifica o trecho 
de Zona Comercial Dois para Zona 
Comercial Um. Com a mudança, 
por exemplo, há a possibilidade 

de construção de edifícios de até 
20 andares, além de maior taxa de 
ocupação do solo. Agora, o município 
vai confeccionar projeto de lei e 
encaminhar para debate na Câmara de 
Vereadores.
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LUIZ CarLOS
PraTES

ELE NãO VALE NADA
Todos nós usamos de frases depreciativas sobre esta ou 

aquela pessoa, não nos damos conta de que nós somos os ou-
tros dos outros; o que dizemos de alguém, alguém pode dizer de 
nós. Exemplo?

Quem já não ouviu alguém dizer – “Ah, esse sujeito (ele ou 
ela) não vale nada! Quem já não ouviu?

Ele não vale nada. Ela não vale nada. Vivemos dizendo isso 
de um e outro, vivemos, eu disse. Que ninguém me venha posar 
de anjinho para dizer que nunca disse isso.

 Acabo de ler uma frase do inesquecível Marlon Brando, ator 
de bons filmes do cinema americano. Brando não era bonito, era 
bom ator. E isso é mais que ser bonito, bonito qualquer seboso 
pode ser... Bonito por dentro é que são elas.

A frase do Marlon Brando é esta: - “Tudo o que fazemos é li-
gado ao dinheiro. Eu sou uma mercadoria e tenho plena consci-
ência disso”. Alguém discorda?

No trabalho, valemos o nosso salário. – “Ah, mas eu sou mui-
to bom e ganho pouco, não posso ser avaliado pelo meu salário”! 
Posso até concordar, há gente boa no trabalho ganhando muito 
pouco mas aí a culpa não é do mercado, é da pessoa... 

Nós temos um valor de mercado, e esse valor envolve mais 
que nossas qualificações profissionais. Somos pagos de acordo 
com a altivez da nossa gerência interna. Se o nosso “gerente in-
terno” for um bobão, seremos tratados e pagos como bobões... 

Nas famílias, quando a mocinha vai casar, não falta uma tia 
para dizer – “Mas como é que ela vai casar com aquele joão-nin-
guém? E o sujeito é joão-ninguém porque não tem dinheiro, ele 
pode ser primo-irmão do Papa, boa pessoa, generoso, honesto, 
tudo, mas se não tiver o “aval” do saldo bancário não passará de 
um joão-ninguém. Todos pensam assim, todos. – Ah, mas tu es-
tas jogando palavras na minha boca, eu nunca disse isso... Pode 
não ter dito, mas pensa... Não adianta, somos assim, no capitalis-
mo valemos pelo que produzimos, e fora do capitalismo não va-
lemos nada... 

Tenho visto ao longo dos meus anos de jornalismo o pes-
soal das redações e dos estúdios sair correndo, derrubando ca-
deiras para receber um babacão, um político vagabundo, mas... 
que tem o “prestígio” social, mais das vezes, indevido. Os réus da 
Lava Jato ainda são beijados na rua... Sociedadezinha podre!

PODER
Vivo dizendo aos jovens que me ouvem em palestras nas 

escolas que eles, os mais pobres, especialmente, poderão ser o 
que bem entenderem na vida, estudando, qualificando-se para 
um trabalho, e honestos na corrente sanguínea. Com esse “po-
der”, nunca vão precisar baixar os olhos para quem quer que 
seja, para ninguém... O maior de todos os poderes é o poder de 
fazer bem um trabalho e ser correto no agir. Ouviste bem, gu-
ria, guri? Acho bom.

POBREziNHOS
Falo das crianças e adolescentes de pais fracos, safados, desa-

tentos, não raro, um para um lado, outro para outro... Pobres crian-
ças. Sem o bafo quente da educação, da presença e do amor dos 
pais não haverá como crescerem saudáveis e bem norteados para 
a vida. Esses cuidados não se terceirizam, e sem eles haverá en-
crencas existenciais sérias na vida dos filhos. Os pais vagabundos, 
eles e elas, não creem nisso e só cuidam de suas vidas. Vão pagar.

FALTA DizER
Ouvi ontem na TV um especialista em trabalho dizendo que é 

muito saudável mandar os filhos ao trabalho a partir dos 16 anos. E 
segundo ele, aos 24 o filho seria um “veterano”, não teria dificulda-
des de iniciantes no mercado. Ah, senhor, vá dizer isso num país 
civilizado, não para os calças-frouxas do Brasil. 

mAiS AGiLiDADE Duas profissionais passam a atender 14 
municípios da regional 

Sala de Vigilância Sanitária 
Estadual é instalada 

Lideranças regionais e 
estaduais acompanharam, 
na tarde de quinta-feira (14), 
o ato oficial de instalação da 
Vigilância Sanitária Estadu-
al em Maravilha. A solenida-
de foi na sede da Agência de 
Desenvolvimento Regional 
(ADR) de Maravilha, onde a 
sala iniciou atendimento na 
sexta-feira (15). O trabalho 
será desenvolvido por duas 
profissionais: a farmacêutica 
fiscal sanitária Simone Or-
landi e a enfermeira Kacia-
ne Boff Bauermamm, ambas 
concursadas da gerência de 
saúde da ADR. 

As profissionais passam 
a atender 14 municípios, que 
pertencem agora para a re-
gional da vigilância de Ma-
ravilha. Simone destacou 
que os principais serviços 
serão as ações de educação 
e fiscalização. As profissio-
nais estão em treinamento 
de serviços e até o fim deste 
ano ainda recebem suporte 
de outras regionais para fa-
zer as vistorias e inspeções 

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder 

lideranças regionais e estaduais acompanharam a solenidade 

Farmacêutica fiscal sanitária Simone Orlandi Enfermeira Kaciane boff bauermamm

nos estabelecimentos dos 14 
municípios. 

A diretora da Vigilância 
Sanitária Estadual, Raquel 
Bittencourt, esteve em Mara-
vilha e destacou que a insta-
lação da sala em Maravilha é 
muito positiva para a região, 
principalmente para os mu-
nicípios que passam a ser 
atendidos. “A Vigilância Sa-
nitária precisa ter essa ca-
pilaridade, estar em todas 
as regiões do Estado. Como 
nós temos aqui na região 
Oeste uma característica de 
muitos municípios peque-
nos, para diretoria é fun-
damental, e significa que a 

nossa capacidade de aten-
der a população catarinense 
se amplia. A gente consegue 
dar resposta com mais agili-
dade para quem vai empre-
ender em algum ramo que 

precisa da Vigilância Sanitá-
ria”, reforça Raquel. 

A instalação da Vigilân-
cia Estadual em Maravilha 
é uma prioridade elenca-
da ainda no Plano Plurianu-
al de 2015 (PPA) e conquis-
tada depois de pelo menos 
um ano de trabalho e trata-
tivas. Os 14 municípios aten-
didos serão Maravilha, Ira-
ceminha, Flor do Sertão, São 
Miguel da Boa Vista, Tigri-
nhos, Bom Jesus do Oeste, 
Saltinho, Santa Terezinha do 
Progresso, Saudades, Pinhal-
zinho, Serra Alta, Sul Brasil, 
Modelo e Romelândia. 

Foi aberto na segunda-
feira (11) o prazo de inscri-
ções para o vestibular Acafe 
e processo seletivo especial 
da Unoesc. Os candidatos 
podem se inscrever no site: 
vestibular.unoesc.edu.br, até 
13 de outubro. Neste ano 
a instituição oferece cer-
ca de quatro mil vagas para 
34 cursos, nos cinco cam-
pi – Chapecó, Joaçaba, São 
Miguel do Oeste, Videira e 
Xanxerê – e nas cinco unida-
des – Campos Novos, Capin-
zal, Maravilha, Pinhalzinho 
e São José do Cedro.

VESTiBULAR ACAFE 
Uma das formas de in-

gresso na Unoesc é por meio 
do vestibular. No site é possí-
vel conferir os cursos que es-
tão dentro desta modalida-

de, visualizar o edital e fazer 
a inscrição. O valor da taxa é 
R$ 90 e as inscrições estarão 
abertas até 13 de outubro. O 
vestibular da Unoesc faz par-
te do Sistema Acafe. A pro-
va é composta por uma reda-
ção e 63 questões objetivas, e 
poderá ser realizada em um 
dos 23 municípios relaciona-
dos no requerimento de ins-
crição. A aplicação da prova 
ocorrerá em 19 de novembro.

SELETiVO ESPECiAL
A Unoesc também está 

com inscrições abertas para 
o seletivo especial, que é a 
forma de ingresso na univer-
sidade em que não há reali-
zação de provas. A seleção 
dos candidatos é feita pela 
média do histórico escolar 
do ensino médio. São vagas 

destinadas para 32 cursos de 
graduação, sendo um a dis-
tância: Superior de Tecnolo-
gia em Processos Gerenciais. 
As inscrições ocorrem até 13 
de outubro, pela internet. No 
site estão disponíveis o edi-
tal, o requerimento de ins-
crição e o espaço para anexar 
on-line o histórico escolar. 
Neste ano o processo seleti-
vo especial não cobra taxa de 
inscrição. A relação dos can-
didatos classificados será di-
vulgada a partir de 18 de ou-
tubro, no site da Unoesc.

VESTiBULAR
Direito - São Miguel do 

Oeste

SELETiVO ESPECiAL
SÃO MIGUEL DO OESTE
Administração

Arquitetura e Urbanismo
Ciência da Computação
Ciências Contábeis
Educação Física
Enfermagem
Engenharia Civil
Farmácia
Fisioterapia
Medicina Veterinária
Pedagogia
Psicologia

MARAVILHA
Administração
Agronomia

PINHALZINHO
Ciências Contábeis
Design
Direito
Psicologia

SÃO JOSÉ DO CEDRO
Agronomia

ENSiNO SUPERiOR

Vestibular e Seletivo Especial estão 
com inscrições abertas 
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CONHECimENTO

BLACKLiST

Produtos da Vonder são foco de treinamento 
do Grupo Oliveira

Sicoob Credial lança campanha bimestral 

A Oliveira Materiais de 
Construção reuniu na ter-
ça-feira (12) as equipes das 
lojas de Maravilha e Cunha 
Porã para treinamento com 
representantes da Vonder, 
marca que atua na fabrica-
ção de ferragens, ferramen-
tas, máquinas e equipamen-
tos para uso profissional. 

As orientações foram re-
passadas pelo consultor téc- treinamento foi realizado na Construtora Oliveira de Maravilha

 Divulgação

nico da Vonder, Gustavo Car-
doso, pelo coordenador de 
vendas, Marcel Carraro, e 
pelo vendedor Ildo Casagran-
de. Para as equipes de ven-
das da Oliveira, o treinamen-
to foi uma oportunidade para 
aprofundar os conhecimen-
tos sobre os produtos da mar-
ca e, por consequência, po-
der oferecer um atendimento 
mais especializado ao cliente.

AmERiOS Encontro debateu a gestão pública, além de discutir a 
improbidade administrativa

Palestra-diálogo é realizada 
com gestores públicos 

Encontro com a promo-
tora Cristiane Weimer foi re-
alizado na quinta-feira (14), 
no auditório da Associação 
dos Municípios do Entre Rios 
(Amerios), com prefeitos e 
vice-prefeitos, secretários e 
servidores dos municípios 
pertencentes à associação.

De acordo com o presi-
dente da Amerios e prefei-
to de Cunha Porã, Jairo Ebe-
ling, o principal objetivo foi 
repassar conhecimento sobre 
a gestão pública. “Já tivemos 
um encontro com a promoto-
ra Cristiane, na oportunidade 

Encontro teve a presença da promotora Cristiane Weimer

Nelcir Dall’Agnol/O Líder

o assunto principal foi em re-
lação à saúde e agora é gestão 
pública”, ressalta, lembrando 
que é importante estabelecer 

este canal de relacionamen-
to com o Ministério Público 
para que todos possam fazer 
o trabalho dentro da legali-

dade.
Ebeling avaliou o en-

contro positivamente e dis-
se que outros serão feitos. 
Ele anunciou que na sexta-
feira (22) terá novo encontro 
com prefeitos e servidores, 
tendo como pauta a tributa-
ção – Saúde fiscal dos muni-
cípios, com a participação do 
promotor de justiça e coor-
denador do Centro de Apoio 
Operacional da Ordem Tri-
butária (COT), Giovanni An-
drei Franzoni Gil. O evento 
terá início às 8h45, no auditó-
rio da associação.  

A cada dois meses o Si-
coob Credial promove cam-
panhas que detalham os 
benefícios oferecidos aos 
associados e clientes. Nos 
meses de setembro e ou-
tubro os produtos desta-
que são as opções de segu-
ros. “No dia 28 de agosto 
lançamos a Campanha Bla-
cklist, que consiste no agen-
damento de apólices de se-
guros de outros corretores 
ou instituições financeiras 
que irão vencer até o dia 28 
de agosto de 2018. O asso-
ciado ou cliente que tiver in-
teresse pode procurar uma 
agência do Sicoob Credial 
com sua apólice”, comenta 

Divulgação

hermes barbieri destaca que o Sicoob possui sua própria seguradora 

a gerente comercial da coo-
perativa, Shirley de Mello.

A campanha se esten-
de até o dia 31 de setem-
bro. Quem aderir ao serviço 
irá concorrer a um cupom 
de desconto de R$ 1.200 mil. 

O Sicoob também está ofe-
recendo outros descon-
tos para efetivação de todos 
os tipos de seguros. “Além 
de desconto especial, o Si-
coob oferece condições di-
ferenciadas no parcelamen-

to, já que os seguros podem 
ser parcelados em até 10 ve-
zes sem juros”, completa.

Conforme o presiden-
te do Sicoob Credial, Her-
mes Barbieri, ao solicitar 
a efetivação de algum tipo 
de seguro o associado esta-
rá sendo beneficiado com a 
corretora de seguros Sicoob 
Corretora SC/RS. “Além de 
ser corretora, o Sicoob pos-
sui sua própria segurado-
ra que hoje, por enquanto, 
só atua no ramo de vida. Po-
rém, temos outras três cor-
retoras de seguros habili-
tadas, isto com certeza é 
um dos grandes benefícios 
da cooperativa”, destaca.

BULLYiNG - 
a violência do desespero. Entrevista 

a Deny Donato Alfano

Alguns dias atrás, Michelle Bertocchi, uma aluna da 
Escola Básica Elia Basso, me procurou para fazer algu-
mas perguntas sobre o bullying como parte de um traba-
lho escolar que estava justamente desenvolvendo. 

Primariamente me deixem parabenizar todas essas 
atitudes que muitos jovens, por aqui, têm, de sair da es-
cola para procurar novos entendimentos, ativando-se 
para criar novos contextos territoriais de práticas, nem 
que isto seja participar de grupos filantrópicos ou orga-
nizar-se para vender ações entre amigos e promover ini-
ciativas. 

Eu sempre costumo dizer que fazer vale muito mais 
do que falar. E os jovens que fazem têm toda a minha ad-
miração. Parabéns e continuem assim! 

Quanto ao bullying, é um fenômeno dramático e que 
está progressivamente crescendo e radicalizando-se.

Na entrevista, que foi gravada e que vocês encon-
tram no meu Facebook, explico quais são os efeitos em 
longo prazo, os danos cujos filhos que os sofrem correm 
risco; opino também a respeito de quais poderiam ser 
as soluções e defino de maneira mais sistêmica e preci-
sa como tem que ser visto o fenômeno do bullying e por-
que vem agindo. 

Sim, porque, de fato, me chamou muita atenção uma 
pergunta da Michelle se quem age o bullying, quem 
agride, machuca, ridiculiza, ofende, humilha outros alu-
nos, o faz por maldade. 

Olha só que interessante a visão das causas que se 
atribuem ao fenômeno. 

A resposta, obviamente, é não. O bullying é um com-
portamento visado a criar uma ordem hierarquizada, 
dentro de um contexto escolar, por meio da violência; 
por meio da supremacia física e corporal. 

O fato que precisa-se usar a violência e sinta-se a ne-
cessidade de criar uma ordem de poder alternativa à au-
toridade escolar, ao valor de referência de valor à ins-
tituição escola, significa que reconhece-se o falimento 
da escola, e iminentemente da sociedade, em dois as-
pectos: 

1) De um lado se consideram traídas as promessas 
da instituição de servir para alguma coisa. Se pensa que 
a escola não faz o que teria que fazer: ensinar algo de 
útil; preparar para o futuro; formar pessoas; veicular 
sentido e sentimento cívico. 

2) De outro lado, ensina-se a necessidade, em um 
mundo onde todos querem poder e valer mais do que 
os outros e onde, quando não se consegue ter valor en-
tão se prefere tirar valor dos outros, tanto faz, de tomar 
o poder imediatamente, no presente, agora. E por que 
isso? Simples: porque não tem futuro. Não se acredita 
no futuro. 

O falimento da escola, assim como de todas as ou-
tras instituições, se radicaliza dentro o jovem em termo 
de perda de otimismo para o futuro. E isto se traduz em 
violência no presente. A “violência do desespero”.

Mas explico melhor tudo isso na entrevista, cujo ví-
deo vocês encontram lá no meu Facebook Deny Alfano, 
na página do consultório de psicologia Parla con Deny 
e no Facebook do programa de rádio. Pra quem quiser, 
vale a pena!



 MARAVilhA, 16 DE SEtEMbRO DE 2017 9

“Perante um obstáculo, a linha 
mais curta entre dois pontos 
pode ser a curva” 

Bertolt Brecht
por rAqUel bASSo Hübner

ECONOMIa E NEGÓCIOS
raquel@jornalolider.com.br

Os dados são do Levantamento de Preços e de Margens de Comercialização de 
Combustíveis (LPMCC) da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocom-
bustíveis (ANP), feito entre os dias 3 e 9 deste mês e divulgado na terça-feira (12). 
A pesquisa analisou 3.160 postos e encontrou preço mínimo de venda da gasoli-
na de R$ 3,149 e máximo de R$ 4,950. Para as distribuidoras, o preço médio da gasoli-
na por litro alcançou R$ 3,410. O Levantamento de Preços e Margens de Comerciali-
zação de Combustíveis abrange preços pesquisados em 459 localidades brasileiras.

Preço médio da gasolina 
atinge recorde no ano

ComérCio em SC AlCAnçA mAior vAriAçÃo 
em volUme De venDAS DeSDe 2012

Enquanto o varejo brasileiro registra resultados negativos no volume de vendas, Santa Catarina 
acumula nove altas consecutivas, conforme a Pesquisa Mensal do Comércio (PMC), divulgada na 
terça-feira (12) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O crescimento de 14,2% 
em julho, em relação ao mesmo mês do ano passado reforça a tendência de recuperação do se-
tor visto como um “termômetro” da economia do Estado. Novamente, o comércio catarinense tem 
o melhor desempenho do país, seguido pelo Estado de Alagoas, com 10,3%. Em termos de recei-
ta nominal, que aponta o que entrou no caixa, a variação foi positiva em 10,9%. No acumulado de 
12 meses, o avanço no volume de vendas do comércio varejista restrito (sem atividades de mate-
rial de construção e veículos) foi de 6,8%, a taxa mais alta desde dezembro de 2012 e também o me-
lhor saldo entre todos os estados. O faturamento de agosto de 2016 a julho de 2017 cresceu 11,1%.

Santa Catarina 
aposta em parceria 
com União Europeia

Um encontro na terça-feira (12) 
com representantes de 12 países-mem-
bros da União Europeia ligados às áre-
as comercial e econômica das embai-
xadas no Brasil fundamentou parcerias 
em contribuição à organização dos flu-
xos internacionais de comércio e in-
vestimento no Estado. “Embora se-
jam necessários grandes esforços para 
que as oportunidades de negócio se-
jam efetivadas, nosso Estado, feliz-
mente, já possui uma base huma-
na e econômica sólida para alicerçar 
o aprofundamento das relações inter-
nacionais, transformando semelhan-
ças culturais e cordialidade em resul-
tados benéficos”, declarou o presidente 
da Federação das Indústrias de San-
ta Catarina (Fiesc), Glauco José Côrte.

SAFRA 
BRASiLEiRA 
DEVE FECHAR 
2017 Em 
CRESCimENTO 
DE 30,4%

A safra brasileira de cere-
ais, leguminosas e oleagino-
sas deve fechar 2017 com 
um crescimento de 30,4% 
em relação ao ano passa-
do. Segundo a estimati-
va de agosto deste ano, do 
Levantamento Sistemá-
tico da Produção Agríco-
la, divulgado na terça-feira 
(12) pelo Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatísti-
ca (IBGE), o ano deve ser 
encerrado com uma safra 
de grãos de 240,9 milhões 
de toneladas. Com alta es-
perada de 19,6% em rela-
ção a 2016, a produção de 
soja deve ter safra recorde 
de 115 milhões de tonela-
das. Para o milho, que deve-
rá ter aumento de 54,7% na 
produção, também é espe-
rado resultado recorde, de 
98,4 milhões de toneladas.

Botijão de gás de cozinha 
ficou 12,2% mais caro

Segundo a Petrobras, o Gemp considerou para efeito de ajustes nos preços do gás 
para uso residencial o cenário externo de estoques baixos, bem como os reflexos de 
eventos climáticos, como o furacão Harvey, na maior região exportadora mundial do 
produto (cidade de Houston, no Texas, Estados Unidos). Com a menor disponibilida-
de de gás, os mercados consumidores, inclusive o brasileiro, sofreram aumento de preço.

Sai o iPhone X, novo 
patamar para Apple

A Apple revelou três novos celulares: 
o iPhone 8, 8 Plus e o iPhone X. O último 
se pronuncia, em inglês, iPhone “ten” 
(“dez”) - como o algarismo romano. O 
iPhone X é uma edição comemorativa de 
dez anos desde o lançamento do primei-
ro iPhone, em 2007. Tim Cook, atual pre-
sidente da Apple, disse que o objetivo é 
que esse aparelho seja “o padrão de tec-
nologia para a próxima década”, como 
foi o original. A Apple aposta em tornar 
o reconhecimento facial o padrão para 
desbloquear celulares. No evento, a em-
presa afirmou que a chance de fraude na 
impressão digital é de 1 para 50 mil, en-
quanto, no reconhecimento de rostos da 
Apple, seria de 1 em 1 milhão. O top do 
iPhone X deve custar, nos EUA, em tor-
no de 1.149 dólares – em torno de R$ 
3.600 mil; já o iPhone 8 Plus deve custar 
949 dólares, em torno de R$ 2.970 mil.
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por Dr. GeovAni DelevATi

MEdICINa E SaÚdE

HiPERTENSãO
A hipertensão arterial é a principal 

causa de morte no mundo, podendo 
favorecer uma série de outras doenças. 
Sem cura, nem sempre o tratamento 
significa o uso de medicamentos, sendo 
imprescindível a adoção de um estilo de 
vida mais saudável, como mudança de 
hábitos alimentares, redução do consumo 
de sal, atividade física regular, não fumar, 
consumo de álcool com moderação, entre 
outros. As principais complicações da 
hipertensão são AVC, por infarto agudo 
do miocárdio ou doença renal crônica. 
Além disso, a hipertensão pode levar a 
uma hipertrofia do músculo do coração, 
causando arritmia cardíaca. O tratamento 
de hipertensão de forma contínua amplia 
a qualidade e expectativa de vida.

COLESTEROL
O colesterol desempenha funções es-

senciais em nosso organismo, como pro-
dução de hormônio e vitamina D. No en-
tanto, o excesso de colesterol no sangue é 
prejudicial e aumenta o risco de desen-
volver doenças cardiovasculares. Muitos 
fatores podem contribuir para o aumen-
to do colesterol, como tendências gené-
ticas ou hereditárias, obesidade e ativi-
dade física reduzida. No entanto, um dos 

fatores mais comuns é a dieta. As gordu-
ras, sobretudo as saturadas, presentes em 
alimentos de origem animal, contribuem 
para o problema do colesterol elevado. 
Uma dieta rica em frutas, verduras, legu-
mes e grãos evita o aumento do coleste-
rol, além da prática de exercícios físicos e 
evitar o fumo e o estresse. Em muitos ca-
sos, está indicado o uso contínuo de me-
dicamentos.

TABAGiSmO
De acordo com a Organização Mun-

dial da Saúde (OMS), o tabagismo é con-
siderado a principal causa de morte evitá-
vel em todo o mundo. A pessoa que fuma 
fica dependente da nicotina, considerada 
uma droga poderosa que atua no sistema 
nervoso central. É normal que, ao parar de 
fumar, os primeiros dias sem cigarros se-
jam os mais difíceis, porém, as dificulda-
des tendem a diminuir a cada dia. Pesqui-
sas revelam que os fumantes comparados 
aos não fumantes apresentam um risco 
maior de adoecer de câncer de pulmão, so-
frer infarto, bronquite crônica e enfisema 
pulmonar, além de derrame cerebral. O es-
tresse é a principal armadilha a ser evitada.

ESTRESSE
Caracterizado por sensações de 

medo, desconforto, preocupação, irrita-
ção, frustração, indignação, nervosismo, 
a causa para o estresse muitas vezes pode 
ser desconhecida. Sentimentos de estres-
se e ansiedade são comuns também em 
pessoas que se sentem deprimidas e tris-
tes. Alguns medicamentos podem pro-
vocar ou piorar os sintomas de estresse, 
além do uso de produtos com cafeína, 
drogas, álcool e tabaco. Quando essas 
sensações ocorrem com frequência, a 
pessoa pode ter um distúrbio de ansie-
dade. Algumas pequenas práticas, como 
alimentar-se melhor, praticar atividades 
físicas, rir mais, dormir melhor, entre ou-
tras, ajudam a amenizar o estresse do dia 
a dia.

SEDENTARiSmO
Caracterizado pela falta ou a dimi-

nuição da atividade física, o sedentaris-
mo atinge órgãos vitais e impacta dire-
tamente na saúde dos músculos e ossos. 
A prática de exercícios físicos traz muitos 
benefícios à saúde e ficar sem se exerci-
tar pode causar vários tipos de doenças, 
principalmente as ligadas ao sistema car-
diovascular. Obesidade, pressão alta, dia-
betes, aumento do colesterol, infarto, der-
rames, depressão e doenças articulares 
são alguns exemplos das doenças às quais 

o indivíduo sedentário se expõe, 
além do risco principal de sofrer 
morte súbita.

DiABETES
O diabetes é uma 

síndrome metabólica de 
origem múltipla, decor-
rente da falta de insuli-
na e/ou da incapacidade 
de a insulina exercer ade-
quadamente seus efeitos, 
causando aumento da gli-
cose (açúcar) no sangue. Os 
principais sintomas do dia-
betes tipo 1 são vontade de 
urinar diversas vezes, fome e 
sede frequentes, perda de peso, 
fraqueza, fadiga, nervosismo, 
mudanças de humor, náusea e 
vômito. O diabetes tipo 2 causa infec-
ções frequentes, alteração visual, dificul-
dade na cicatrização de feridas, além de 
formigamento nos pés e furúnculos. O 
tratamento correto significa controlar a 
dieta, praticar exercícios, verificar a gli-
cose, além de medicamentos orais e/ou 
aplicação de insulina.

Fonte: Sociedade 
Brasileira de Cardiologia

Principais fatores de risco para doença cardíaca
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Como evitar doença cardíaca
COLESTEROL
1. Adote uma dieta rica em frutas, verduras, legumes e 
grãos.
2. Uma alimentação rica em fibras ajuda a reduzir as ta-
xas de colesterol.
3. Uma vida menos estressada diminui o risco de infarto e 
reduz o colesterol.

4. A prática de exercícios físicos reduz os níveis de co-
lesterol no sangue.
5. Opte por mais peixe grelhado ou assado e menos 
carnes fritas.

HiPERTENSãO ARTERiAL
1. Previna-se desde agora! A incidência da 
hipertensão aumenta com a idade.
2. A hipertensão não tem cura, mas pode 

ser controlada com tratamento. Procure 
seu médico!
3. Mexa-se! A prática de exercícios físicos 

contribui para o controle da pressão arte-
rial.

4. Manter o peso e evitar bebidas alcoólicas é 
ideal para o controle da pressão arterial.
5. Tenha uma alimentação saudável. Diminua 
o sal!
6. Pressão arterial acima de 14 por 9 caracteriza 
o Estágio I da hipertensão. Seja 12 por 8!

TABAGiSmO
1. O tabagismo é a maior causa isolada 
evitável de adoecimento e mortes pre-
coces no mundo. 
2. O hábito de fumar não traz prejuízos 
apenas para o fumante, mas para a fa-
mília também.
3. A fumaça possui cerca de sete mil ele-
mentos químicos, sendo alguns desses 
cancerígenos.

 
DiABETES
1. Praticar exercícios físicos ajuda a 
controlar os níveis de açúcar no sangue. 
2. A atividade física é essencial no trata-
mento do diabetes.
3. O sedentarismo é um dos fatores de 
risco para o diabetes: movimente-se 
4. Mantenha um bom plano alimentar 
para evitar o risco de diabetes.
5. Controle a glicemia antes e depois da 
prática de exercícios e perceba os bene-
fícios.
6. Diabetes sem tratamento pode cau-
sar outras doenças, incluindo AVC e in-
farto.

ESTRESSE
1. Encare a vida com bom humor: evite o es-
tresse.
2. Evite o estresse com atividades físicas, men-
tais e recreativas.
3. Para eliminar o estresse, respire de forma 
lenta e profundamente.
4. Cuide do seu coração: fuja do estresse.
5. Tenha uma alimentação rica em cereais in-
tegrais, vegetais e frutas para escapar do es-
tresse.
 

SEDENTARiSmO
1. O sedentarismo é a causa de doenças como 
hipertensão, diabetes e aumento de colesterol.
2. A prática de exercícios ajuda a manter ossos, 
músculos e articulações saudáveis.
3. A atividade física proporciona aumento de 
energia e bem-estar. Mexa-se!
4. Não fique parado: o sedentarismo é a segun-
da maior causa de mortes no mundo.
5. Caminhadas diárias de 30 minutos são uma 
boa opção para começar. Vamos andar?
6. Prefira escadas a elevadores: pequenas mu-
danças diárias trazem benefícios à sua saúde.
7. Escolha uma atividade que mais combine 
com você e pratique!
8. Combine uma alimentação equilibrada à 
prática regular de atividades físicas.

Fonte: Sociedade Brasileira 
de Cardiologia
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NOVA TECNOLOGiA Seis modelos foram apresentados com novas caraterísticas de tecido, espuma e mola

Ortobom lança linha de colchões 2017 
O lançamento oficial da li-

nha 2017 foi feito na noite de 
quarta-feira (13), na loja exclu-
siva Colchões Ortobom em Ma-
ravilha. A solenidade contou 
com a presença dos proprie-
tários da franquia, Carlos, Clé-
ria e Manoel Siqueira, o repre-
sentante da fábrica de Campo 
Bom (RS), Lairton Lazzaretti, o 
assessor das lojas exclusivas, Je-
ferson Ventura, além de clien-
tes e amigos. 

Seis modelos da fábrica fo-
ram apresentados, todos com 
novas características em teci-
dos, molas e espumas. Con-
forme Cléria, os colchões já fa-
zem parte da linha da Ortobom, 
no entanto, a cada ano os pro-
dutos recebem novas tecnolo-
gias, com o objetivo de ofere-
cer ainda mais conforto para 
quem usa. Ela agradece a todos 
os clientes e amigos que se fize-
ram presentes no ato oficial de 
lançamento. 

ORTOBOm
Fundada há 40 anos em São 

Paulo, a Ortobom é hoje a maior 
fábrica de colchões da América 
Latina, com uma produção mé-
dia anual de 140 milhões de 
unidades. A empresa conta com 
15 fábricas de colchões, uma fá-
brica de molas e uma de aces-
sórios. São 5,6 mil franquias e 
37 mil pontos de venda. 

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder

Franquia da Ortobom em Maravilha fica na Avenida Anita Garibaldi 

CLiENTES E AmiGOS ACOmPANHARAm O EVENTO

lairton, Manoel, Clério, Carlos e Jeferson 

Representante da fábrica de Campo bom, lairton lazzaretti, apresentou a coleção

Clientes conferiram a qualidade dos produtos 
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por JoÃo CArloS DAlmAGro JUnior

CULTUraMa
medium.com/@jocadalmagro
jcdalmagro@gmail.com

mÚSiCA Maravilhenses possuem mais de meio milhão de visualizações 
na internet e são destaque em aplicativos como Palco MP3 e Spotify

Banda Lazies apresenta 
novo repertório 

Filipe Padilha, Lucas Dal 
Sávio, Lucas Sumar e Jorge Ga-
briel da Silva formam a banda 
maravilhense Lazies. Na ativa 
desde 2011, o quarteto musi-
cal foi influenciado pela cultu-
ra britânica por meio de gru-
pos como The Beatles, Rolling 
Stones e Oasis. Com um reper-
tório de 12 músicas lançadas 
no último álbum, Pelos Bares 
da Avenida, a banda já rece-
beu o prêmio Palco MP3 e pos-
sui mais de 500 mil acessos na 
internet. 

O grupo, que é desta-
que em aplicativos de música 
como o Spotify, surgiu de uma 
ideia entre amigos de tocar no 
evento Rock no Espeto, reali-
zado há seis anos no Centro 
de Tradições Gaúchas (CTG) 
Juca Ruivo de Maravilha. Após 
o primeiro show os integran-
tes, que na época estudavam 
no ensino médio, tinham uma 
única certeza: continuar. “O 

que começou de uma brinca-
deira entre amigos de infância 
logo se tornou a nossa paixão”, 
lembram. 

Segundo eles, a criação do 
nome veio da palavra inglesa 
laziness, que significa pregui-

ça, já que muitos perguntavam 
qual era a verdadeira profissão 
dos músicos. Com uma identi-
dade diferenciada para o Oes-
te catarinense, o estilo chamou 
a atenção e o quarteto come-
çou a tocar em eventos, boates 

e bares de todo o Estado. 
O repertório autoral é re-

sultado de experiências e sen-
timentos de todos os integran-
tes. A música considerada de 
maior destaque é Uma Taça de 
Vinho, de 2014, que gerou con-
vites para trabalhos. “Nossas 
obras foram realizados pela 
produtora Officina Music e 
nossos materiais artísticos por 
Marina Orso, aos quais deve-
mos parte de nossa trajetória”, 
destacam. 

Os Lazies são acompa-
nhados por Mariana dos San-
tos em apresentações ao vivo, 
que complementa o estilo vo-
cal das músicas tocadas pela 
banda. No fim de agosto eles 
lançaram a composição Aque-
la com os Pássaros, que faz 
parte de um EP de três músi-
cas. Cada uma das obras será 
acompanhada por videocli-
pes, que virão ao público nos 
meses de outubro e novembro. 

Fotos: Divulgação

banda possui seis anos de trajetória Quarteto é acompanhado por Mariana dos Santos em apresentações ao vivo

Última música lançada foi Aquela com os Pássaros

COmEmORAçãO

Festa do padroeiro reúne aproximadamente 
mil pessoas no Bairro Floresta

A comunidade Sagra-
da Família do Bairro Flores-
ta promoveu a festa do pa-
droeiro no domingo (10) em 

Maravilha. De acordo com o 
presidente interino, Fabia-
no Ferreira, o almoço contou 
com a presença de mil pesso-

as, em média. Foram assados 
mais de 1.200 quilos de car-
ne. Ferreira lembrou o pre-
sidente licenciado para tra-

tamento de saúde, Vilson 
Piaça, e agradeceu todos os 
envolvidos. O evento foi ani-
mado pelo Trio da Terra.

Fotos: Ederson Abi/O Líder

Para mais de mil quilos de carne, assadores tiveram trabalho no domingoMais de mil pessoas participaram do almoço no bairro Floresta

APENAS Um RAPAz LATiNO-AmERiCANO

Chega às minhas mãos Belchior – Apenas um rapaz latino-ame-
ricano, a biografia tão esperada do gênio musical que nos deixou em 
abril deste ano de 2017 sem que soubéssemos muito bem quem ele foi.

Escrito pelo jornalista Jotabê Medeiros e publicado pela editora 
Todavia, a obra tenta acertar as contas com a memória do músico, tão 
desdenhada pela pátria amada.

É – e sempre foi – difícil classificar o então Frei da Ordem dos Ca-
puchinhos Francisco Antônio de Sobral: Um erudito de disciplina 
monástica. Um hippie vivendo num prédio em construção. Um poe-
ta fã de João Cabral e Bob Dylan. Um músico experimental. Um incor-
rigível Don Juan. Um pintor de retratos. Um pop star. Um pai de famí-
lia. Um desaparecido. 

Apesar dos problemas pelos quais passou mais para o final de 
sua vida, teve uma carreira prolífica: de 1971 até 2008, lançou mais 
de vinte discos. 

Na infância cantador de feira e poeta repentista, foi programador 
de rádio, onde teve a influência inegável de Ângela Maria, Cauby Pei-
xoto e Nora Ney. Vivendo em Fortaleza, cursou Filosofia e Humani-
dades. Abandonou a faculdade de Medicina no quarto ano, em 1971, 
para se dedicar integralmente à carreira artística, ligando-se a um 
grupo de jovens compositores e músicos conhecido como O Pesso-
al do Ceará, do qual participavam Ednardo, Rodger Rogério e Fagner. 
Com este último, inclusive, teve uma relação conturbada ao longa da 
vida, chegando a, segundo a biografia, enfrentarem-se com facas.   

Em 2005, depois de uma separação e o início de um novo rela-
cionamento, parou de fazer shows e literalmente abandonou os bens 
de sua propriedade. Foi demandado em processos judiciais em que 
se buscava o pagamento de pensões alimentícias de duas filhas, além 
de uma ação trabalhista. Teve contas bancárias bloqueadas e o patri-
mônio penhorado. 

Em Porto Alegre, passou a viver em hotéis, casas de fãs e institui-
ções de caridade, até que, em 2009, a Rede Globo noticiou seu supos-
to desaparecimento, informando que a última aparição de Belchior 
teria sido em abril daquele ano, em um show de Tom Zé em Brasí-
lia. Reza a lenda, ainda, que o músico foi visto no Uruguai em tal pe-
ríodo, o que foi confirmado quando a mesma emissora de televisão 
o entrevistou para o programa Fantástico. Pretendia lançar um disco 
com canções inéditas, além de todas as suas músicas em espanhol.    

O livro exibe uma figura multifacetada, eufórica, mística, contra-
ditória e genial, mais preocupada com o indivíduo retirante do que 
com o coletivo engajado. Para Belchior a arte não tinha a função de 
mudar o mundo, mas de tocar o ser humano em sua infinita solidão 
e desamparo. Seu legado cultural permanece em seus discos, versos e 
canções, e na sua inabalável postura de viver conforme as suas cren-
ças, ciente da fragilidade e precariedade da vida. 

ANiVERSáRiO
Rotary Club completa 23 anos

O Rotary Club Mara-
vilha comemorou 23 anos 
de fundação ontem (15). 
O presidente, Jair Schoss-
ler, parabeniza todos os ro-

tarianos que contribuem dia-
riamente na busca de um 
mundo melhor, dissemi-
nando paz, amor ao próxi-
mo e o companheirismo. 

Divulgação

Jair Schossler parabeniza e agradece todos os rotarianos
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Médico Veterinário CRMV/SC 4517
por DieGo roSSini
PaIxãO aNIMaL

canisefelis@gmail.com

TRÂNSiTO HOSPiTAL SãO JOSé
Caminhada de 
conscientização é hoje  

Associação de 
funcionários 
promove feijoada O mês de setembro é lembrado nacionalmente como de conscientização 

no trânsito. Para iniciar a campanha em Maravilha, haverá hoje (16) uma cami-
nhada, às 8h, com saída do Espaço Criança Sorriso. O movimento tem o apoio 
do Sicoob Credial, Polícia Militar, Polícia Civil, Conselho Comunitário de Segu-
rança (Conseg), Grupo Escoteiro Raízes, Pedal Maravilha, Associação dos Por-
tadores de Necessidades Especiais (Aspma), Corpo de Bombeiros e autoescolas 
Maravilha, Entre Rios, S.A e Trevo. A caminhada passará pela Avenida Arau-
cária em direção à Avenida Sul Brasil e encerra na Praça Padre José Bunse.

Com o objetivo de arrecadar fundos, a Associação 
de Funcionários do Hospital São José realiza a primei-
ra feijoada hoje (16). De acordo com os organizadores, 
a retirada pode ser feita nos fundos do hospital, a par-
tir das 11h. As bandejas são comercializadas por R$ 20. 

A imPORTÂNCiA 
DA CãOmiNHADA

Saudações, queridos leitores! Aproveitando o pe-
ríodo que “começa” a esquentar, separei este assun-
to que considero muito importante e funciona como 
prevenção para muitos males e muitas futuras dores 
de cabeça. A coluna de hoje é exclusivamente dedi-
cada aos cães, pois não é possível realizar passeios 
com gatos. Pois é, passeios. Uma atividade tão sim-
ples e extremamente benéfica, tanto para o dono, 
quanto para o animal de estimação. Os cachorros são 
descendentes dos lobos e possuem duas característi-
cas comuns aos seus antepassados: a necessidade de 
gastar energia e andar em grupos, conhecidos como 
matilhas ou alcateias. Repetidas vezes, esquecemos 
dessas origens e confinamos nossos companheiros 
em canis, casas e apartamentos. Isso tem consequ-
ências graves.

BOmBA RELóGiO
Sem gastar suas energias, o cão começa a ficar es-

tressado. Os incômodos mais simples são a destrui-
ção de móveis. Mas não para por aí. O estresse pode 
evoluir para transtornos psicológicos, comportamen-
to obsessivo, agressividade e, dentre tantos proble-
mas, apresentar coprofagia (comer as próprias fezes).

COLOCAR O TÊNiS E...
Caminhar. Essa é a saída para evitar tantos pro-

blemas. Quanto mais arborizado for o cenário das 
suas caminhas com o seu cão, melhor. Aproveite as 
horas mais frescas do dia. Logo cedo pela manhã ou 
à tardinha. Praticando essa rotina, você também res-
gata a segunda característica comum do seu cachorro 
com os antepassados: andar em matilha. O cachorro 
precisa de um líder e para ele não é demérito algum 
ser liderado. É importante que você e todos os huma-
nos da sua família exerçam essa liderança, pois para 
o cachorro a sua família é como se fosse uma matilha. 
A caminhada é a melhor maneira de praticar e exer-
cer liderança, além de estreitar laços entre você e seu 
cão. Será que preciso dizer que fará muito bem para 
a sua saúde também? No final das contas você terá 
um animal muito mais tranquilo e obediente. Quan-
to mais frequentes as caminhadas, muito mais pro-
veitoso para você e seu animal de estimação. Era isso. 
Um ótimo ano e ótimos passeios para todos. Seja so-
bre duas pernas ou quatro.

O mês de dezembro terá 
luzes e festas de fim de ano 
em Maravilha. A programa-
ção que antecede o Natal e 
a virada do ano já começa a 
ser organizada pelo Depar-
tamento de Cultura e Secre-
taria de Indústria e Comér-
cio, com algumas parcerias. 

Conforme a diretora de 
Cultura, Rosi Reichert, os 
eventos que antecedem o 
Natal ocorrem em três da-
tas. Para o dia 3 de de-
zembro está programado o 
acendimento das luzes na-
talinas, programação orga-
nizada em parceria com a 
Igreja Evangélica de Con-
fissão Luterana do Brasil. 
Além de luzes, a cidade será 
decorada com outros mate-

FESTiViDADES Trabalho de organização envolve Departamento de 
Cultura e Secretaria de Indústria e Comércio

município prepara programação 
de Natal e Réveillon 

Arquivo/O Líder

Diretora de Cultura, Rosi Reichert, falou 
sobre programação 

riais que lembrem a come-
moração do Natal. 

A confecção dos mate-
riais já foi iniciada e o tra-
balho é coordenado pelo 
Departamento de Cultura, 
em parceria com a Secre-
taria de Indústria e Comér-

cio. O objetivo é enfeitar as 
principais ruas e avenidas 
da cidade, além de pontos 
com circulação de pessoas, 
a exemplo de praças e o Es-
paço Criança Sorriso. 

Nos dias 10 e 17 de de-
zembro a comunidade local 
também vai prestigiar even-
tos voltados especialmen-
te para a família. Rosi res-
salta que o Departamento 
de Cultura vai promover um 
destes eventos em parceria 
com a Piracanjuba, e o ob-
jetivo é oferecer uma pro-
gramação cultural que en-
volva públicos de todas as 
idades. 

O secretário de Indús-
tria e Comércio, Doraci Fe-
lisiak, está trabalhando na 

organização da festa de Ré-
veillon. Para o dia 31 de de-
zembro está programado 
encontro no Espaço Crian-
ça Sorriso, com fogos de 
artifício e música ao vivo. 
Felisiak destaca que o mu-
nicípio já está trabalhando 
para fazer o processo licita-
tório, para a compra dos fo-
gos, e a procura de bandas 
ou grupos, de preferência 
que sejam do município, 
para animar a festa. 

A Câmara de Dirigen-
tes Lojistas e Associação 
Empresarial de Maravilha 
também organizam progra-
mação especial para as fes-
tas de fim de ano, no en-
tanto, ainda não divulgou 
datas.

CÂmARAS CLimáTiCAS
Equipamentos para armazenamento de 
vacinas são adquiridos

A Secretaria de Saú-
de de Maravilha adquiriu 
três equipamentos para o 
armazenamento de vaci-
nas. De acordo com a se-
cretária de Saúde, Miriane 
Sartori, as câmaras climá-
ticas garantem a tempera-
tura ideal para o armaze-
namento e emitem avisos 
para servidoras da saú-
de cadastradas em caso 
de queda de temperatu-
ra ou energia. Os recursos 
são do Fundo Municipal 
de Saúde e o investimento 

foi em torno de R$ 45 mil. 
Miriane explica que o 

armazenamento era fei-
to em geladeiras e a equipe 
precisava fazer o monitora-
mento constante da tem-
peratura para manter o pa-
drão exigido. “Com as novas 
câmaras climáticas temos 
mais segurança e em caso 
de queda de energia não 
corremos o risco de perder 
material, já que o equipa-
mento tem um dispositivo 
que avisa em caso de fal-
ta de eletricidade”, conta. Equipamentos garantem a temperatura ideal de armazenamento 

Divulgação
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por Simone Hübner

TOQUE dE rEQUINTE

Vitrine

Se você está pensando 
em reunir amigos em 
casa e precisa de inspi-

ração para o cardápio, aqui va-
mos mostrar opções que saem 
do óbvio. Você vai surpreender 
e conquistar seus convidados, 
seja em um aniversário, noiva-
do, ou numa simples reunião 
de família.

Confira as dicas exclusivas, 
mas lembre-se da dica mais 
valiosa: seja prático, nada de 
ficar horas na cozinha e não 
curtir a festa.

Para começar, conheça os 
tipos de serviços existentes e 
escolha o mais adequado para 
a sua festa:

À brasileira: pratos e tra-
vessas ao centro da mesa. Os 
convidados comem juntos 
numa grande mesa.

À francesa: os convida-
dos permanecem sentados. O 
serviço é feito por um garçom. 
Cada convidado é servido indi-

vidualmente, da entrada à so-
bremesa.

À americana: serviço in-
formal, onde a comida é dis-
posta numa mesa com os ta-
lheres e pratos. Os convidados 
sentam-se pela casa, onde en-
contrarem um lugar, ou co-
mem de pé.

À inglesa: Direto – o gar-
çom traz a travessa e serve a 
pessoa diretamente.

Indireto – o garçom faz o 
prato do convidado em mesa 
auxiliar e serve.

Franco-americano: fun-
ciona como um self-service: 
a comida é colocada em ré-
chauds em uma mesa e os con-
vidados se servem à vontade.

Finger food: a comida é 
servida em pequenas porções 
em bowls. 

Depois de escolher o es-
tilo de servir, defina o menu 
e cuide de todos os detalhes 
para que a festa seja um suces-

so. Mesmo porque, o cardápio 
normalmente é o item mais co-
mentado depois da festa. Siga 
essas dicas e prepare-se para 
os elogios!

Um rápido check-list:
- Escolha um tema para fa-

cilitar na escolha dos pratos a 
serem servidos.

- Defina o número de con-
vidados.

- Faça uma lista conside-
rando as restrições e as prefe-
rências alimentares dos convi-
dados.

- Calcule o tempo necessá-
rio para o preparo dos pratos 
para decidir se você terá tem-
po de prepará-los ou se deverá 
chamar um bufê.

- Caso decida preparar os 
pratos, opte por receitas rápi-
das e fáceis, como massas e sa-
ladas. E não se esqueça de in-
cluir uma opção vegetariana: 
pode ser que algum convidado 
não coma carne. EXcELENTE FIM DE SEMANA A TODOS!

- Leve em conta também a idade e 

o perfil dos convidados. Afinal, é 

diferente montar um cardápio para 

amigos próximos e um jantar de 

negócios.

- Uma festa com crianças deve 

ter um menu simples, sem muitas 

invenções.

- Cuidado ao escolher o tema: 

algumas comidas regionais podem 

não agradar a todos.

- Modere na pimenta e nunca 

sirva apenas um tipo de proteína. 

Sempre ofereça mais de uma 

opção. Assim, quem não come 

peixe, pode escolher entre frango 

ou gado.

- Obedeça as estações do ano e a 

temperatura. Evite servir sopas no 

verão e saladas no inverno.

- Para garantir o sucesso de sua 

festa, capriche na decoração 

da mesa. Escolha uma toalha 

bonita. Enfeite com flores, 

use guardanapos diferentes, 

coloridos, e use porta-guardanapos 

individuais. Por fim, receba seus 

convidados com um belo sorriso no 

rosto e aproveite a festa!
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por SUSAne ZAnin
MOda & ESTILO VOLTa aO MUNdO

por HenriqUe Hübner

Vitrine

AGENDA DE EVENTOS

16/9 Jantar-dançante – 20h – linha 
tope da Serra 

17/9 Festa da comunidade Linha 
Primavera Alta – 9h 

- Festa padroeira Nossa Senhora da 
Salete – 11h – Salão Paroquial Católico
 
23/9 Show com Leo & Raphael – 23h - 
hangra

24/9 Festa Padroeiro São Miguel 
Arcanjo – 9h – Salão Comunidade 
Milani bairro Floresta 

- 9º Festival de Bandas e Fanfarras – 
15h - Espaço Criança Sorriso
 
29/9 Show com Villa Baggage – 23h59 
– Play Club 

Muitos podem não se lembrar, 
mas bahamas foi o primeiro 
ponto de desembarque de 
Cristovão Colombo em 12 de 
outubro de 1492. É verdade que 
existe uma grande controvérsia 
a respeito de qual teria de fato 
sido o ponto de desembarque, não 
só por conta da quantidade de 
ilhas que existem na região, mas 
principalmente pela imprecisão 
dos registros históricos versus a 
nomenclatura atual das ilhas. 
bahamas permaneceu 
abandonada e praticamente 
inabitada até que em 1648 os 
ingleses enviam colonos para a 
região, e em 1718 oficialmente 
a declaram como uma colônia 
inglesa.
Foi justamente neste hiato 
que a pirataria floresceu na 
região, tendo bahamas como 
um de seus principais focos 

de atuação, inclusive do 
famoso barba Negra. Dizem 
que a decisão de colonizar 
em definitivo a região foi 
justamente para tentar acabar 
com a era dos piratas.
Você deverá provar durante 
a sua estadia no Caribe os 
mariscos e o caril de lagosta, 
servidos nos restaurantes de 
suas ilhas onde se encontra 
a rede gastronômica, a 
infraestrutura em suas cidades 
e praias, na ilha com a saborosa 
culinária das bahamas. Para 
bem receber seus visitantes, 
principalmente com peixes 
assados em grelhas, também 
pode-se desfrutar nos restaurantes 
das refeições preparadas para 
os turistas, como a sopa de 
tartaruga, que realmente é 
viajando que se conhece e se 
pode provar pratos diferentes.

HOJE DAREmOS CONTiNUiDADE Em NOSSA JORNADA POR 
NASSAU. ESPERO qUE APROVEiTEm A LEiTURA E APRENDAm 

Um POUCO mAiS SOBRE ESTE BELíSSimO LUGAR.
Sempre defendi a ideia de que “menos é 

mais”. A simplicidade na hora de se vestir sempre 
será melhor que a extravagância. Um estilo bá-
sico conquista a todos e combina com qualquer 
pessoa.

Todos temos aquela calça jeans clássica, uma 
t-shirt de cor neutra e um calçado básico. E se 
você está naqueles dias que nenhuma roupa pa-
rece boa, sugiro abrir seu guarda-roupa, esco-
lher exatamente suas peças mais básicas e com-
biná-las. Depois, é só escolher o sapato. Um tênis 
sempre cai bem e, para as mulheres, até mesmo 
um scarpin combina com esse estilo. 

Ser básica é ser estilosa, você já percebeu 
isso? Basta estar um pouco antenada com as mo-
delagens que estão mais em alta e ser feliz! Na 
dúvida do que usar? Vá de básico!

BASiC STYLE
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por roSiAne  PoleTTo e eSTelA SerPA

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

Vitrine

A Rede Feminina, em parceria com a Assistência Social, realizou, 
no último fim de semana, mais três encontros para falar da 
importância da prevenção. As mulheres contempladas com 
palestra foram dos clubes de mães Cravo e Rosa, do bairro 
Floresta; Sempre Unidas, de Nova brasília; e hortênsia, da linha 
Chinelo Queimado. 

Ontem (15) reinaugurou 
a Free Color Digital, em 

novo endereço, com 
ambiente moderno, 

amplo espaço, 
acessibilidade, estúdio 

independente, e muitas 
novidades! Não deixe 

de conferir, na Avenida 
Araucária, 570, sala 
1, ao lado da balzan 

informática!

Na quarta-feira (13) Celio de 
Souza comemorou mais um ano 
de vida ao lado de familiares e 
amigos! Nossos desejos são de 
muito sucesso e felicidade em 
sua vida! Parabéns!

Os parabéns também vão 
para a querida ledacir Gheno 
Schäfer, que na segunda-feira 
(18) completa mais um ano de 
vida! Desejamos que este dia 
contenha toda alegria que você 
merece. Que não falte paz, saúde, 
amor e felicidade em sua vida!

A linda tamires Vanessa Gerhardt 
comemora mais um aniversário 
na segunda-feira (18). Que possas 
desfrutar esta data em grande 
estilo, mas que todos os outros 
dias sejam lindos e inesquecíveis!
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por lAiS oro e AnDreA CoSTA PeliSSAri
dESIGN EM PaUTa

ESPAçO GOURmET

Vitrine

por lUCiAne moZer

VIda E
ESPIrITUaLIdadE

A Fé SEm 
OBRAS é OBRA 

A frase está nestes termos na Bíblia Sagrada: “Assim 
também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma.” 
(Tiago 2:14-17). 

Confesso que este preceito bíblico me trouxe pro-
fundas reflexões. Eu me questionei, quais seriam estas 
obras? E cheguei à conclusão de que são muitas.

Será que adianta irmos ao culto, à missa, ou qual-
quer templo religioso e ficarmos restritos apenas a nos-
sa presença? O que fazendo depois, quando retornamos 
aos nossos lares? Onde estão as nossas obras? E você, 
meu querido leitor, deve estar pensando: que obras são 
estas? 

A primeira delas é a reforma íntima. Cada um de 
nós deve parar e fazer uma autoanálise, pois todos nós 
somos seres imperfeitos, cheios de defeitos que preci-
sam ser corrigidos. Questione-se: sou orgulhoso, inve-
joso, impaciente, intolerante? Reconhecidas as nossas 
imperfeições, devemos partir para a ação. E uma for-
ma nos modificarmos é através do serviço voluntário!!! 
Já falei da sua importância nesta coluna e vou repetir 
hoje. 

Quando você decide ser um trabalhador voluntário, 
a ideia inicial é de ajudar, mas com o tempo, a desco-
berta é que o maior auxílio será para você.   

Ler para idosos ou crianças, ser professor numa es-
cola de dança ou de artes marciais, ajudar os atletas 
num evento esportivo, fazer consultas médicas em co-
munidades pobres, doar roupas, livros, brinquedos a 
creches e escolas ou mesmo atender, por telefone, pes-
soas que querem apenas ser ouvidas; são alguns dos 
milhares de exemplos de trabalhos voluntários que po-
demos fazer.

Esta corrente do bem ajuda a que as pessoas voltem 
a ter sua cidadania e seus direitos respeitados e, com 
isso, possam resgatar a autoconfiança, alegria, auto-
motivação e também seu amor-próprio. Assim, quanto 
mais ouvidas, amadas e respeitadas, mais os indivíduos 
que recebem auxílio se sentem empoderados a seguir 
em frente e conquistar seus sonhos.

Do outro lado, quem é voluntário também cresce 
como ser humano, pois tem oportunidade de aprender, 
evoluir, compartilhar e se transformar em alguém ainda 
melhor. Com isso, eu, você, todos nós podemos inspirar 
muitas outras pessoas a fazer o mesmo, alimentando 
assim uma extraordinária corrente do bem. Faça par-
te deste ciclo, seja voluntário e ajude a fazer um mun-
do melhor!

Além disso, nós paramos de ficar fixados em nossos 
problemas e muitas vezes descobrimos que eles são tão 
pequenos.  

E aí surge mais uma frase, que na verdade faz parte 
da música As Horas, de Rosa de Saron, e diz: “A vida é 
curta e não quero mais desperdiçar”. 

E é isso, devemos arregaçar as mangas e partir para 
as obras, fortalecendo cada vez mais a nossa fé. Não 
deixe o tempo passar, não fique apenas buscando os 
bens materiais. Quando você partir, eles ficarão, mas 
suas boas ações irão contigo para onde for. Além dis-
so, você será lembrado pelas obras que realizar, não pe-
los bens materiais que deixou, eles perecem, mas o seu 
exemplo não!!! Pensemos nisso!!! 

Preparo: 120 minutos
Rendimento: 20 porções

iNGREDiENTES
1 lata de leite condensado
3 latas de leite 
3 gemas
3 colheres de amido de milho
2 latas de creme de leite
1 barra de 200g de chocolate ao leite

Massa
100 g de margarina
3 ovos
1 xícara de leite
3 xícaras de farinha de trigo
3 xícaras de açúcar
1 xícara de chocolate em pó
1 colher (bem cheia) de fermento em pó

BOLO BOmBA 
DE CHOCOLATE

mODO DE PREPARO
RECHEIO: Coloque em uma panela o leite condensado, o leite, as 

gemas e o amido de milho. Leve ao fogo até engrossar, mexendo sempre. 
Espere esfriar e acrescente uma lata de creme de leite sem soro. Reserve.

MASSA: Bata as gemas com o açúcar e a margarina. Acrescente o 
leite, a farinha e o chocolate, por último as claras em neve e o fermento. 
A massa fica um pouco mais dura do que dos outros bolos. Em uma as-
sadeira redonda e untada coloque metade da massa, o recheio frio (não 
colocar nas bordas) e o restante da massa. Leve para assar em forno mé-
dio por 40 minutos, em média. Aqueça em banho-maria ou no micro
-ondas a outra lata de creme de leite, acrescente o chocolate, mexendo 
até derreter, e use para cobrir o bolo quente.

A prática de construir casas 
geminadas já foi mais comum 
em um passado mais distan-
te. Antigamente tinha muitos 
casos assim e basta olharmos 
para as casas edificadas, espe-
cialmente nos bairros mais an-
tigos, para notarmos isso. Uma 
casa geminada tem como ca-
racterística o fato de ela ser 
construída no mesmo terreno, 
ter o mesmo telhado e a mesma 
estrutura, mas ela é dividida em 
duas moradias distintas, sendo 
entrada, área útil e área externa 
isolada uma da outra.

PORqUE CONSTRUiR 
CASAS GEmiNADAS?

Existem algumas situações 

CONSTRUiR CASA GEmiNADA é UmA BOA?

em que a construção de casas 
geminadas é mais comum, sen-
do as principais a falta de espa-
ço no terreno, que acaba for-

çando o proprietário a construir 
a casa sobre a divisa para apro-
veitar melhor o terreno, e no 
caso de construções de caráter 

social, em que a economia de 
espaço e de materiais na cons-
trução torna preferível o uso 
desse tipo de arquitetura.
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BANCO 34

DLUCA
RUMINANTES

AEROSSOLASS
VALEIMPA
IVSOCIAIS

ROSEOODESAS
TIRARSARIN

LASARRABOA
PLATIRPT
ERBIZARROS

SERENOSUEDE

ASPASMIAMI
OECABULIN

SALTOSBAD
ELITEESTADIO

ROQUEIROS

Massa
molecular
expressa 

em gramas

Personagem
da "Ilíada"
e da "Odis-
seia" (Mit.)

Copo
usado

para beber
licor

Os animais
que têm

estômago
duplo

Assinatura
(abrev.)

Sensação
estudada
pela Os-
mologia

Título rece-
bido por Ra-
issa Santa-
na em 2016

Carta que
vale 15

pontos, no
buraco

Extrair

Contem-
plado 

(o bilhete 
de rifa)

(?) Segall,
pintor

expres-
sionista

"Palco" de
manifes-
tações

populares

Vapor que
deixa

gotículas
em plantas

Extrava-
gantes;

estranhos
(pop.)

"Entre (?)",
programa
da Globo

News

"(?) Vice",
filme com

Colin
Farrell

(?) alto:
pode cau-
sar dores
na coluna

Local de
rodas de
samba

Pronome
preferido
do egoísta

"Breaking
(?)", série

de TV
(EUA)

Sede de
jogos e
sessões 

de cinema 

Couro de
sapatos

Sobremesa
espumosa 

Classe mais rica
de uma sociedade
Steven Tyler e Ozzy
Osbourne (Mús.)

Arma
química
Parte do

dente

Ladrar
(o cão)
Afastar

para longe

Os bens de consumo
usados várias vezes
Procedimento feito
à entrada de shows

(?) de cava-
lo, tipo de
penteado

Juízo

Composi-
ções gregas
Desenho

decorativo

Cidade do 
Afeganistão

Telhado
(p. ext.)

Embalagem
de desodo-

rantes

Crimes associados à
invasão de terras de-
marcadas pela Funai

Observar secretamente

Bucal

Redes (?):
Facebook
e Twitter

Várzea
Tom de
quartzo,

turmalina
ou jaspe

3/bad. 5/lasar — miami — róseo — sarin — suede.

A CAUSA SECRETA

Os seis autores aqui reunidos represen-
tam o que há de mais importante na literatu-
ra dedicada ao gênero horror. Do precursor 
Edgar Allan Poe, passando pela crueldade psi-
cológica de Fortunato, ou a morte surpreenden-
te de Elias, do irlandês Bram Stoker, autor da 
mais famosa história de vampiro na literatura.

12 DiAS PARA ATUALizAR SUA ViDA 

Preparado para atualizar sua vida? Em um mundo de 
constantes e profundas mudanças, como ser um líder re-
levante se não há como identificar os padrões corretos?

Em 12 Dias Para Atualizar sua Vida você vai aprender:
Como descobrir seu propósito de vida
O poder da comunicação eficaz
O segredo para administrar melhor o seu tempo
Como adquirir a “riqueza inteligente”
Entender os temperamentos e com-

portamentos do ser humano
Como alcançar a excelência emocional.
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No dia 20 de julho, data 
em que o município de 
Cunha Porã completou 59 
anos de emancipação, o de-
putado estadual Antônio 
Aguiar (PMDB), juntamente 
com a vereadora Nádia Apa-
recida Barbieri e o presiden-
te do Sicoob Credial, Hermes 
Barbieri, estiveram presen-
tes no gabinete do prefeito, 
Jairo Ebeling. 

Na ocasião, o deputado 
mostrou interesse em aju-
dar o hospital. A equipe re-
alizou uma visita à institui-
ção, onde os responsáveis 
apresentaram diversas soli-
citações, como o conserto do 
raio-X, um toldo para aten-

AUxíLiO Solicitação foi feita pelos responsáveis da instituição no mês 
de aniversário do município

Sicoob Credial faz doação de toldo 
para o hospital de Cunha Porã

toldo foi doado pelo Sicoob Credial

Divulgação

der os pacientes que chegam 
de ambulância em dias de 
chuva e um carro para que a 
administração se desloque à 
serviço da sociedade hospi-
talar. Os profissionais tam-
bém lembraram a situação 

precária do gerador de ener-
gia.

Com relação ao toldo, foi 
protocolado junto à direção 
da instituição que o Sicoob, 
por meio de sua diretoria, re-
alizaria a doação. “O toldo 

já está à disposição do hos-
pital. Para nós, do Sicoob, é 
uma satisfação poder ajudar 
a saúde de Cunha Porã, uma 
cidade linda, com povo aco-
lhedor e com forte desenvol-
vimento do setor rural e no 
comércio local”, destaca Bar-
bieri. 

Quanto ao gerador de 
energia, o presidente da Ce-
raçá, José Samuel Theisen, 
arcou com os custos para 
que o equipamento fosse le-
vado para Saudades, com a 
possibilidade de reparo. As 
demais solicitações aguar-
dam uma posição do depu-
tado Aguiar e de seus asses-
sores. 

COmBATE AO CÂNCER
Presidente das redes femininas visita maravilha

A presidente das redes fe-
mininas de combate ao cân-
cer de Santa Catarina, Sônia Fis-
cher, visitou a sede da RFCC do 
município na terça-feira (12). 
Ela é de Brusque e está percor-
rendo a região para conhecer 
melhor o trabalho desenvolvi-
do em cada local. Sônia foi re-
cepcionada pelas voluntárias e 
a presidente da Rede Femini-
na de Maravilha, Cicília Heydt.

Ela afirma que o objetivo da 
visita é também proporcionar 
conhecimento e saber no que a 
Rede Estadual pode auxiliar de 
acordo com a realidade de cada 
entidade. “O povo aqui é muito 
acolhedor e o trabalho que eles 
realizam é de uma forma bas-
tante humanizada. Estou bem 
feliz em poder estar com todos 
que abraçam essa causa tão no-
bre conosco”, destaca Sônia.

Ederson Abi/O Líder

Sônia Fischer visitou as redes femininas do Oeste catarinense

A Igreja do Evange-
lho Quadrangular do Bair-
ro Bela Vista realizou jan-
tar no sábado (9). O evento, 
promovido no salão da co-
munidade do Bairro União, 
reuniu mais de 300 pessoas. 

O prato principal 
foi porco à paraguaia, 
com acompanhamen-
tos. De acordo com o pas-
tor Leandro Pissaia, o even-
to foi sucesso. Ele conta 
que os recursos obtidos se-
rão utilizados na igreja.

SUCESSO
Jantar da igreja quadrangular reúne mais 
de 300 pessoas 

Evento foi realizado no salão da comunidade do bairro União 

Ederson Abi/O Líder

SETEmBRO AmARELO

iNCENTiVO

integrantes do LEO 
Clube entregam 
mais de 100 kits

Plantio coletivo é 
realizado em Bom 
Jesus do Oeste

O LEO Clube fez uma 
campanha relacionada à 
saúde mental no último 
dia 9, em alusão ao Setem-
bro Amarelo. Ao todo, fo-
ram desenvolvidos 150 kits 
da saúde mental. O Clu-
be teve como objetivo au-

xiliar a sociedade, tendo 
como base não só o aspec-
to físico, mas os sentimen-
tos e pensamentos de cada 
um. A intenção, ao reali-
zar a campanha, foi a de que 
cada um repensasse como 
está a sua saúde mental. 

Campanha foi realizada no último dia 9

Divulgação

Nos últimos dias 5 e 6 foi 
promovido o plantio coleti-
vo na Linha Lamb, na pro-
priedade de Adolfo Gro-
mann, e na Linha Lajeado 
das Flores, na propriedade 
de Elmer Nerling. O plan-
tio é uma parceria da Em-
presa de Pesquisa Agro-
pecuária e Extensão Rural 
(Epagri), Secretaria de Agri-
cultura, administração mu-
nicipal e famílias rurais.

A atividade foi desen-
volvida com o acompa-
nhamento técnico do ex-
tensionista da Epagri de 
Maravilha, Jacob Kafer, e da 
extensionista Adriane Me-

nin, de Bom Jesus do Oes-
te. O objetivo é incentivar 
as famílias rurais a produzi-
rem alimentos para o auto-
consumo, com alto padrão 
de qualidade e diversidade. 
A intenção é também pos-
sibilitar a troca de conhe-
cimentos e alimentos en-
tre vizinhos e amigos. 

De acordo com Adria-
na, a ideia de realizar esse 
trabalho surgiu a partir dos 
encontros feitos nas co-
munidades com os gru-
pos de mulheres. “A in-
tenção é desenvolver mais 
ações desta natureza nos 
próximos anos”, destaca.

trabalho foi desenvolvido em duas propriedades 

Divulgação
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LEmBRANçA Confraternização contou com a presença de familiares e amigos

Lar de Convivência promove homenagem aos 
sócios com mais de 80 anos

Os associados do Lar de 
Convivência com mais de 80 
anos receberam homenagem 
da diretoria no sábado (9). 
Na ocasião, Albano Honai-
ser discursou em nome de to-
dos os associados e destacou 
a experiência no município 
de Maravilha. Segundo ele, 
as pessoas acompanharam o 
desenvolvimento da cidade e 
precisam ser lembradas. 

Os homenageados conta-
ram com a presença da família 
e amigos para o almoço de con-
fraternização. Atualmente o Lar 
de Convivência conta com 520 
associados. De acordo com a 
presidente do Lar, Eneci Gru-
ber, o grupo possui mais de 80 
pessoas aptas a receber a ho-
menagem e a ideia partiu da in-
tenção de valorizar as pessoas.

1. Albano honaiser
2. Alda honaiser
3. Aldina Maria horn
4. Amelia Zanluchi
5. Amelio Pienezola
6. Anacleto Menegassi
7. Araci birck
8. Carlito José thalheimer
9. Carmelinda bassani
10. Cecilia Pianezola

HOMENAGEADOS

Fotos: Ederson Abi/O Líder

Associados com mais de 80 anos receberam lembranças 

Familiares e amigos participaram do evento  Princesas prestigiaram a homenagem  Albano honaiser discursou em nome dos associados

11. Celestino Zanoto
12. Cladir Cembranel
13. Clementina himoff
14. Daniel Guzieli
15. Deolino Matei
16. Edi Wilinghoefer
17. Elsa Clement
18. Elsa Kauffamann
19. Elvira Santina Danieli

20. Ema biondo
21. Emilia lewiski
22. Gerta Schuman
23. heda Wancher
24. henrique Degaspari
25. hilga Graeff
26. hilma Schmidt
27. hulda Dopke
28. idalilna Uecker
29. ido Wilinghefer

30. ilga Albrecht
31. inga Drum
32. iria Zanoto
33. irma Pilger
34. ivo Ahlert
35. João Schimelfenig
36. Josefina Nicolau
37. Juvelino biondo
38. loni Goettmns

39. lori Ahlert
40. lori Pottrazt
41. lotario Pottrazt
42. Maria Alba
43. Nardi Canova
44. Norma Gälzer
45. Olga Unser
46. Olinda Werner
47. Olivia becker
48. Osvaldo Graeff

49. Osvaldo Schuman
50. Pedro Minski
51. Sigfredo Werner
52. tereza Copini
53. Vilma Schwerz
54. Vitória teleski
55. Zandira Favero
56. Zeneide Cembranel
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ORiENTAçÕES Evento foi promovido no Espaço Criança Sorriso e contou com diversas atividades 

Núcleo dos Profissionais de Recursos Humanos 
realiza primeira edição do RH Solidário

O Núcleo dos Profissio-
nais de Recursos Humanos, 
ligado à CDL e Associação 
Empresarial, realizou no sá-
bado (9) a primeira edição 
do RH Solidário em Maravi-
lha. O evento foi promovido 
no Espaço Criança Sorriso, 
em parceria com a Federa-
ção das Indústrias do Esta-
do de Santa Catarina (Fiesc).

Na ocasião foram re-
alizadas diversas ativida-
des, como ginástica labo-
ral e rapel com instruções 
para uso do cinto. Os nu-
cleados também prestaram 
orientações sobre como fa-
zer corretamente um currí-
culo e disponibilizaram um 
modelo completo para pre-

enchimento. Os participan-
tes também receberam uma 
cartilha, desenvolvida pelos 
nucleados, com esclareci-
mentos a respeito de férias, 
folha de pagamento, salá-
rio-família e atestados, en-
tre outros.

Os pais que participa-
ram das atividades levaram 
os filhos para aproveitar os 
brinquedos disponíveis no 
local. Na oportunidade, in-
tegrantes da Apae Marisol 
promoveram venda de lan-
ches e também coleta de 
óleo de cozinha. 

Fotos: Ederson Abi/O Líder

Crianças se divertiram nos brinquedos

Profissionais realizaram rapel com instruções sobre o uso do cintoParticipantes receberam cartilha produzida pelos nucleados

Participantes fizeram ginástica laboral Evento é uma parceria com a Fiesc 

Apae promoveu venda de lanches

Rh Solidário contou com 
diversas atividades na 

tarde de sábado (9)
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Com atendimento na 
Avenida Maravilha, no Novo 
Bairro, a empresa traba-
lha com as portas aber-
tas desde as 8h até às 23h, 
com exceção do domingo, 
quando abre às 15h. O K-
Chorrão Lanches foi funda-
do pelos sócios Jilvan Gon-
çalves Santos, Cideni Rosa 
e Silvino Scherer, há oito 
anos, e trabalha servin-
do almoço e janta com pra-
tos à la carte e lanches. 

O cardápio é variado e 
o cliente também pode le-

var marmitas ou solicitar 
o serviço de tele-entrega. 
Nas quartas-feiras e sába-
do um diferencial é a tradi-
cional feijoada. Nas noites 
de sexta-feira o K-Chorrão 
Lanches também serve ro-
dízio de pizzas, por um pre-
ço bem acessível para a co-
munidade. No decorrer 
dos anos a empresa foi ino-
vando no cardápio, acres-
centado, por exemplo, o X-
Cachorrão, que serve até 
quatro pessoas, a Pizza Ho-
t-Hog, e a Pizza Tamanho 

K-Chorrão Lanches completa oito 
anos de atendimento 

Farmácia Novo Bairro trabalha com linha 
de medicamentos e perfumaria 

Esqualitty Esquadrias 
atende na Avenida 
Sul Brasil 

mercado Bortolotto mantém atendimento 
desde 1993

Família. Para atender aos 
clientes são 10 colaborado-

res diretos, mais três auxi-
liando nos fins de semana. 

O casal Filipe Bre-
da e Narllu Rigo, em socie-
dade com Augusto Rigo, 
abriu as portas da Farmá-
cia Novo Bairro em novem-
bro de 2016. Narllu é farma-
cêutica e já atuava no ramo 

como funcionária, antes de 
abrir o próprio negócio. Além 
dos sócios, a Farmácia conta 
com mais uma colaborado-
ra para atender aos clientes. 

Com atendimento na 
Avenida Sul Brasil, no Novo 

Bairro, a empresa trabalha 
com linha de medicamen-
tos, perfumaria - com des-
taque para a marca O Bo-
ticário -, e maquiagens. O 
objetivo é prestar bom aten-
dimento ao cliente, com des-

contos especiais. O horário é 
diferencial, já que a empre-
sa mantém as portas aber-
tas até às 20h de segunda a 
sexta-feira, até às 19h no sá-
bado e das 10h às 12h e das 
17h30 às 20h aos domingos. 

Com atendimento na Rua 
E, no Novo Bairro, o Merca-
do Bortolotto mantém a tradi-
ção de bem atender aos clien-
tes há mais de 20 anos. O casal 
Jucir e Ilucinda Bortolotto co-

meçou na atividade depois de 
encerrar o trabalho como agri-
cultores. Em setembro de 1993 
o Mercado abria as portas, ven-
dendo uma pequena varieda-
de de gêneros alimentícios. 

Aos poucos, o casal foi am-
pliando o negócio e hoje tra-
balha com linha de merca-
do, bazar e algumas peças 
de confecções. O atendi-
mento se estende até às 

19h, de segunda-feira a sá-
bado, e manhãs de domin-
go. Ilucinda destaca que além 
de clientes fiéis, os anos de 
trabalho resultaram na con-
quista de muitos amigos. 

A empresa abriu as por-
tas em maio de 2016 e tra-
balha com venda e ins-
talação de esquadrias 
de alumínio para aber-
turas, vidros, fachadas, 
box para banheiro, divi-
sórias, espelhos e por-
tões de elevação. A Esqua-
litty Esquadrias também 
terceiriza trabalhos de 
instalação para empre-
sas ou pessoas físicas. 

A equipe é formada por 
seis pessoas, que atendem 

Maravilha e região. Os pro-
prietários, Paula e João Gre-
gorio, prezam sempre pela 
qualidade dos produtos e 
do serviço, ótimo prazo de 
entrega e inovação nos pro-
dutos oferecidos. João tra-
balhou por 24 anos como 
colaborador em empresas 
do ramo e a abertura do ne-
gócio próprio foi um sonho 
realizado. “Faça com que 
teus clientes te procurem 
por ser o melhor, não o 
mais barato”, finaliza Paula.

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder

K-Cachorrão atende na Avenida Maravilha

Farmácia Novo bairro atende na Avenida Sul brasil Empesa trabalha com medicamentos e perfumaria

Mercado bortolotto atende na Rua E Casal Jucir e ilucinda bortolotto

Esqualitty Esquadrias atende na Avenida Sul brasil

Equipe da empresa
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PADROEiRA
Escola promove tradicional comemoração

A Escola de Educação Básica 
Nossa Senhora da Salete irá re-
alizar a tradicional festa em ho-
menagem à padroeira da esco-

la amanhã (17). A programação 
inicia às 9h, com missa na Igre-
ja Matriz São José Operário, se-
guida de almoço no Salão Pa-

roquial Católico. O cardápio 
será à base de galeto, carne suí-
na, macarrão, arroz, mandioca, 
pães, cucas e saladas diversas.

qUALiFiCAçãO 

Programa de inicialização ao 
Trabalho forma 27 jovens 

O Centro de Integração 
Empresa-Escola (Ciee) e a 
Secretaria de Assistência So-
cial encerraram ontem (15) 
a primeira turma do Progra-
ma de Inicialização ao Tra-
balho (PIT) em Maravilha. 
O curso teve carga horária 
de 60 horas, nas quais uma 
equipe de profissionais exer-
citou os conhecimentos prá-
ticos e teóricos de jovens en-
tre 15 e 18 anos. “Os alunos 
aprenderam como se com-
portar em uma entrevista de 
emprego, um processo sele-
tivo e no ambiente do traba-
lho. O objetivo foi a forma-
ção profissional”, explica a 
secretária de Assistência So-
cial, Kathiucya Lara Immig. 

A cerimônia de encer-
ramento formou 27 jovens 
que vão seguir para a se-
gunda etapa do curso. Ago-
ra a equipe do Cras elabora-
rá três encontros que terão 
como foco as profissões. Em 

razão da procura, Kathiucya 
comenta que o Ciee deve ini-

ciar nova turma, no período 
da manhã, sem data definida. 

Evento foi realizado no Cras e teve a presença de lideranças

Jovens receberam certificado de 60 horas de curso

Ainda não está definida 
a data de início dos trabalhos 
do administrador do Cemité-
rio Jardim da Paz de Maravi-
lha, mas segundo o secretá-
rio de Administração, Cleiton 
Borgaro, a pessoa para de-
sempenhar a função já foi 
designada. Márcio Camar-
go, que atualmente está lo-
tado na Secretaria de Obras 
e Serviços, será o adminis-
trador do espaço. Confor-
me Borgaro, antes de assu-

DESiGNADO 
Administração nomeia servidor para 
cuidar do cemitério 

mir Camargo deve instruir 
outro servidor para reali-

zar as funções desempenha-
das por ele no cargo anterior. 

local terá uma pessoa para cuidar das questões burocráticas 

Arquivo/O Líder

ViDA LONGA Família numerosa sempre chamou a 
atenção, especialmente nos últimos anos, devido à 
idade alcançada pelos irmãos

irmãos Kaufmann somam 
976 anos de vida 

Cláudio Kaufmann é mora-
dor de Maravilha há mais de 50 
anos, mas mantém uma proximi-
dade especial com sua terra na-
tal, no Rio Grande do Sul, onde 
ainda residem 10 dos seus 12 ir-
mãos. A família numerosa sem-
pre chamou a atenção, especial-
mente nos últimos anos devido à 
idade alcançada pelos 13 irmãos. 

No primeiro semestre des-
te ano os 13 somavam a idade de 
1.066 anos. O número só baixou 
com a morte de Osvaldo, em ju-
lho deste ano, o primeiro irmão 

falecido, quando tinha 90 anos. 
Agora, os 12 irmãos ainda vivos 
somam o total de 976 anos, o que 
representa uma média de 81,3 
anos para cada um. 

A mais nova, Nelci, vai com-
pletar 72 anos em outubro des-
te ano, e o mais velho, Arno, está 
com 92 anos. Cláudio está entre 
os mais jovens dos irmãos, com 
77 anos. Ele é o único a resi-
dir em Santa Catarina, já que a 
grande maioria permanece no 
estado gaúcho, onde os pais vi-
veram. Apenas um reside no 

Paraná e 10 no Rio Grande do 
Sul. Osvaldo também residia 
no estado dos pais. 

Cláudio conta que os nú-
meros são um orgulho para 
a família. Chegar aos 77 anos 
com 11 irmãos ainda vivos e 
unidos por tantos anos é uma 
bela história. Neste ano eles 
fariam o tradicional encontro 
anual em Maravilha, mas opta-
ram por cancelar, devido ao fa-
lecimento de Osvaldo. Cláudio 
pretende organizar a festa na 
Cidade das Crianças para 2018. 

Arquivo pessoal

Última foto feita pelos 13 irmãos. Osvaldo (em memória) está ao centro, sentado na poltrona

Fotos: Diana Heinz/O Líder
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REFORmAS E AqUiSiçÕES Materiais pedagógicos adquiridos irão 
dinamizar o trabalho e estimular a imaginação 

Secretaria municipal de Educação 
investe em melhorias

A Secretaria de Educação 
realizou recentemente diver-
sas melhorias nos estabele-
cimentos de ensino. Entre 
os investimentos feitos está 
a troca do telhado no Cen-
tro de Educação Infantil Pe-
queno Príncipe, pintura do 
parque do CEI Criança Fe-
liz, além de reforma e pin-
tura no parque do CEI Alice 
Silva Winckler.

Sobre as aquisições de 
materiais pedagógicos, a 
Secretaria fez a compra de 
máscaras, fantasias e fanto-
ches dos clássicos infantis e 
do alfabeto. Conforme a se-
cretária de Educação, Marise 
Schmidt, e a secretária-ad-
junta Eliane Becker, o ma-
terial foi adquirido para es-
timular a imaginação, dar 
suporte para as atividades de 
contação de histórias e dina-
mizar o trabalho em sala de 
aula. “Queremos melhorar a 
Educação do nosso municí-
pio a cada dia, por isso esta-
mos buscando implementar 
ações e novidades que ve-
nham ao encontro destes ob-
jetivos”, afirmam. 

Outra aquisição foi a cai-
xa literária com 300 livros, 

que será destinada aos alu-
nos dos 6º ao 9º anos da Es-
cola Núcleo Número Um. 
Segundo as gestoras da Edu-
cação, os alunos dos 1º ao 
3º anos já haviam sido con-
templados com livros en-
caminhados pelo Ministé-
rio da Educação (MEC), por 
meio da adesão do municí-
pio ao Pacto Nacional pela 
Alfabetização da Idade Cer-
ta (Pnaic). As turmas dos 4º e 
5º anos também já contavam 
com livros adquiridos pela 
Associação de Pais e Profes-
sores.

Para Marise, Eliane e as 
coordenadoras-pedagógi-
cas Carmen Biesdorf e Mara 
Becker, a aquisição da cai-

xa literária vem para moti-
var e despertar o interesse 
dos alunos pela leitura. “Os 
livros são atrativos e com lin-

guagem acessível, o que irá 
proporcionar uma leitura 
prazerosa e ampliação do co-
nhecimento”, citam.

Fotos: Viviane Seben/Divulgação/Ascom prefeitura

telhado do CEi Pequeno Príncipe foi trocado

Fantasias serão utilizadas pela equipe de contação de histórias

CEi Criança Feliz contou com pintura no parque infantil CEi Alice Silva Winckler passou por reforma e pintura do parque

Materiais adquiridos irão dinamizar o trabalho em sala de aula Obras literárias foram adquiridas com o intuito de incentivar a leitura

BÔNUS FiSCAL
mais de 50 entidades 
são contempladas 
com recursos 

Foi realizada na manhã de 
segunda-feira (11) a solenidade 
de entrega do bônus fiscal para 
52 entidades do município. As 
entidades beneficiadas apre-
sentaram notas fiscais do co-
mércio local tendo como base o 
ano 2016 e estavam em dia com 
as documentações. O ato ocor-
reu no Salão Nobre da prefei-
tura e foi coordenado pelo di-
retor de indústria, comércio 
e turismo, Sedenir César Ki-
pper, contando com a presen-
ça do prefeito, Jairo Ebeling, 
vice-prefeito, Alencar James 
Post, secretários e servidores.

Kipper explicou que o va-
lor deste ano, que somou R$ 
55.645 mil, é oriundo de recur-
sos próprios. Neste ano, a en-
tidade destaque que apresen-

tou mais notas foi o Clube de 
Mães Unidas Venceremos, 
da Linha Cristo Rei, contem-
plada com R$ 2.250 mil.

O prefeito, Jairo Ebeling, 
e o vice-prefeito, Alencar Ja-
mes Post, enfatizaram que ao 
efetuar compras no comér-
cio local é importante pedir a 
nota fiscal, pois é por meio 
do movimento econômi-
co que o município gera re-
cursos que são reaplicados 
em prol da comunidade. 

O prazo de entrega de no-
tas fiscais para o pagamento 
do bônus fiscal das entidades 
em 2018 está aberto. “Cabe sa-
lientar que serão aceitas so-
mente notas do ano 2017 e 
emitidas pelo comércio de 
Cunha Porã”, orienta Kipper.

Fotos: Viviane Seben/Ascom prefeitura

Entidades foram contempladas com recurso

Clube de Mães Unidas Venceremos foi a entidade destaque 

REqUERimENTOS
Segurança do Trânsito 
é tema de reunião 

Na manhã de quarta-fei-
ra (13) os representantes do De-
partamento Municipal de Trân-
sito (Demutran) de Cunha Porã 
se reuniram no Salão Nobre da 
prefeitura para deliberar sobre 
as diversas ações que norteiam 
a segurança no trânsito. Duran-
te o encontro foram analisados 
os requerimentos encaminha-
dos por munícipes e pela Câ-
mara de Vereadores. Confor-
me a presidente do Demutran, 
Micheli Secchi Schenkel, to-

dos os requerimentos feitos for-
malmente serão analisados. 

Outros assuntos também 
foram discutidos, como o con-
vênio firmado entre o muni-
cípio e a Secretaria de Estado 
de Segurança Pública de San-
ta Catarina, que trata do en-
caminhamento de dez câme-
ras de monitoramento que 
estão sendo instaladas em 
pontos estratégicos do mu-
nicípio e que serão contro-
ladas pela Polícia Militar.

CUNHA PORã
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REGIãO
COmBATE À DENGUE 

mutirão de limpeza 
é realizado em Bom 
Jesus do Oeste

qUiNTA EDiçãO Apresentações feitas no Ginásio Municipal foram 
divididas em quatro categorias

Público prestigia Festival Escolar 
da Canção em Tigrinhos

Na tarde do sábado (9) foi 
realizado o Festival Escolar da 
Canção em Tigrinhos. O even-
to, que está na quinta edição, fez 

parte das comemorações de ani-
versário do município e foi orga-
nizado pelo Departamento de 
Cultura, Secretaria de Educação 

e administração municipal.
As apresentações, promovi-

das no Ginásio Municipal Olívio 
Baczinski, foram divididas em 

quatro categorias: Infantil, Juve-
nil, Ensino Médio e Livre. Os três 
primeiros colocados de cada ca-
tegoria receberam troféus. 

CATEGORiA iNFANTiL

CATEGORiA JUVENiL

CATEGORiA LiVRE

Fotos: Divulgação

CATEGORiA ENSiNO méDiO

1º lugar: Jhenifer Carla Cappelletto 2º lugar: Rafaella Vitória Grunwaldt 3º lugar: luisa Carolina Priebe e Maira Antunes dos Santos

1º lugar: Emily isabella Martins da Silva 2º lugar: Felipe Martens 3º lugar: Willian Ulbrich

1º lugar: Cleide Dutra e lucas Rodrigues 2º lugar: Aline Neu e tainá Schileicher 3º lugar: iris Rayane Jesus dos Santos e liana de Souza 
Machado

1º lugar: letícia Gatelli 2º lugar: Rafaella dos Santos 3º lugar: Nelson teske 

Na tarde de quarta-fei-
ra (13) foi feito um mutirão 
de limpeza em diversos pon-
tos de Bom Jesus do Oeste. O 
combate à dengue foi organi-
zado pela Secretaria de Saú-
de, Vigilância Epidemiológi-
ca e Vigilância Sanitária, com 
o apoio de servidores, pro-
fessores e alunos da Escola 
de Educação Básica Profes-
sor Silvio Romero, Conse-
lho Municipal de Saúde, li-
deranças, representantes da 

CDL e população em geral. 
O objetivo foi conscien-

tizar a população sobre os 
perigos da doença, além de 
fazer com que todos aju-
dem no combate por meio 
de medidas simples, como 
o descarte correto dos ma-
teriais. “As pessoas preci-
sam entender que as altas 
temperaturas ajudam a lar-
va do mosquito a se proli-
ferar e que a prevenção é o 
melhor remédio”, afirmam. 

Divulgação

Divulgação

Participantes recolheram lixos e pneus

BOm JESUS DO OESTE 
máquina de 
distribuição de esterco 
e calcário é entregue

Na terça-feira (12) o prefeito 
de Bom Jesus do Oeste, Ronal-
do Senger, realizou a entrega de 
uma máquina de distribuição 
de esterco e calcário com capa-
cidade de 7.500 quilos. A má-
quina foi adquirida com recur-

sos próprios e visa auxiliar na 
demanda dos trabalhos. O se-
cretário de Agricultura e Meio 
Ambiente, Márcio Storck, desta-
ca que o produtor rural que ne-
cessitar poderá passar na secre-
taria para fazer o agendamento.

Máquina foi adquirida com recursos próprios
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TIGRINHOS

A administração de Ti-
grinhos irá realizar audi-
ência pública no dia 26 
de setembro para avaliar 
o cumprimento das me-
tas fiscais do segundo qua-

drimestre do exercício de 
2017. O evento, com iní-
cio às 8h, será realizado no 
auditório do centro admi-
nistrativo de Tigrinhos. 

Um dos pilares de sus-

tentação da Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal é a 
transparência da gestão fis-
cal mediante participa-
ção popular. O prefeito, 
Derli Antônio de Olivei-

ra, destaca que a presen-
ça de todos é de extrema 
importância pela oportu-
nidade do efetivo exercí-
cio da cidadania e colabo-
ração com o Poder Público. 

CiDADANiA

SOBERANAS

COmEmORAçãO

Administração promove audiência pública 
para avaliar metas fiscais

Candidatas conhecem 
seus patrocinadores 

Tigrinhos festeja aniversário 
com bolo de 22 metros

Os membros do Conse-
lho Municipal de Acompa-
nhamento e Controle Social 
do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educa-
ção Básica e de Valorização 
dos Profissionais da Educa-
ção (Fundeb) reuniram-se no 
último dia 4. A presidente do 
Conselho, Claudia Rodrigues 
Hirscheiter, agradeceu a pre-
sença de todos. 

Os conselheiros realiza-
ram vistoria nos veículos do 
transporte escolar e destaca-
ram que estão em boas con-
dições. A secretária de Edu-
cação, Marcia Jappe Zappani, 
afirmou que a cada seis me-

FUNDEB Reunião também contou com aprovação de contas 
do programa Brasil Carinhoso

Conselheiros realizam vistoria 
do transporte escolar

ses é feita a vistoria dos veícu-
los e que até o mês de janeiro 
de 2018 a prefeitura está com 
os alvarás em dia. 

Na oportunidade, tam-
bém foi aprovada a prestação 
de contas do programa Brasil 
Carinhoso do exercício 2016. O 

valor recebido foi de R$ 4.662,18. 
Já na aplicação financeira os ren-
dimentos foram de R$ 226,14, to-
talizando o valor de R$ 4.888,32, 
investidos em brinquedos, mate-
rial educativo  e pedagógico, mão 
de  obra, material para reforma 
do piso da cozinha do CEI Proin-
fância Criança Sorriso e do por-
tão de  ferro da entrada principal 
da escola.  

Claudia destacou que ten-
do em vista o prazo de dois 
anos de mandato do Conselho 
expirar no dia 1º de outubro, 
é necessário dar encaminha-
mento aos ofícios para as res-
pectivas representatividades 
escolher seus representantes. 

Conselheiros vistoriaram os veículos

Sorteio foi realizado no último dia 6

Divulgação

Divulgação

adriéli Micheli Henchen – Poços 
Artesianos Maravilha
angélica Inês Hack – infopoint 
Comércio de Equipamentos
Carine Becker – Maravimáquinas 
Comércio de Peças e Serviços e 
Renovadora de Pneus Maravilha
Carla adriane Schoeninger – 
Dirceu Antônio Perondi ME
daiara Buss – Visão Pesquisas 
de Opinião e José Carlos Gnoatto 
ME
diani antunes dos Santos – 
Clínica Dr. Valdir Eireli e telecopy 
Equipamentos
Katia dos Santos Beltrame 
– tchê Kakareko e Centro de 
Otorrinolaringologia Maravilha 

Eireli – Dr. luan
Leticia Panzenhagen de Oliveira 
– indústrias MX do brasil
Letícia Gatelli – hemovida 
laboratório de Análises Clínicas e 
irmãos Pissatto e Cia. ltda.
Maévellyn Wachholz – Modular 
Móveis e Esquadrias e Agrogen
Sabrina Fernanda Fiori Zang 
– JK transportes e Comércio 
ltda. - ME
Tainá aparecida Schleicher – 
Aldiguieri & Dalazen de Souza 
Serviços Médicos
Vanessa Klein Luneburger – SCS 
comércio ltda
Vanusa Klein Luneburger – 
Sicoob Credial

As 14 candidatas que 
vão disputar o título de rai-
nha, princesas e miss simpa-
tia conheceram seus patroci-
nadores na manhã do último 
dia 6. O sorteio foi realiza-

do nas dependências do cen-
tro administrativo munici-
pal. O tradicional baile será 
realizado no dia 29 de se-
tembro, às 21h, com anima-
ção do grupo Tchê Kakareko. 

PATROCINADORES

Na tarde de sábado (9) foi re-
alizado o corte do bolo de 22 me-
tros em comemoração ao aniver-
sário do município. Na ocasião, 
os presentes cantaram os pa-
rabéns e em seguida os peda-
ços de bolo foram distribuídos. 

A cerimônia contou 
com a presença de lideran-
ças e munícipes. A adminis-
tração agradece a todos pela 
presença em mais um even-
to das festividades alusivas ao 
aniversário do município.

Fotos: Divulgação

lideranças participaram da comemoração

Evento contou com participação expressiva dos munícipes

SExTA RODADA
Campeonato de futsal tem continuidade

A sexta rodada de jogos 
do campeonato municipal de 
futsal, taça Sicoob Credial, 

será realizada hoje (16). Os 
confrontos iniciam às 18h, no 
Ginásio Municipal. Na oca-

sião se enfrentam Poca Le-
nha x Bar e Lanchonete do 
Priebe, River Plate x Ajax, Ca-

tedral x Tcharemanga, Ser-
tãozinho x Largados e Juven-
tus Juniors x Boca Juniors. 

Fotos: Divulgação

Deportivo tigre  largados

Poca lenha Sertãozinho



 MARAVilhA, 16 DE SEtEMbRO DE 201728

EUCLIDES LISBOA
A imprensa 
catarinense e 
brasileira perdeu no 

dia 7 de setembro o 
jornalista, editor-executivo da Editora 
Empreendedor, de Florianópolis, 
e ex-editor de economia do Diário 
Catarinense, um dos mais talentosos 
profissionais da mídia do Estado, 
especialmente na arte de apresentar 
temas econômicos. lisboa tinha 71 
anos e era conhecido pelos amigos 
como Kid ou Kidinho, ele estava 
internado lutando contra um câncer 
no pulmão, doença que apareceu 
este ano.
 

BLAkE HERON
 O ator conhecido 
por ter 
protagonizado 

quando criança o 
drama familiar “Shiloh: O 

Melhor Amigo”, morreu aos 35 anos. 
Segundo a revista “Entertainment 
Weekly”, seu corpo foi encontrado 
na casa onde ele morava, em los 
Angeles, no último dia 8. A causa da 
morte ainda não foi determinada. O 
site de celebridades tMZ diz que o 
ator lutava contra o vício em heroína 
e havia acabado de sair de um 
tratamento de reabilitação.

ELI HEIL 
A artista plástica 
catarinense 
morreu no 

domingo (10), em 
Florianópolis, aos 88 

anos. Ela estava internada desde 
o dia 29 no hospital SOS Cardio, 
em Florianópolis, por problemas 
cardiorrespiratórios. Eli heil deixa 
três filhos, dois netos e dois bisnetos. 
Considerada um expoente das artes 
plásticas em Santa Catarina, Eli 
participou de inúmeras exposições 
no brasil e no exterior. Pintora, 
desenhista, escultora e ceramista 
autodidata, é reconhecida por um 
trabalho difícil de classificar. Na XVi 
bienal internacional de São Paulo foi 

catalogado como “Arte incomum”.

DON WILLIAMS
O cantor de country 
norte-americano 
morreu no dia 8 

de setembro, aos 78 
anos, na cidade de Mobile, 

no Estado do Alabama, por causa de 
um enfisema após um curto período 
doente. Williams consagrou-se nos 
anos 1970 e 1980, quando emplacou 
17 canções no topo das paradas de 
sucesso de country. A recepção de 
Don Williams foi positiva não apenas 
nos Estados Unidos, mas também 
na inglaterra, onde pesos pesados 
do rock como Pete townshend, 
guitarrista do the Who, e Eric Clapton 
declararam admirar suas músicas, 
sendo que o bluesman chegou a 
gravar tulsa time, faixa de 1978 
composta por Williams. Em maio de 
2017, artistas como Garth brooks, 
lady Antebellum e the Pistol Annies 
gravaram um álbum em tributo a 
ele: Gentle Giants: the Songs of Don 
Williams.

FRANk VINCENT
O ator americano 
Frank Vincent, 
presença constante 

em filmes e séries 
sobre a máfia, como 

“Os bons Companheiros” e “Família 
Soprano”, faleceu na quarta-feira 
nos Estados Unidos, aos 78 anos. 
O site tMZ informou que Vincent 
morreu vítima de complicações 
após uma cirurgia do coração 
em Nova Jersey, após sofrer um 
infarto há uma semana. O ator 
também interpretou gângsteres 
em filmes de Martin Scorsese 
como “touro Selvagem” (1980), 
“Casino” (1995) e os “Os bons 
Companheiros (1990).

SENO SCHORN
Faleceu no dia 7 de setembro, em 
sua residência em São Miguel do 
Oeste, aos 67 anos. Seu corpo foi 
velado na igreja luterana da Paz, 

sendo sepultado no cemitério 
municipal.

ITAMAR ANTONIO MARANGONI
Faleceu no dia 7 de setembro, em 
São Miguel do Oeste, aos 46 anos. 
Seu corpo foi velado na igreja 
Quadrangular, sendo sepultado no 
cemitério municipal.

SUZANA CATARINA WEBER 
DAHMER
Faleceu no dia 7 de setembro, no 
hospital Regional de São Miguel 
do Oeste, aos 83 anos. Seu corpo 
foi velado na Casa Mortuária de 
Guaraciaba, sendo sepultado no 
cemitério municipal. A família 
convida para a missa de sétimo 
dia, a ser celebrada hoje (16), 
às 19h30, na igreja Matriz de 
Guaraciaba.

MARIA ANTONIA BARBOSA 
LEMES
Faleceu no dia 7 de setembro, 
no hospital de Anchieta, aos 85 
anos. Seu corpo foi velado na 
Casa Mortuária da igreja Matriz 
de Anchieta, sendo sepultado no 
cemitério municipal.

GERÔNIMO DA SILVA ROSA
Faleceu no dia 9 de setembro, 
em sua residência em Daltro 
Filho, Guaraciaba, aos 77 anos. 
Seu corpo foi velado na igreja de 
linha Daltro Filho, Guaraciaba, 
sendo sepultado no cemitério da 
comunidade. A família convida 
para culto de sétimo dia, a ser 
celebrado amanhã (17), às 9h, na 
igreja de linha Daltro Filho.

RICIÊRI ANTONIO STUANI
Faleceu no dia 9 de setembro, na 
cidade de Nova Araçá (RS), aos 82 
anos. Seu corpo foi velado na igreja 
de linha Daltro Filho, Guaraciaba, 
sendo sepultado no cemitério da 
comunidade. A família convida 
para culto de sétimo dia, a ser 
celebrado amanhã (17), às 9h, na 
igreja de linha Daltro Filho.

MARIA SALETE TONINI
Faleceu no dia 9 de setembro em 
tunápolis, as 68 anos. Seu corpo 
foi velado na Casa Mortuária 
de Guaraciaba e sepultado no 
cemitério municipal.

OTILIA FARIAS DE PAULA
Faleceu no dia 9 de setembro no 
hospital São lucas de Guaraciaba, 
aos 86 anos. Seu corpo foi velado na 
Casa Mortuária de Guaraciaba, sendo 
sepultado no cemitério municipal.

VERICIMO TÓFOLO
Faleceu no dia 11 de setembro no 
hospital Regional de São Miguel 
do Oeste, aos 84 anos. Seu corpo 
foi velado na igreja Assembleia de 
Deus de Palma Sola e sepultado no 
cemitério municipal.

RAIMUNDO DEGANI
Faleceu no dia 13 de setembro 
aos 88 anos. Seu corpo foi velado 
na igreja Católica do bairro São 
luiz, São Miguel do Oeste, sendo 
sepultado no cemitério de linha 
Alto Guamerim.

AUGUSTO GIANEZINI
Faleceu no dia 13 de setembro no 
hospital São Paulo em Xanxerê, 
aos 77 anos. Seu corpo foi velado 
na Capela Menino Jesus de Praga 
do bairro Agostini, São Miguel 
do Oeste, sendo sepultado no 
cemitério municipal.

LURDES DE OLIVEIRA BRÁS
Faleceu no dia 14 de setembro em 
sua residência, em Guaraciaba, 
aos 57 anos. Seu corpo foi velado 
na Casa Mortuária de Guaraciaba, 
sendo sepultado no cemitério 
católico de Guaraciaba.

ORIZA DIAS TIAGO
Faleceu às 4h de sexta-feira 
(15), aos 83 anos, no hospital 
São José. Seu corpo foi velado 
na Casa Mortuária da Funerária 
Franke e sepultado no cemitério de 
Maravilha.

OBITUÁRIO
BRECHó
Rede Feminina 
inicia projeto com 
consultora de imagem

O projeto voluntário 
“Descobrir-se para um con-
sumo consciente”, da con-
sultora de imagem Karine 
Muller, iniciou no sábado 
(9) no brechó da Rede Femi-
nina de Combate ao Câncer. 
Uma vez por mês a profis-
sional dará dicas de imagem 
e de como se vestir de for-

ma agradável, utilizando pe-
ças disponíveis no local. 

A ideia é também ten-
tar comercializar rou-
pas que geralmente não 
são vendidas no brechó 
e dar dicas de consumo 
consciente. O atendimen-
to será, a princípio, sem-
pre no sábado especial. 

Atendimento iniciou no sábado

Ederson Abi/O Líder

iNiCiATiVA 

Profissionais trocam 
experiências com 
acadêmicos da Unoesc

A diretora-administra-
tiva e financeira do Grupo 
Oliveira, Poliana de Oli-
veira, participou de ba-
te-papo com alunos do 8º 
período do curso de Ad-
ministração da Universi-
dade do Oeste de Santa 
Catarina (Unoesc) cam-
pus de Maravilha, na noi-
te de segunda-feira (11). 

O encontro, realiza-
do durante a disciplina 
de Liderança, ministra-
da pela professora Lo-
raine Gomes Rodrigues, 
contou também com a 
presença da diretora-fi-
nanceira da FM Pneus, 
Caroline Maldaner, e 

do comandante do Cor-
po de Bombeiros de Ma-
ravilha, tenente João Emi-
liano de Moura Miranda. 

Durante a conversa, 
os participantes comenta-
ram sobre os desafios de 
sua trajetória profissional 
e trocaram experiências 
com os acadêmicos. Con-
forme Poliana, a iniciativa 
da universidade é muito 
válida. “Agradeço a opor-
tunidade e parabenizo a 
Unoesc por aproximar os 
alunos da prática empre-
sarial, convidando em-
preendedores locais para 
uma troca de informações 
muito produtiva”, enfatiza.

Profissionais participaram de bate-papo na segunda-feira (11)

Divulgação

Tanto a administração públi-
ca de Maravilha, quanto a Cons-
trutora Palmitinho, ganhado-
ra da licitação para construir 
o Centro Municipal de Saúde, 
aguardam a Caixa Econômi-
ca Federal autorizar a entrega 

da ordem de serviço. Segun-
do o secretário municipal da 
Administração, Cleiton Borga-
ro, o banco precisa mandar por 
escrito a autorização. “A aná-
lise dos documentos é minu-
ciosa e demanda tempo. Os tra-

balhos são concentrados em 
Chapecó e têm projetos de di-
versos municípios para serem 
analisados, mas tudo está den-
tro da normalidade”, afirma.

O Centro Municipal de 
Saúde será construído no ter-

reno localizado ao lado da pre-
feitura, região central da ci-
dade, onde eram feitos os 
atendimentos da Sala de Vaci-
nas e Rede Feminina de Com-
bate ao Câncer. O investimen-
to é de R$ 2.036.400 milhões.

CENTRO DE SAÚDE 

SUGESTÕES

Ordem de serviço depende de autorização da Caixa 

Reunião de avaliação é realizada no Ceja
A equipe gestora e os profes-

sores do Centro de Educação de 
Jovens e Adultos (Ceja) reuniram-
se na quarta-feira (13) para avaliar 
o rendimento dos concluintes. Al-
guns assuntos em pauta foram a 
preocupação em aliar o ensino 
dos mais velhos com os mais no-
vos e a qualidade de ensino a ser 
aplicada. A equipe também co-

letou sugestões para melhorar o 
rendimento. De acordo com os 
participantes, o encontro foi de 
grande valia na busca de soluções 
para engrandecer cada vez mais 
a educação de jovens e adultos.

Já na noite de terça-feira 
(12) a diretora-geral do Ceja, Ju-
cilei Passoni Giacomin, a asses-
sora de direção, Lorenice Fülber, 

e a assistente de educação, Leo-
ni Galon, visitaram a unidade de 

Modelo e foram recepcionadas 
pelos alunos e coordenadores.

Profissionais reuniram-se na quarta-feira (13) 

Divulgação
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COTIDIANO

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

mODERNizAçãO Sala na delegacia foi reformulada e já está operando 
com câmera e sistema de som

Polícia Civil inicia uso de vídeo e 
áudio para coletar depoimentos

O sistema audiovisual 
chegou e já está operando na 
delegacia da Polícia Civil de 
Maravilha. Com áudio e ví-
deo, o equipamento começa 
a funcionar a partir de agora, 
após a visita do delegado re-

gional da Polícia Civil de São 
Miguel do Oeste, Henrique 
Muxfeldt, na tarde de quarta-
feira (13). 

Em entrevista ao Jor-
nal O Líder, ele cita a parce-
ria do poder Judiciário e Mi-

nistério Público em receber 
o material, agora, em áudio 
e vídeo. O processo vai redu-
zir em mais de 50% de tem-
po no trâmite total dos pro-
cedimentos e flagrantes na 
delegacia. 

O delegado afirma que 
o projeto começou no ano 
passado com comarcas 
maiores, inclusive Chapecó, 
e já está em funcionamento 
desde março em São Miguel 
do Oeste.

Fotos: Ederson Abi/WH Comunicações

Delegado regional, henrique Muxfeldt (E), e delegado de Maravilha, Joel Specht Câmera é pequena e ficará na frente da pessoa que prestará depoimento

A guarnição do Corpo de 
Bombeiros foi acionada para 
atender uma vítima de sui-
cídio na Linha Tope da Ser-

ra, interior de Maravilha, na 
tarde de quinta-feira (14). 
Um homem de 59 anos co-
meteu suicídio por enforca-

mento dentro da casa que 
morava. Quando a guarni-
ção chegou ao local, a víti-
ma já estava sem os sinais 

vitais. O corpo foi encontra-
do por vizinhos, que aciona-
ram os Bombeiros e a Polícia 
Militar. 

ENFORCAmENTO 
Homem comete suicídio na Linha Tope da Serra

iNVESTiGAçãO TRÂNSiTO
Operação de combate 
ao tráfico de drogas 
é deflagrada

Acidente envolve dois 
veículos na Avenida 
Anita Garibaldi

A Polícia Militar regis-
trou um acidente com danos 
materiais no início da tar-
de de quarta-feira (13), na 
Avenida Anita Garibaldi, no 

Centro de Maravilha. A coli-
são lateral envolveu um veí-
culo HB20 e uma caminho-
neta F250. De acordo com a 
PM, ninguém ficou ferido.

Caminhoneta foi atingida na lateral pelo hb20

Carine Arenhardt/O Líder

DiCAS PARA TRANSiTAR 
Em SEGURANçA POR

ESTRADAS NãO PAVimENTADAS

Muito se fala dos cuidados necessários para transitar em 
segurança pelas rodovias e ruas, bem servidas por pavimen-
tação asfáltica. Esquece-se, contudo, de repassar dicas para 
quem transita pelas estradas de chão, existentes no interior 
de todos os municípios. Hoje nossa atenção vai para os con-
dutores que transitam por este tipo de via pública.

Durante esta semana transitava por uma estrada de 
chão batido, quando me deparei com um acidente do tipo 
colisão frontal, envolvendo dois veículos. A estrada havia 
passado por recentes melhorias, havendo pedras soltas no 
local. 

Este tipo de terreno pode ser muito perigoso para mo-
toristas que não são acostumados a por ele trafegarem. Per-
de-se muito em termos de aderência dos pneus com o solo, 
sendo elevada a possibilidade de ocorrerem derrapagens e 
perda do controle. Por isso é que nosso Código de Trânsito 
limita em 60 km/h a velocidade nas estradas, quando não 
houver sinalização especificando a velocidade a ser obser-
vada para o trecho.

A escolha de pneus apropriados também é um impor-
tante aspecto para quem transita com frequência por estra-
das de chão. Um pneu misto, mais macio, possibilitará me-
lhor aderência, sem mencionar que proporcionará maior 
conforto aos ocupantes e durabilidade dos componentes do 
veículo. 

Ao se aproximar de curvas ou descidas íngremes, o mo-
torista deve redobrar sua atenção, pois nestes locais, diante 
de qualquer obstáculo que surja, possivelmente o condutor 
tenderá a frear o veículo de forma mais brusca, o que poderá 
induzir a derrapagem e perda do controle. Procure diminuir 
a velocidade antes de entrar na curva ou de iniciar a descida 
e faça isso de forma suave, lembrando sempre que o tempo 
de frenagem neste tipo de pavimento é muito diferente do 
que numa via com maior aderência.

Havendo formação de nuvem de poeira, reduza a veloci-
dade e preocupe-se em ser visto pelos veículos que seguem 
no contrafluxo. Para isso, uma boa dica é manter acesos os fa-
róis do veículo. Nestas circunstâncias toda preocupação deve 
estar voltada para evitar choques em objetos fixos existentes 
nas proximidades da via, ou colisões com veículos e máqui-
nas agrícolas que também estejam por ali transitando.

Observando estas dicas elementares você encontrará 
condições mais seguras de deslocamento e evitará tornar-
se vítima de acidentes.

A Polícia Civil, por meio da 
Delegacia de Polícia de Maravi-
lha, cumpriu, na manhã de on-
tem (15), a quatro mandados de 
busca e apreensão objetivando 
o combate ao tráfico de drogas.

Durante as buscas fo-
ram apreendidos aparelhos 
celulares, munição, cocaí-
na e maconha. Um dos in-
vestigados foi preso em fla-
grante e encaminhado para 
a cadeia pública de Maravi-
lha. As investigações continu-
am com o objetivo de prender 
os demais envolvidos. Auxilia-
ram na operação policiais ci-
vis de Cunha Porã e a equi-
pe do Canil da Polícia Civil.

Aparelhos celulares, munição e drogas 
foram apreendidos

Polícia Civil
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SEGUNDA EDiçãO

Trilha motoreca mobiliza 
200 participantes 

O Grupo Motoreca e a 
Associação de Motociclistas 
Liberdade Sem Limites pro-
moveram a segunda edição 
da Trilha Motoreca no sá-
bado (9). O evento teve iní-
cio às 14h, no asfalto de aces-
so à Linha Primavera, com 

destino à Linha Barro Preto. 
De acordo com os orga-

nizadores, a segunda edi-
ção da trilha contou com 200 
participantes. Após o térmi-
no das provas houve con-
fraternização na comunida-
de com churrasco e chope.

Fotos: Ederson Abi/O Líder

Após provas, trilheiros realizaram confraternização na linha barro Preto

largada foi realizada na linha Primavera 

trilha Motoreca contou com 200 participantes

OPORTUNizAR GOL E LETRAS
Alunos do CE monteiro Lobato ganham prêmio

BOA CAmPANHA Agora Maravilha joga contra Power LED Protons, 
na terça-feira (19), às 19h

maravilha 100% na RiCTV 
Record de futebol 7

A equipe da Oeste Tin-
tas/Kasa Empreendimentos/
AMF, representante de Mara-
vilha na Copa RICTV Record 
de Futebol 7, está com 100% 
de aproveitamento, pela cha-
ve B da competição. São duas 
partidas e duas vitórias. A 
primeira foi contra a Niju 
Alimentos pelo placar de 5 

x 0 e na noite de terça-fei-
ra (12) o triunfo foi contra a 
Danone F.C., pelo placar de 
2 x 1. Agora Maravilha joga 
contra Power LED Protons, 
na terça-feira (19), às 19h, 
em Chapecó. 

São duas partidas e duas 
vitórias, contra Niju e a equipe 

Danone F.C.

Divulgação

A atividade social Opor-
tunizar Gol e Letras, co-
ordenada pelo professor 
Beni de Lima, é desenvolvi-
da junto ao Centro Educa-
cional Monteiro Lobato, no 
Bairro Bela Vista, em Ma-
ravilha. O trabalho esporti-
vo é realizado com 53 alu-
nos das categorias sub-9, 
11, 13, 15 e sub-17 e man-
têm os integrantes ocupa-
dos com atividades lúdi-
cas e esportivas. Os alunos 
também recebem lan-

che ao fim de cada treino.
Para poder participar, 

todos devem manter notas 
aceitáveis para o bom de-
sempenho escolar, e os alu-
nos que atingirem as me-
lhores médias, ganham 
prêmios. Para tal, no segun-
do semestre ganharam ca-
misetas do projeto, pela ca-
tegoria sub-9, Pablo Neres e 
Dalvan Corrêa; sub-11, De-
vid Hermes; sub-13; Carlos 
Gregg; sub-15, Gian Corrêa; 
e pela sub-17, Erick Corrêa. 

Fotos: Divulgação

Gian Corrêa 

Deivid hermes e Carlos Gregg Dalvan Corrêa e Pablo Neres      
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 ONEIdE BEHLING

DECiSÕES Agora, time maravilhense precisa vencer por dois gols de 
diferença para a decisão da vaga ir para os pênaltis 

Derrota em casa complica CRm 
no Estadual de Amadores 

O Clube Recreativo Ma-
ravilha (CRM) perdeu para o 
Ouro Verde por 2 x 0 na tar-
de de domingo (10), pela 
primeira partida das quar-
tas-de-final do Campeonato 
Estadual de Amadores, fase 
Oeste. O jogo foi realizado 
no Estádio Doutor José Leal 
Filho, em Maravilha. 

Jogando em casa, o 
CRM, mais uma vez, não 
teve boa atuação e sofreu o 
primeiro gol de falta, na eta-
pa inicial. O segundo gol foi 
marcado no segundo tempo, 
em contra-ataque. O jogo de 
volta será realizado amanhã 
(17), em Descanso. 

O time maravilhense 
precisa vencer com saldo 
de dois gols para a decisão 
da vaga ir para os pênaltis 
ou com diferença de mais 

Ederson Abi/O Líder

Equipe de Descanso marcou 2 x 0 no CRM, que jogou em casa

de três gols para passar di-
reto às semifinais da com-
petição. O técnico do CRM, 
Luiz Carlos Capeli, disse 
à reportagem da rádio Lí-
der FM, após o apito final, 
que ninguém jogou a toa-

lha. “Não tem nada defini-
do! Como eles vieram aqui e 
ganharam, nós também po-
demos ir lá e fazer o mesmo. 
Eu confio na minha equipe 
e nós vamos lutar até o fim”, 
disse Capeli, convocando o 

torcedor rubro-negro para 
ir apoiar o time em Descan-
so. “Vamos fazer uma inva-
são de maravilhenses no do-
mingo lá e com confiança 
e futebol vamos passar de 
fase”, finalizou. 

CAmPEONATO DE FUTEBOL
Reunião de planejamento será na próxima semana

PRETEOU O OLHO DA GATEADA
A vida do CRM não está fácil. Em desvantagem no placar 

após derrota por 2 a 0 em casa pelo Estadual de Amadores, a 
equipe do técnico Luiz Carlos Capeli terá que vencer o Ouro 
Verde por três gols de diferença. Se o time de Maravilha devol-
ver o resultado do primeiro jogo, a decisão vai para os pênaltis.

mOTiVAçãO 
Perder o jogo de ida em seus domínios e depois reverter 

a vantagem na casa do adversário é algo muito complicado. 
Agora, perder em casa por dois gols de diferença e buscar a 
classificação no estádio do rival é algo extremamente raro. 
Há pouquíssimos exemplos de superação no futebol ama-
dor. Coisa de contar nos dedos de uma só mão, sendo gene-
roso. No futebol profissional há vários exemplos. E é aí que o 
CRM precisa usar esse sentimento de desconfiança, de desâ-
nimo, e transformar em motivação. É preciso trabalhar a ca-
beça do jogador. Esses atletas têm a oportunidade de escre-
ver o nome na história do clube.

ACREDiTAR ATé O Fim
Para acontecer a reversão, é muito difícil. São raríssimos 

os casos. Vai depender das circunstâncias do jogo da volta. 
Se o Clube Recreativo Maravilha marcar um gol cedo, cres-
ce bastante a chance. CRM é superior ao Ouro Verde! O time 
tem que acreditar até o fim. Uma missão complicada, mas 
que é possível de ser revertida, principalmente pela qualida-
de do elenco do CRM. No futebol já se viu muita coisa e va-
mos tentar reverter este resultado negativo.

FATO NOVO 
Para este desafio o za-

gueiro Gustavo, expulso no 
último domingo, deve ser 
substituído por Ronny. Mas 
o fato novo é o retorno ao 
grupo do atacante Fabiano 
Veiga. Retornando de lesão, 
justamente na hora que o 
Clube Recreativo mais pre-
cisa dele! Tem jogadores no 
grupo do Maravilha que já 
enfrentaram até situações 
piores, não é um time juvenil. Diretoria disponibilizou concen-
tração em hotel, jantar, café da manhã, almoço, lanches, pales-
tras... Agora é hora de demonstrar dentro de campo.

RECEiTA 
De São Carlos vem a receita para o CRM triunfar em 

Descanso. Técnico Sidy First do Metropol foi o único que até 
aqui ganhou do Ouro Verde. Segundo ele, é necessário mar-
car a saída de bola, fazer a marcação alta no campo deles! 
Maravilha precisa se impor mais, não perder uma dividida. 
First deseja sorte ao Clube Recreativo Maravilha. Então tá, 
tchê! Acrescento que não pode faltar força, garra, dedicação 
e bola na rede do adversário! Força, CRM!

FORçA DO RáDiO 
Viciados por futebol que somos, a equipe Líder vai realizar 

ampla cobertura dessa batalha pela classificação do CRM. Mais 
uma vez o papel fundamental do rádio na propagação, divulga-
ção e informações no futebol vai mostrar sua força. Estaremos 
no ar com pré-jornada a partir das 14h, cobrindo a chegada do 
ônibus com jogadores, diretoria e torcedores em Descanso. E às 
15h Celso Ledur, o narrador que deixa você na cara do gol, abre 
a Jornada Esportiva. Sintonize a 92.3 Líder FM.

A Secretaria de Esportes, 
Lazer e Turismo de Maravilha 
iniciará a organizar, na segun-
da-feira (18), o Campeona-
to Municipal de Futebol 2017, 
com reunião de planejamento 
com as equipes, às 20h, no Gi-
násio de Esportes Gelson Ta-
deu Lara. Na pauta, a oficiali-

zação do evento, divulgação, 
período de inscrições, catego-
rias e idades, patrocinadores, 
premiações, inscrições, do-
cumentos necessários e de-
mais assuntos relacionados.  

Na temporada 2016 o Esportivo bela 
Vista foi campeão nas categorias 

aspirante e principal

Arquivo/O Líder

No sábado (23) a Associa-
ção dos Gremistas de Iracemi-
nha realiza o 2º Encontro dos 
Gremistas de Iraceminha. O 
evento vai contar com a presen-
ça dos ex-jogadores do tricolor 
gaúcho Arílson, Carlos Miguel 
e Paulo Nunes. O encontro vai 
ocorrer na sede da Associação 
dos Servidores Públicos Muni-
cipais de Iraceminha (Aspumi).

A programação começa 
às 13h30 com a chegada dos ex
-atletas com carreata pelas prin-
cipais ruas da cidade; às 14h jogo 
entre os gremistas de Iracemi-
nha x gremistas de Maravilha, 

em seguida, jogo dos gremistas 
de Iraceminha com a participa-
ção dos ex-jogadores Arílson, 
Paulo Nunes e Carlos Miguel. 
Às 19h, na Aspumi, haverá ví-
deos e sessão de fotos e autó-
grafos. Mais tarde será servi-
do jantar, seguido de sorteio 
de brindes e uma camisa ofi-
cial do Grêmio autografada. 

As fichas para o jantar são 
vendidas no valor de R$ 25 adul-
to e R$ 10 crianças de 7 a 12 anos. 
Pontos de venda: Bar da Nena, 
Posto Irmãos Metralha, Pos-
to da Serra, Infotec Informáti-
ca, DV Despachante e Flor e Cia.

iRACEmiNHA 
Gremistas promovem 
encontro de tricolores 

Na segunda-feira (18) 
iniciam em Maravilha as 
competições do Moleque 
Bom de Bola, nos campos 
do Clube Recreativo Ma-
ravilha, Aurora e Madalo-
zzo. As disputas do fute-
bol feminino serão entre 
escolas de Saltinho, Ro-
melândia, Maravilha, San-
ta Terezinha do Progresso, 
Pinhalzinho e Sul Bra-
sil. E para disputar o fute-
bol masculino participam 
escolas de Saltinho, Sau-

dades, Modelo, Pinhalzi-
nho, Tigrinhos, Santa Tere-
zinha do Progresso, Flor do 
Sertão, Maravilha, São Mi-
guel da Boa Vista, Sul Bra-
sil, Romelândia e Serra Alta. 

O período das compe-
tições será de 18 a 23 de se-
tembro. O Moleque Bom 
de Bola é uma promoção 
do governo do Estado e re-
alizado pela Fesporte, em 
parceria com a Parati S/A, 
agências de desenvolvimen-
to regional e prefeituras.

FUTEBOL 
Semana que vem tem 
moleque Bom de 
Bola em maravilha



município prepara 
programação de 
Natal e Réveillon

Semana que vem 
tem moleque Bom de 
Bola em maravilha

Derrota em casa 
complica CRm no 
Estadual de Amadores

PáGiNA 14

PáGiNA 31

PáGiNA 31

trabalho de organização envolve Departamento de 
Cultura e Secretaria de indústria e Comércio

Competições serão realizadas nos campos do Clube 
Recreativo Maravilha, Aurora e Madalozzo

Agora, time maravilhense precisa vencer por dois gols de 
diferença para a decisão da vaga ir para os pênaltis 

Lar de Convivência promove 
homenagem aos sócios 
com mais de 80 anos

PáGiNA 21Confraternização contou com a presença de familiares e amigos

LEmBRANçA Ederson Abi/O Líder
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