
Maravilha ficou com o 4º 
maior crescimento da região 

Eleita nova 

PÁGINAS 20 E 21

Mais de 70% dos municípios catarinenses com menos de 10 mil 
habitantes diminuíram a população, enquanto 99% das cidades com mais 
de 25 mil moradores cresceram no último ano

Nelson Silveira é o novo patrão do Centro 
de Tradições Gaúchas e vai comandar os 
trabalhos ao lado dos outros sete integrantes 
da patronagem 

Mais de duas mil crianças, policiais e bombeiros 
participaram da marcha pelas avenidas centrais da 
cidade. Público expressivo também permaneceu nas 
laterais para assistir ao desfile PÁGINAS 12 E 13

INDEPENDÊNCIA DO BRASIL

ESTIMATIVA POPULACIONAL

CTG JUCA RUIVO 
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MARAVILhA Decoração da cidade começa neste mês de setembro, 
envolvendo entidades e empresas 

Definida a programação do 
Outubro Rosa 
CARINE ARENHARDT

Com o tema “Gosto de 
borboletas. Me fazem lem-
brar que na vida tudo se 
transforma. Sempre”, come-
çam neste mês as ações do 
Outubro Rosa em Maravilha. 
Na segunda-feira (10) terá 
início o Projeto Laço Rosa, 
que vai levar palestras infor-
mativas para escolas munici-
pais e estaduais durante se-
tembro e outubro.  

Já no segundo semestre 

deste mês, entidades e em-
presas farão a decoração alu-
siva à campanha nas rótu-
las da cidade. Também estão 
sendo comercializadas as ca-
misetas do Outubro Rosa e 
nos próximos dias começam 
as vendas de fichas para o 
Chá Rosa, um dos principais 
eventos da campanha, que 
objetiva trabalhar a preven-
ção do câncer nas mulheres. 

A programação é organi-
zada pela Rede Feminina de 
Combate ao Câncer e recebe 

PROGRAMAÇÃO 
Dia 10/09: início do Projeto laço rosa
Dia 05/10: Coleta de exames preventivos na aurora 
alimentos
Dia 06/10: Missa na igreja Matriz, às 19h
Dia 27/10: Chá rosa, às 16h, no Salão Evangélico

Também faz parte da pro-
gramação um momento espe-
cial para voluntárias e vitorio-
sas, no dia 16 de outubro, com 
palestra ministrada por um 
médico endocrinologista da 

Clínica Grellmann, e a panfle-
tagem em vários locais do co-
mércio. Já a tradicional Cami-
nhada Rosa será realizada em 
novembro, devido ao período 
eleitoral. 

o apoio de entidades, poder público e empresas. 

A PRESSãO DOS 
INCONfORMADOS

Há alguns dias um amigo me contava da filha dele, que 
no ano passado mudou de escola. Pode parecer um caso ba-
nal e corriqueiro, mas vou mostrar que só parece. Ele é com-
plexo e importante – para pais e filhos.

Talvez o próprio leitor teve que mudar de escola na in-
fância ou adolescência. Eu mudei algumas vezes. É difícil 
sair da rotina e se readaptar, fazer novos amigos. Mas depois 
acostuma. E a nova escola logo se torna a nossa escola.

Eu mudei de escola por necessidade. A família mudou, 
eu fui junto. Mas aqui vem a reflexão: os pais podem mudar 
a criança de ambiente escolar, por exemplo, se quiserem que 
a criança (ou adolescente) mude.

Nesse caso que ouvi, a menina estava a vida toda na 
mesma escola. Sentava mais no fundo da sala, com os baca-
nas, com os descolados. Os pais perceberam e agiram. Esco-
lheram uma nova escola e ela se deparou com outra realida-
de. Por exemplo, mais da metade dos colegas já tinha feito 
algum tipo de intercâmbio. Coisa que ela e os amigos da es-
cola anterior nem sonhavam.

É um exemplo de algo que os estudos comportamentais 
já apontam faz tempo: nos tornamos parecidos com os nos-
sos pares. Somos o resultado do meio, do convívio.

Por isso, se quiser mudar, escolha bem as suas compa-
nhias. Se quiser moldar os filhos, seja estratégico na escolha 
das companhias deles (amigos, escola, grupos, férias, via-
gens, com quem eles passam o fim de semana). As compa-
nhias moldam – para o bem e para o mal.

A propósito, neste exato momento, a filha do meu ami-
go está fazendo intercâmbio na Europa. Ela foi influenciada 
pelos novos pares. E ela decidiu que não quer ficar para trás.

*
Ou seja: para mudar, você vai ter que fazer algumas refle-

xões difíceis. Por exemplo:
Você se conforma com um círculo de amigos que só se 

reúnem para jogar conversa fora?
Você se conforma com um relacionamento... (insira aqui 

o adjetivo que achar melhor)?
Você se conforma com uma turma de faculdade cheia de 

gente que só reclama do conteúdo e do professor?
Você se conforma em ficar 8 horas por dia fazendo algo 

que não gosta para poder pagar as contas e aposentar-se 
um dia?

Quem sabe tornar-se um inconformado já seja um pri-
meiro passo importante. São as suas escolhas que vão defi-
nir o seu futuro, e não as eleições de outubro.
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LIÇÕES DE VIDA
respeito é palavra que não existe 
no dicionário de muitas pessoas...

por WOLMIR HÜBNER

RADAR
radar@jornalolider.com.br

BOM fIM DE SEMANA!

A propaganda política de rádio e TV começou colocando a cam-
panha dentro da casa dos eleitores. O Tribunal Superior Eleitoral der-
rubou o registro da candidatura do ex-presidente Lula, obrigando 
o PT a anunciar prontamente que Fernando Haddad é o verdadei-
ro nome do partido na disputa. As bases da campanha eleitoral es-
tão enfim definidas. O objetivo do TSE de julgar logo o caso Lula 
foi impedir que a estratégia de desinformação do PT - que sem-
pre soube da impossibilidade legal da candidatura de alguém con-
denado em segunda instância - se expanda na TV e no rádio.

A SUBSTITUIÇÃO DE LULA

Integrantes da cúpula do PT afirmam que, apesar 
das ressalvas públicas, a conversa de Lula com Fernando 
Haddad na carceragem da PF, na segunda (3), foi conclusiva. 
O recurso ao STF cumpre duas funções simbólicas: mostra 
à militância que o partido não desistiu do ex-presidente 
e preenche requisito para que a ONU avalie o mérito do 
caso do petista. A unção de Haddad será feita em Curitiba, 
cidade em que Lula está preso, na terça-feira (11). O 
roteiro para a bênção televisiva também foi traçado.

REDE fEMININA
O Projeto Laço Rosa, que vai levar palestras infor-
mativas para escolas municipais e estaduais du-

rante setembro e outubro, terá início na se-
gunda-feira (10). O Outubro Rosa em 

Maravilha é organizado pela Rede Fe-
minina de Combate ao Câncer e re-
cebe o apoio de entidades, poder pú-

blico e empresas. O tema deste ano 
é “Gosto de borboletas. Me fazem lembrar 
que na vida tudo se transforma. Sempre”.

AGORA é 
PRA VALER

ELEIÇãO NãO SERÁ ANULADA

Todo ano eleitoral surgem diversos boatos nas redes so-
ciais, não só sobre os candidatos, mas também sobre as regras 
do pleito. E um dos mais “famigerados” é de que se mais da me-
tade dos eleitores votarem nulo, a eleição será anulada e terá de 
ocorrer uma nova disputa. Mas como muitos dos boatos, essa 
“tese” não é verdadeira. A questão é que os votos nulos não são 
nem considerados na apuração, ou seja, eles não fazem diferen-
ça. Por sinal, quando uma pessoa anula o voto, ao invés de for-
çar uma nova eleição, como muitos pensam, a tendência é de fa-
vorecimento do candidato que está na frente na disputa.

APAE MARISOL
A diretoria da Apae Marisol de Maravilha nos enviou ofício agradecen-

do ao nosso grupo de comunicação pelo apoio prestado na divulgação dos 
eventos realizados pela instituição durante todo o mês de agosto, especial-
mente sobre o tema “Prevenção das deficiências”. Obrigado pelas palavras 
e reiteramos que sempre estamos à disposição de causas dessa natureza.

CORAJOSA 
A apresentadora de TV inglesa Racha-

el Bland morreu dois dias após anunciar, 
por meio de suas redes sociais, que tinha 
pouco tempo de vida. A jornalista do ca-
nal BBC tinha 40 anos, foi vítima de cân-
cer de mama e teve sua morte anuncia-
da por seu marido, por meio do Twitter: 
“Nossa linda e corajosa Rachael morreu 
pacificamente na manhã do dia 5 [quarta 
feira], cercada pela família. Estamos des-
truídos, mas ela gostaria de agradecer a 
todos que tiveram interesse na história 
dela e enviaram mensagens de apoio. Vo-
cês jamais compreenderão o que repre-
sentava para ela”. Na manhã da segunda-
feira (3) Rachael falou sobre seu estado 
terminal também por meio do Twit-
ter, em mensagem direcionada aos seus 
mais de 30 mil seguidores: “Nas pala-
vras do lendário Frank Sinatra, ‘sinto que 
o momento chegou, amigos’. De repen-
te me avisam que só tenho alguns dias. É 
tudo muito surreal. Obrigada a todos pelo 
apoio que recebi. Adeus, meus amigos”.

PREÇO dOS IMÓVEIS EM BAIXA

Como o mercado imobiliário não 
reage ao tombo na crise, os preços 
dos imóveis seguem caindo. Ao me-
nos, em média. O Índice FipeZap apon-
tou intensificação no recuo em julho. 
No mês, o preço dos imóveis residen-
ciais anunciados para venda tiveram 
queda nominal de 0,40%. No acumu-
lado de 12 meses, o recuo nominal de 
preços é 0,19%. Considerando a infla-
ção do período, a queda real fica pró-
xima de 4,5%. O movimento tem sido 
mais intenso em 2018. Preocupante...

IRRESPONSABILIDADE
Recebemos da prezada Patricia, assessora de comunicação do 

município de Maravilha, um demonstrativo das faltas em consul-
tas e procedimentos marcados na rede de saúde pública do municí-
pio. O número é assustador: 1.792 pacientes faltantes somente neste 
ano. Essas pessoas que marcam consultas e no dia marcado simples-
mente não comparecem, sem qualquer justificativa, devem ser pu-
nidas de alguma forma. Criar um cadastro de todas e avaliar na 
próxima consulta se deverão ou não ser atendidas. Deixar um pro-
fissional da saúde esperando é um ato de irresponsabilidade. Pro-
vidências certamente serão tomadas pela Secretaria de Saúde. 

Horário de verão 2018
O horário de verão neste ano terá 

início dia 21 de outubro, um domin-
go, e irá até 16 de fevereiro de 2019. Se-
rão quase quatro meses, 120 dias.

Portal da 
Transparência

Um site de acesso livre, 
no qual o cidadão pode en-
contrar informações sobre 
como o dinheiro público é 
utilizado, além de se infor-
mar sobre assuntos relacio-
nados às gestões públicas. 
Trata-se do Portal da Trans-
parência. Com a lei de aces-
so à informação, a obrigação 
de divulgar e gerir a máqui-
na pública de forma transpa-
rente ficou ainda mais concre-
ta. O cidadão eleitor passou a 
contar com uma série de in-
formações, o que aumenta 
a participação nas decisões. 
Acesse e acompanhe o que 
se passa no seu município...

SÁBAdO ESPECIAL

Hoje (8) as lojas de Maravilha irão ficar aber-
tas até às 16h e os consumidores podem apro-
veitar para fazer compras com mais comodida-
de. O Núcleo de Desenvolvimento Comercial, 
ligado à CDL e Associação Empresarial de Ma-
ravilha, lembra que setembro é o mês do clien-
te e as empresas estão preparando diversas novi-
dades. O Núcleo também reforça a importância 
de valorizar o comércio local, que tem mui-
to a oferecer. Os próximos sábados com atendi-
mento especial serão os dias 6 e 13 de outubro
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por CASSIANE WENdRAMIN

DIREITO E SAÚDE
cassi.wen@hotmail.com

CRITéRIOS PARA O USO DO PROCEDIMENTO 
EXPERIMENTAL OZONIOTERAPIA

Colaboração de Karlessa Mantovani 
e Bruno Zilles Magno Nunes

O Conselho Federal de Medicina (CFM) publicou a Resolu-
ção n° 2.181/18, que estabelece que a ozonioterapia é um proce-
dimento a ser adotado pelos médicos no Brasil apenas em cará-
ter experimental, de modo que os tratamentos realizados por essa 
abordagem devam seguir critérios definidos pela Comissão Na-
cional de Ética em Pesquisa (Conep), bem como deverão ser rea-
lizados gratuitamente.

Dentre as condições elecandas estão: a concordância dos par-
ticipantes com as condições em que a pesquisa será realizada, a ga-
rantia de sigilo e anonimato para os que se submeterem à prática e 
a oferta de suporte médico-hospitalar em caso de efeitos adversos.

A ozonioterapia é operada pelo uso do ozônio – um potente 
antimicrobiano que atua sobre bactérias, vírus e fungos – mistu-
rado com oxigênio. Possui finalidade terapêutica e pode ser ad-
ministrada por diversas vias (endovenosa, retal, intra-articular, 
local, intervertebral, intramuscular etc). Contudo, posto que ain-
da se encontra em caráter experimental, não há evidências cien-
tíficas concretas acerca de seus benefícios.

A resolução do CFM reforça em suas considerações a veda-
ção ao médico de usar experimentalmente qualquer tipo de te-
rapêutica ainda não liberada para uso em nosso país sem autori-
zação dos órgãos competentes e sem consentimento do paciente 
ou de seu responsável legal, podendo vir a ser aberta sindicância 
e/ou processo ético-profissional, além de sujeitar o profissional a 
punições se desrespeitar as normas legais. 

Na área odontológica, o procedimento já foi reconhecido 
pelo Conselho Federal de Ondotologia através da Resolução n° 
166/2015 que regulamentou o uso do ozônio pelo cirurgião-den-
tista habilitado em ozonioterapia como alternativa antisséptica 
para tratamento de cárie dental, quadros inflamatórios/infeccio-
sos, potencialização da fase de sanificação do sistema de canais 
radiculares, auxílio no processo de reparação tecidual, dor e dis-
função de ATM (atividade antiálgica e antiinflamatória) e necro-
ses de maxilares.

AMERIOS
Assembleia dos prefeitos debate sanidade 
animal e reciclagem

Na quinta-feira (13) a 
terceira companhia de Bom-
beiros Militar de Maravi-
lha vai entregar os certifi-
cados do Curso Básico de 
Atendimento a Emergên-
cias. O público-alvo fo-
ram os professores da rede 
de ensino pública munici-
pal e estadual, como expli-
ca o comandante Moura.

“Este ano a gente re-
solveu abrir as vagas des-
te curso que a gente tem a 
cada dois anos, que é um 
curso destinado a repas-

sar alguns conhecimentos 
básicos de bombeiros à co-
munidade, tais como noção 
de atendimentos pré-hos-
pitalar, noções de seguran-
ça contra incêndio, entre 
outras informações, nes-
te ano a gente decidiu que 
essas vagas seriam para 
os professores”, explica. 

Segundo o comandan-
te, foi um curso de 40 horas 
que foi realizado pelo perío-
do de um mês. A entrega dos 
certificados ocorre na Câ-
mara de Vereadores, às 19h.

ATO OfICIAL
Bombeiros entregam 
certificados de curso 
na próxima semana 

NElCIR DAll’AgNol

Na noite de quarta-feira (5) 
o Centro de Tradições Gaúchas 
(CTG) Juca Ruivo de Maravilha 
elegeu a nova patronagem. Com 
apenas uma chapa inscrita para 
a eleição, a mesma foi eleita por 
aclamação. 

O novo patrão é Nelson Sil-
veira; capataz, Luís Carlos Sch-
neider; primeiro sota-capataz, 
Cleide Schosler; segundo sota-
capataz, Paulo Basani; agrega-
do das pilchas, Elvio Prevedello; 
segundo agregado das pilchas, 
Rildo Poloni; xiru das falas, Ge-
nuir Basani; e pasteiro, Marce-
lo Schmidt. Conselho de va-
queanos: Antônio dos Santos, 

MARAVILhA Com apenas uma chapa inscrita para a eleição, 
a mesma foi eleita por aclamação

Centro de Tradições Gaúchas 
elege nova patronagem

Nova patronagem tem quase dois anos para desenvolver o trabalho

Nelcir Dall’Agnol/O Líder

EDERSoN AbI

A Associação dos Muni-
cípios do Entre-Rios (Ame-
rios) realizou assembleia geral 
na quarta-feira (5) em Maravi-
lha. Com a presença dos pre-
feitos da região, a reunião co-
meçou com explicação da 
Cidasc e Icasa sobre o proble-
ma de tuberculose e brucelo-
se nas propriedades da região. 
Maravilha tem pelo menos cin-
co propriedades com a doen-
ça, que também atinge várias 
pessoas. O objetivo do deba-
te foi a possibilidade de am-
pliar o programa de erradi-
cação de Maravilha para os 
municípios da região. No mu-
nicípio, por força de legisla-
ção, os incentivos econômicos 
estão condicionados à rea-
lização de exames em todos 
os animais na propriedade. 

No entanto, há certa re-
sistência por parte de algu-
mas administrações em obri-
gar os produtores a fazer o 
exame no rebanho. De acor-
do com o secretário de Agri-
cultura de Maravilha, Pedro 
Gilberto Ioris, alguns prefei-
tos têm medo de “perder voto” 
com a iniciativa, que vai exi-

Carlos Siqueira e Leonir de Oli-
veira. Suplentes: Zenoir Longo, 
Clesio Dall’Agnol e Celesio Colla. 
De acordo com o patrão eleito, a 

intenção é trabalhar para reavi-
var a cultura gaúcha no maravi-
lhense. Segundo ele, não adian-
ta ter apenas bons laçadores ou 

dançadores, é preciso ter pessoas 
dedicadas em fazer a cultura gaú-
cha ser vista, com bons costumes 
e respeitando o próximo. 

gir mais atenção dos produto-
res. O secretário pediu apoio 
de todos e disse que a situação 

é grave em toda a região, que 
possui vários casos da doença. 
Além disso, ele criticou o go-

verno estadual, que está ausen-
te e deveria liberar mais recur-
sos para erradicar o problema. 

Durante o encontro, os 
prefeitos debateram o proje-
to de coleta seletiva dos ma-
teriais em toda a região. Atu-
almente, apenas Maravilha e 
Saudades fazem a coleta dos 
materiais recicláveis. O objeti-
vo é implantar o plano em to-
das as cidades. Para isso, a 
Amerios e a Agência Regula-
dora Intermunicipal de Sa-
neamento (Aris) entregaram 
para cada município material 
de divulgação e orientação so-

bre separação e coleta dos ma-
teriais recicláveis. O objetivo 

é trabalhar a conscientização 
em uma ação com as escolas.

Cada município recebeu material de divulgação sobre coleta seletiva de materiais

Prefeitos receberam orientações da Cidasc e do icasa sobre gravidade da tuberculose e brucelose no rebanho bovino

Fotos: Ederson Abi/O Líder
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por LUIZ CLÁUdIO CARPES
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Sonhar é bom, mas realizar é melhor ainda!

CRÉDITO 
PRÉ-APROVADO UNICRED

CONTRATE PELO: UNICRED
MOBILE

INTERNET
BANKING

TERMINAIS
ATM

SERÁ QUE VEM NOVA GREVE DOS CAMINhONEIROS?
Eu tenho visto (e ouvido, e lido) muita coisa acerca des-

te assunto. Há risco? Eu entendo que sim. E por um motivo 
bem simples. As reivindicações que foram feitas, de certa for-
ma, não foram cumpridas em sua totalidade. Vamos lá. Preço 
do diesel, tabela do frete... Foram algumas situações que lite-
ralmente, não tiveram um cumprimento total por parte do go-
verno. Fora, evidentemente, outras situações. Bem da verdade, 
aquele desconto do diesel nunca ficou bem claro. A tabela do 
frete, também não. Não é à toa que a ANTT já interviu na tabe-
la, no começo desta semana, certamente já antevendo um pro-
blema maior, pouco tempo há frente. E hoje, ninguém dentro 
do governo pode dizer que não sabe dos efeitos devastadores 
de um movimento. Mas como previdência e provimento não 
são os fortes da atual política pública para o setor, é bom que 
o cidadão fique atento. Afinal, entendo que não se descartam 
novos movimentos e simples cumprimento de reivindicações 
já feitas. O risco existe, e isto é inegável.

SALÁRIO MíNIMO A R$ 1.006,00
O governo acena com um salário mínimo a mil e seis reais para 

o próximo ano. Evidentemente, não é lá grande coisa. Mas calma 
aí. Há, sim, uma grande diferença entre ter e não ter mais de mil 
reais nas contas do fim do mês. Em um país onde se convive com 
um grande desemprego, com muita gente na economia informal, e 
com uma imensa desigualdade social, muita gente depende exata-
mente deste valor no fim do mês para subsistir. E mais. Outros tan-
tos dependem exatamente deste valor para manter a família toda – 
e isso compreende filhos, netos e outros familiares. Por isso, mil e 
seis pode ser pouco, mas não é tão ruim assim. 

DIA DA PÁTRIA
Muitos me chamam de saudosista. Mas sejamos realis-

tas, na verdade. O gosto pelo “dia da Pátria” não é mais o mes-
mo. Quando éramos crianças, marchávamos no 7 de setem-
bro. O dia era uma festa. Vivia-se o auge do regime militar no 
país, mas todos curtiam aquele momento. Aliás, até o ensaio 
da marcha era uma festa. O dia – geralmente frio – era o ápice 
de tudo aquilo. A gente esperava pela data com alegria, que-
rendo que tudo saísse certinho, e claro, que ninguém mar-
chasse com o “pé trocado”. Hoje, não há marcha, não se en-
saia. Restam os desfiles militares que têm feito a atração maior 
da data, em muitos lugares. Aliás, mérito total às forças milita-
res. Mas fora isto, a data perdeu o “glamour”. Sinto falta, sim, do 
que fazíamos há décadas. Infelizmente, tempos que não vol-
tam mais. Culpa talvez de tudo o que tem acontecido de ruim 
em nosso país. Não há como culpar o cidadão e o aluno por 
esta perda de patriotismo. Amamos o Brasil, mas muitas ve-
zes, sentimos vergonha. E com a vergonha, o patriotismo tam-
bém está se indo. 

Angélica Faccio, Angeli-
na Cavalheiro, Clair Knob, Erna 
Bonamigo, Gema Sirtolli, Ivan-
dir Pedrosso, Leonita Forgiari-
ni, Leoni Minski, Lucia Francis-
con, Lurdes Ceccon, Maria da 
Silva, Marta Feyth, Olinda Fer-
nandes, Perina da Luz, Tere-
za Copini e Zeneide Cembra-
nel. Estas são as debutantes 
da melhor idade que desfila-
rão no baile de hoje (8). O even-
to ocorre no Lar de Convivên-
cia e é organizado pelo grupo 
de idosos do Lar. Os padrinhos 
são Alda e Albano Honaiser. 
Esta é a 3ª edição do evento.

MELhOR IDADE
Lar de Convivência realiza baile das debutantes 
da terceira idade

Nelcir Dall’Agnol/O Líder

Participantes estão preparadas para a participação na terceira edição do evento

POTÊNCIA ENERGéTICA Estrutura foi ativada em julho de 2017 e 
inaugurada oficialmente no início de 2018 

Com investimento de R$ 12 milhões, 
subestação completa um ano
EDERSoN AbI

A subestação da Celesc com-
pletou um ano de atividade ener-
gética no mês de julho. A grande 
estrutura foi construída na Linha 
Araçá, interior de Maravilha, com 
recursos de R$ 12 milhões e terre-
no doado pela prefeitura. A subes-
tação de Maravilha está conectada 
às subestações de Pinhalzinho e 
São Miguel do Oeste e representou 
acréscimo de aproximadamente 
50% na energia disponível para a 
região. De acordo com a Celesc, a 
energia do local é fornecida para os 
municípios de Maravilha, Iracemi-
nha, Flor do Sertão, São Miguel da 
Boa Vista, Santa Terezinha do Pro-
gresso e a área rural de Tigrinhos.

De acordo com o geren-
te regional da Celesc, José Rei-
naldo Volkweis, além de 21 mil 

unidades consumidoras, a su-
bestação também melhorou o 
trabalho de laticínios de gran-
de porte e agroindústrias. Ele diz 
que não precisará investimen-
tos semelhantes para os próxi-
mos 20 anos, já que a subestação 
vai comportar o aumento na de-
manda por energia elétrica.

Na avaliação de Volkweis, 
o local está funcionando como 
previsto e atendendo os morado-
res como programado. Os níveis 
de energia e carregadores estão 
dentro do que a empresa proje-
tava. “Fizemos várias obras de 
adequação dentro do perímetro 
urbano de Maravilha. Substitui-

ção de condutores, alterações no 
chaveamento para a nova con-
figuração da subestação. Neste 
ano, investimos em torno de R$ 
350 mil em vários trechos, até o 
trevo. Reconfiguramos parte da 
rede. Tudo isso está atendendo 
nossas expectativas”, afirma.

VERãO NãO PREOCUPA
Com a chegada do calor, o con-

sumo de energia elétrica aumen-
ta nas residências, principalmente. 
Porém, a nova estrutura terá capa-
cidade para suportar o pico de con-
sumo e não preocupa. “Eventu-
ais problemas, se ocorrerem, serão 
de forma isolada em cabos na rua. 
A parte de suprimento de subesta-
ção está totalmente garantido. Difi-
cilmente ocorrem problemas desse 
tipo. Não teremos nenhuma dificul-
dade no próximo verão. 

Subestação foi construída na linha araçá, com capacidade de fornecimento de 
energia para os próximos 20 anos

Ederson Abi/O Líder
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por dR. dENy dONAtO ALFANO 

PSIqUE & AMOR
Psicoterapeuta e antropólogo (49) 98895 5231

AGRICULTURA 
Seminário Regional sobre controle de pragas 
e doenças em plantas é quarta-feira (12)

A Epagri está or-
ganizando seminário 
intermunicipal sobre 
o controle de pragas 
e doenças em plan-
tas. O evento será rea-
lizado na quarta-feira 
(12), no Lar de Convi-
vência dos Idosos. Ha-
verá duas palestras e 
almoço no local. Os in-
teressados podem fa-
zer a inscrição até ter-
ça-feira (11) em uma 
das instituições parcei-
ras do evento, que são 
a Cooperativa Auriver-
de, Banco do Brasil, 
Cresol, Sicoob, Sulcre-

di, Sicredi, secretarias 
municipais de Agri-
cultura e Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais. 

Um dos objetivos 
do Seminário é atu-
alizar os produtores 
quanto às tendências e 
técnicas de produção 
de soja, milho e pasta-
gens, com boas práti-
cas de manejo de plan-
tas, determinação de 
nível de controle, con-
dições planta e cli-
ma, resistência natu-
ral às pragas e doenças, 
juntamente com prá-
ticas fitossanitárias e 

uso de organismos be-
néficos em plantas. A 
ação busca conciliar 
diversos métodos de 
controle, levando em 
consideração a redu-
ção de custo de pro-
dução e o impacto so-
bre o meio ambiente.

A expectativa dos 
organizadores é reunir 
cerca de 300 pessoas. 
O seminário abrange 
os municípios Maravi-
lha, Bom Jesus do Oes-
te, São Miguel da Boa 
Vista, Santa Terezi-
nha do Progresso, Flor 
do Sertão e Tigrinhos. Evento contará com palestras e almoço no local

CAMIllA CoNSTANTIN

No último dia 31 foi pro-
movido o sorteio da pro-
moção de aniversário de 43 
anos da Cooperativa Cera-
çá, no município de Sauda-
des. Para participar, basta-
va fazer uma compra de R$ 
50 em uma das sete lojas da 
cooperativa, ou ainda fazer 
um abastecimento nos pos-
tos de combustíveis de Ma-
ravilha e Saudades, no mes-
mo valor.

Os membros da direto-
ria agradecem a todos os 
associados, colaborado-
res, clientes e amigos, que 
de algum modo ajudaram a 
construir a história de su-
cesso. “A Ceraçá nasceu de 
gente que ousou sonhar 
junto e, através da coope-
ração, transformou sua rea-
lidade. Celebramos 43 anos 

GANhADORES Cooperativa completa 43 anos e agradece associados, 
colaboradores, clientes e amigos 

Ceraçá realiza sorteio da 
promoção de aniversário 

RESULTADO
1º Televisor 40”: Elio 
Wolfer (Cunha Porã)
2º Televisor 32”: 
Sementes renascer 
(Maravilha)
3º Assador: Gladis Maria 
lutz (Saudades)
Vale-compra R$ 700 
– Saudades: ivan José 
Kercher (Saudades)
Vale-compra R$ 700 – 
Pinhalzinho: ilair antonio 
albani (Pinhalzinho)
Vale-compra R$ 700 – 
Nova Erechim: Emanuele 
lang (Cuiabá)
Vale-compra RS 700 – 
Modelo: lucas ratzinger 
(Sul brasil)
Vale-compra R$ 700 – 
Maravilha: ivonir Sergio 
Menegat (Maravilha)
Vale-compra R$ 700 – 
Cunha Porã: Cerâmica 
Cunha Porã (Cunha Porã)
Vale-compra R$ 700 – 
São Carlos: inacio Oswald 
(São Carlos)
Vale-compra R$ 700 – 
Posto em Saudades: 
Otavio Edmundo Stein 
(Saudades)
Vale-compra R$ 700 – 
Posto em Maravilha: hilda 
Nair baron (Maravilha) 

contribuindo e cooperando 
pela região e agradecemos 
a todos por nos confiarem 
seus sonhos e depositarem 
em nós toda a confiança”, 
destacam.

Todos os anos é feito, no 
mês de agosto, sorteio espe-
cial para comemorar a data. 
Em 2018 o slogan foi Cooperan-
do e Comemorando com Você, 
em que cada unidade sorteou 
um vale-compra de R$ 700. 

SOBRE A COOPERATIVA 
A Ceraçá foi criada no dia 

31 de agosto de 1974, com a 
missão de levar luz elétrica 
para as propriedades rurais 
do Vale do Araçá. Na ocasião, 
127 pessoas dos municípios 
de Maravilha, Saudades, Pi-
nhalzinho e Cunha Porã se 
reuniram em assembleia no 
Salão Paroquial de Maravilha. 

Hoje a Ceraçá oferece 
também uma variada gama 
de soluções, produtos e servi-
ços para seus clientes e con-
sumidores, com rede de sete 
lojas e dois postos de com-
bustíveis. Entretanto, uma 
das características da coope-
rativa é a preocupação com 
a responsabilidade socioam-
biental, ao dar o destino cor-
reto aos resíduos e reciclar os 
materiais produzidos. 

Fotos: Divulgação

Sorteio do vale-compra do posto de Maravilha

Evento foi promovido na unidade de Saudades 

SEJA DONO DA SUA VIDA

Muitas das nossas frustrações têm a ver com o fato de 
pensarmos que tudo se deve a fatores externos. Desperdiça-
mos muito tempo culpando os outros e os acontecimentos 
externos pelo que está errado nas nossas vidas. 

Da próxima vez que algo não esteja correndo bem, 
pergunte-se o motivo. O que poderia ter feito de diferente 
para melhorar a situação? Se discutiu com um amigo, per-
gunte-se porque foi que aconteceu. Estará esperando de-
masiado dele? Estará esperando que siga sempre as suas 
regras? Se se sente desvalorizado no seu trabalho, ques-
tione-se se estará verdadeiramente fazendo tudo o que lhe 
é possível para mostrar o seu valor? Tem constantes bata-
lhas com os seus filhos ou parceiros? Veja como se com-
porta com eles, será que eles não estão a espelhar as suas 
atitudes?

Não se culpe por tudo o que lhe acontece, mas utilize a 
parte da situação sobre a qual tem controle (a forma como 
reage) e em que pode intervir para evitar mais frustração, 
zanga ou preocupação. É sobre fazer a vida acontecer em 
vez de deixar que a vida lhe aconteça como se fosse um es-
pectador indefeso. Quando a sua atitude muda, vê as dos 
que o rodeiam mudar também.

Não é responsável pelo que os outros dizem e fazem, 
mas é responsável pela forma como reage ao que os ou-
tros dizem e fazem.

Este foco sobre atribuir a responsabilidade sobre si 
mesmo e não sobre os outros remete também a uma das 
atitudes mais típicas e mais culturais que já encontrei no 
DNA cultural brasileiro, ou seja: reclamar. 

É muito comum para o brasileiro reclamar. Reclama de 
tudo e do contrário de tudo: da política ao tempo; do fazer 
ao não fazer; dos outros e até de si mesmo. 

Mas o que é reclamar? Ao que serve?
Reclamar é um mecanismo de resignação disfarçado 

de mecanismo de atribuição inteira de valor por meio do 
tirar valor externamente. Mas é um mecanismo passivo, 
não ativo. Reclamar, de fato, é diferente do protestar. 

A diferença é que no protesto você leva a sua indigna-
ção até o responsável dessa indignação, declarando não 
aceitar ou querer mudar. É um mecanismo direto entre 
a pessoa e o objeto da insatisfação. Reclamar, diferente-
mente, é um mecanismo passivo no qual a pessoa busca 
apoio de alguém, quanto ele está insatisfeito a respeito de 
algo que nem vem ativado dessa idiossincrasia, deixando 
a carga negativa apenas para quem a profere esterilmente. 
Moral da história: reclamar faz mal porque dá uma ilusão 
de ganhar valor enquanto o tira. 



,  Maravilha 8 DE SETEMbrO DE 2018 7

LUIZ CARLOS
PRATES

CLUBE DE MãES VITÓRIA

Salão Paroquial sedia Galinhada do 
Dia da Independência 

A 3ª edição da Gali-
nhada da Independên-
cia foi realizada ontem 
(7), em Maravilha, e reu-
niu público expressivo 
durante o almoço e ma-
tinê no Salão Paroquial. 

O evento foi promovido 
pelo Clube de Mães Vi-
tória, integrante do Cen-
tro Cultural 25 de Julho 
de Maravilha. A progra-
mação iniciou com almo-
ço, que teve como cardá-

pio galinhada no tacho 
com acompanhamentos.  

A novidade para este 
ano foi a programação da 
tarde, com matinê anima-
da pela Banda San Ma-
rino, Os Atuais e Banda 

Legal. Conforme a pre-
sidente, Nilsa Trebien, o 
evento arrecadou recur-
sos para a compra de pre-
sentes, que serão entre-
gues no fim do ano para as 
62 integrantes do clube. 

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder

MARAVILhA A orientação da Secretaria Municipal da Saúde é para que as 
pessoas comuniquem a equipe quando não poderão comparecer na consulta

Secretaria de Saúde registra 
mais de 1.700 faltas de pacientes 
agendados em oito meses
ClEIToN fERRASSo

Em oito meses, mais de 
1,7 mil pacientes não com-
pareceram nas consultas 
agendadas e procedimentos 
na rede pública de saúde de 
Maravilha. Os dados são da 
Secretaria Municipal de Saú-
de e correspondem às faltas 
em todas as unidades bási-
cas de saúde, dos meses de 
janeiro a agosto, somando 
todas as especialidades, in-
cluindo procedimentos de 
odontologia.

Conforme o balanço, as 
consultas com clínico geral 
foram as que mais tiveram 
pacientes faltosos e que não 
comunicaram a falta com an-
tecedência na Unidade Bási-
ca de Saúde. Ao todo, foram 
760 faltas. As faltas às consul-
tas ginecológicas somaram 
366 e as de odontologia, 314. 
As faltas aos pediatras foram 
de 76 em oito meses e ao psi-
quiatra foram 114.

A secretária munici-

Secretária Municipal da Saúde, Miriane 
Sartori, orienta os pacientes

pal de Saúde, Miriane Sarto-
ri, orienta que se o pacien-
te não consegue comparecer 
na consulta agendada, deve 
ligar para a equipe e assim 
deixar a vaga para o próxi-
mo. “Prejudica, tanto o traba-
lho da equipe, quanto a po-
pulação. Quando o paciente 
tem um horário agendado, 
a equipe de profissionais da 
saúde fica à disposição dele 
naquele horário. Então pe-

dimos à população que em 
caso de não conseguir com-
parecer nas consultas agen-
dadas, avise os profissio-
nais. Assim conseguimos 
atender outras pessoas que 
precisam do atendimento 
naquele dia”, explica a se-
cretária. 

Ainda no balanço, Mi-
riane disse que não estão 
computadas as faltas de pa-
cientes ao Centro de Especia-
lidades Odontológicas, que 
somam mais 168 pessoas que 
marcaram, não comparece-
ram e não comunicaram a 
Secretaria de Saúde.

fULANO VAI MUITO BEM
História muito comum. Um médico contando que foi à fes-

ta de 25 anos de formatura da turma dele. Colegas já com rugas, 
mulheres, maridos, filhos, aquela algaravia típica de uma festa 
desse tipo. 

Esse médico é um cara especial, é um raro “sacerdote” da me-
dicina. O que chamou a atenção dele na festa de aniversário de 
formatura da turma dele foi que toda vez que alguém perguntava 
por um colega ausente, a resposta mais ouvida era: - “Ah, o fula-
no está muito bem, mora num casarão, piscina, empregados, via-
ja para a Europa todos os anos e blábláblá”... 

E um outro colega perguntava por um outro colega. E lá 
vinha a resposta parecida: - Ah, o fulano está ganhando muito 
dinheiro, os filhos estudam nos Estados Unidos, ele está mui-
to bem... 

As respostas eram todas nesse sentido, o fulano, o beltrano, 
o sicrano está muito bem, mora num duplex, carrão, viagens... 
Se era verdade ou não, para o médico que contava a história o 
que lhe chamava a atenção é que a ideia que ficou era a de que 
para alguém estar bem na vida precisava estar morando num ca-
sarão, viajando todos os anos para o exterior, isso e aquilo. E ele 
pensava: sim, mas estarão felizes, serão pessoas em paz consi-
go mesmas? E o que ele pensava era que a sociedade está mes-
mo envenenada. E com um mínimo de juízo, como discordar?

Neste meio sujo em que estamos vivendo, as pessoas se en-
ganam “redondamente”, como se dizia, ao afirmar que alguém 
está muito bem na vida a partir dos bens ou das ostentações ma-
teriais “externas”. E não é por outra razão que as ansiedades, as 
depressões e os transtornos mentais/emocionais de toda sorte 
estão dizimando populações. Valores errados na vida, vidas erra-
das. Quanto mais suspiramos pelo ter, mais pobres ficaremos no 
ser, a pior pobreza possível, a pobreza interior, a pobreza do deses-
pero ao colocar a cabeça no travesseiro à noite... E quanto nós, não 
sabemos muito bem disso?

Quando perguntares por alguém e ouvires como resposta que 
fulano ou fulana está muito bem, cuidado. Duvidemos sempre. A 
informação pode ser uma furada. E queres saber de mais? Bem 
provavelmente que seja uma furada. Se não for totalmente uma 
furada.

ELAS  
As mulheres precisam fazer planejamento familiar por duas 

razões básicas: a primeira é para avaliar se economicamente o ca-
sal pode agora ter um filho, e a outra razão é o mercado de tra-
balho. Muitíssimas mulheres são demitidas após a licença-mater-
nidade, elas dificultam os trabalhos das empresas. Um hospital 
americano, no Arizona, está com 17 enfermeiras grávidas ao mes-
mo tempo. O hospital está quase fechando... Lá e cá, a mesma coi-
sa. Abram o olho, “garotas”! Filho pode ser sinônimo de demissão.

ESPERA
Perguntei a um jovem desempregado, 21 anos: - E aí, como 

estão as coisas? E ele respondeu – Ah, estou por aí, esperando 
por uma oportunidade! Dei-lhe um pequeno sermão. – Sem essa, 
cara, de que quem espera sempre alcança, esse ditado foi cria-
do por algum vadio. Só a iniciativa, o sair da cadeira dos confor-
tos nos leva às oportunidades e realizações. Ficar esperando, seja 
pelo que for, é comodismo, se não for grossa pilantragem. Certo? 
Acho muito bom!

fALTA DIZER
Do livro A Lei do Triunfo, de Napoleon Hill, um dos pionei-

ros da autoajuda: - “Os hábitos da primeira infância nos acom-
panham sempre por toda a vida”. Sim, mas quem nos passa os 
primeiros hábitos na vida? Os pais, todos com seus vícios e nos 
deixando hereditariedades emocionais e éticas horrorosas. Argh!Cerca de 650 pessoas participaram do almoçoGalinhada no tacho foi servida aos participantes
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AGORA é O MOMENTO PROPíCIO; 
AGORA é A OPORTUNIDADE

  
Não fique vagando, ora para um 

lado, ora para outro, em busca de 
uma “boa oportunidade”. Você é “fi-
lho de Deus”. Para um “filho de Deus”, 
todos os lugares e todas as ocasiões 
são boas oportunidades para o auto-
desenvolvimento. Agora é o momen-
to. Uma situação difícil constitui o 
“esmeril” que irá burilar a sua pessoa.

LIONS MARAVILhA OESTE Evento contou com homenagem às empresas 
que apoiam a iniciativa 

Jantar beneficente ficou dentro 
das expectativas 

O Lions Clube Maravilha 
Oeste realizou no sábado (1º) 
jantar-dançante beneficente. 
O evento foi no salão paro-
quial católico de Maravilha, 
tendo no cardápio estrogo-
nofe de frango, escondidi-
nho de carne, carne de porco 
e frango assados, arroz, pães, 
cucas e saladas. 

O presidente do Lions 
Clube Maravilha Oeste, Gel-
son Rosseto, disse que os re-
cursos serão usados para as 
ações desenvolvidas na so-
ciedade. Ele considerou o pú-
blico de bom tamanho. Disse 

também que mais de 600 fi-
chas foram comercializadas.  

No jantar foi lançada a 

campanha de doação de ar-
mações de óculos de grau. 
Na noite também foram ho-

menageadas as empresas que 
patrocinaram por cinco e 10 
anos consecutivos o evento.

Fotos: Nelcir Dall’Agnol/O Líder

Nesta edição cardápio foi inovador e contou com diversas opções Empresas que apoiam a festa foram homenageadas como forma de agradecimento

Grupo todo se dedicou para o sucesso do evento

O Centro Educacional Mun-
do Infantil (Caic) realiza to-
dos os anos uma gincana en-
tre os estudantes do 6º ao 9º 
ano. Nesta edição, o grupo to-
talizou 261 estudantes que se-
manalmente promovem ações 
da competição, e uma delas 
surpreendeu pelo resultado.

A atividade consistiu em ar-
recadar ração para doar à ONG 
Ame Bicho, sendo que cada 
quilograma arrecadado soma-
ria pontos para a equipe. No to-
tal, 200 quilos foram doados pe-
los alunos. “Em todas as edições 
promovemos a doação de algo 
para uma instituição. Este ano, 
conversando com os professo-
res, decidimos que seria a ONG, 
que se empenha muito em au-
xiliar os animais”, disse a direto-
ra da escola, Ester Rollwagen.

A entrega foi realizada no úl-
timo dia 31, na escola, pelos alu-
nos. Conforme a integrante da 
ONG Vanuza Vivian, esta foi a 
maior doação de ração já rece-
bida. “Ficamos contentes pe-
las escolas estarem promoven-
do essa arrecadação, pois além 
de estarem ajudando a ONG e 
os animais que acolhemos, es-
tão ajudando as crianças a de-
senvolverem esse amor e respei-
to pelos animais. Recebemos de 
muitos alunos um retorno, onde 
eles mesmos viram que não pre-

cisa ser por gincana o incenti-
vo em doar a ração”, declara.

Conforme Ester, a organi-
zação foi responsabilidade dos 
estudantes que buscaram, ad-
quiriram ou formaram parce-
rias com empresas para conse-
guir os pacotes. A gincana ainda 
segue com outras atividades na 
escola ao longo deste ano letivo. 

PIZZA ANIMAL 
Outra ação para cuidar de 

cães e gatos abandonados, rea-
lizada pela ONG Ame Bicho, é a 
campanha solidária Pizza Ani-
mal. Os valores arrecadados se-
rão usados na manutenção dos 
trabalhos da instituição. Ven-
didas pelo valor de R$ 15 cada, 
as pizzas têm sabores de qua-
tro queijos, brócolis, calabre-
sa, bacon, frango, coração, es-
trogonofe de carne, chocolate 
preto, chocolate branco e bom-
bom. Quem tiver interesse em 
adquirir pode entrar em con-
tato com voluntárias ou pela 
página no Facebook da enti-
dade. As fichas também po-
dem ser adquiridas no Pet Shop 
Recanto dos Animais, Super 
Gás Bras, La Rubia Cosméti-
cos e no Escritório de Arquite-
tura Vanuza Vivian. A entrega 
será no dia 15 de setembro, en-
tre 11h e 13h, na Praça Padre 
José Bunse, centro da cidade.

BOA AÇãO
Estudantes arrecadam 
200 quilos de ração 
para a ONG Ame Bicho

Divulgação

Esta foi a maior quantidade de ração que a ONG já recebeu

ChURRASCO
festa da Sagrada 
família será amanhã 

Por tradição, uma vez por ano a Comunidade Católica da Sagra-
da Família do Bairro Floresta realiza a Festa da Sagrada Família. A ação, 
que engloba pessoas da sociedade, integrantes do grupo e Igreja Católi-
ca, é realizada há décadas no local e tem como objetivo integração e ar-
recadação de fundos. Neste ano, o lucro será destinado para obras na 
sede do Bairro Floresta e para melhorias que irão promover o bem-es-
tar dos moradores. Conforme o coordenador do conselho da comu-
nidade, Fabiano Ferreira, a programação inicia com culto e o ponto 
alto deve ser o almoço. Churrasco será preparado e dois quilos de car-
ne de gado custam R$ 40. Após o almoço, haverá matinê com a Famí-
lia Azzolini de Francisco Beltrão e o ingresso de entrada custa R$ 10.

A equipe da Secretaria de 
Agricultura de Maravilha retor-
nou nesta semana na Linha Bar-
ra do Segredo, interior do mu-
nicípio, para refazer a passagem 
provisória sobre o rio, na divi-
sa com o município de Cunha 
Porã. A estrutura havia sido fei-
ta na semana anterior, mas aca-
bou sendo danificada pelas chu-
vas no último fim de semana. 

O secretário de Agricultu-
ra de Maravilha, Pedro Gilber-

LINhA BARRA DO SEGREDO
Após estrago causado pela chuva, prefeitura 
reconstrói passagem provisória 

to Ioris, disse que nesta sema-
na foi reforçada a tubulação da 

passagem provisória, na ten-
tativa de garantir mais dura-

Prefeitura refez o trabalho nesta semana 

Carine Arenhardt/O Líder

bilidade para a estrutura. 
O secretário lembra que 

essa é uma medida provisó-
ria, já que o município aguarda 
a instalação do kit de transposi-
ção no local, que será entregue 
pela Defesa Civil estadual. O ór-
gão informou que o período 
eleitoral está atrasando a entre-
ga da nova ponte de concreto. 
As cabeceiras já foram constru-
ídas pelas prefeituras de Ma-
ravilha e de Cunha Porã.  
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“O capital existe, se forma e sobrevive à custa 
da sociedade que trabalha e nem sempre é 
recompensada pelos lucros que gera” 

Machado de Assis
por RAqUEL BASSO HÜBNER

ECONOMIA E NEGÓCIOS
raquel@jornalolider.com.br

Segundo os dados apu-
rados pelo Departamen-
to de Economia e Pesquisa 
da Abras, em valores no-
minais, as vendas do se-
tor apresentaram alta de 
1,45% na comparação com 
junho e, quando compa-
radas a julho do ano ante-
rior, crescimento de 4,78%. 
No acumulado do ano, as 
vendas cresceram 5,34%. 
Os dados mostram ainda 
que o preço da cesta Abras-
mercado, composta por 35 
produtos de largo consu-
mo, registrou alta de 1,55% 
em julho, ao passar de R$ 
457,27 para R$ 464,36.

VENDAS DOS SUPERMERCADOS CRESCEM 
1,91% EM SETE MESES

Tesouro eleva previsão da dívida pública
A dívida pública do Brasil terminará o ano mais alta do que o esperado, por con-

ta da variação da taxa de câmbio e do menor crescimento econômico, e o Tesouro 
Nacional pretende vender uma parcela maior de papeis atrelados à evolução da taxa 
básica de juros, informou a instituição na quarta-feira (5). A dívida encerrará o ano 
equivalente a 77% do Produto Interno Bruto (PIB), ante 75,6% na estimativa anterior, 
disse o subsecretário da Dívida Pública, José Franco Medeiros de Morais a jornalistas.

Valor da cesta básica 
registra queda 
em 17 capitais 
brasileiras

O preço dos alimentos essenciais que 
compõem a cesta básica caiu em 17 de 20 
capitais brasileiras em agosto. O levan-
tamento foi divulgado na última quar-
ta-feira pelo Departamento Intersindical 
de Estatística e Estudos Socioeconômi-
cos (Dieese). As reduções mais expressi-
vas foram em Porto Alegre (-3,50%), João 
Pessoa (-3,36%) e Salvador (-3,02%). As 
únicas altas ocorreram em Florianópo-
lis (3,86%), Manaus (1,41%) e Aracaju 
(0,01%). A cesta mais cara foi a de São Pau-
lo (R$ 432,81), seguida pela de Florianó-
polis (R$ 431,30), Porto Alegre (R$ 419,81) 
e Rio de Janeiro (R$ 417,05). Os menores 
valores médios foram observados em Sal-
vador (R$ 311,92) e São Luís (R$ 329,42).

Número de endividados e inadimplentes 
cresce de julho para agosto

O percentual de famílias endividadas e inadimplentes cresceu de julho para 
agosto, segundo dados divulgados na quarta-feira (5) pela Confederação Nacio-
nal do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). A parcela de famílias com dí-
vidas passou de 59,6% para 60,7%. O número daqueles com contas e dívidas em 
atraso (inadimplentes) também subiu, ao passar de 23,7% para 23,8% no perío-
do. Também foi observado aumento daqueles que dizem não ter condições de pa-
gar dívidas, de 9,4% em julho para 9,8% em agosto. Por outro lado, houve queda nos 
três indicadores se comparados a agosto de 2017, quando havia 61,2% de endivida-
dos, 25,9% de inadimplentes e 10,6% de famílias sem condições de pagar dívidas.

Latam incorpora Multiplus

A Latam anunciou nesta quarta-feira (5) que vai com-
prar as ações da Multiplus que estão na Bolsa de Valo-
res (hoje, a Latam é dona de 72,7% da Multiplus e os ou-
tros 27,3% são de outros acionistas), incorporar a empresa 
e criar um novo programa de fidelidade, junto com o Latam 
Pass (atual programa de pontos da Latam Chile) e admi-
nistrado internamente. Segundo nota da Latam, “os pontos 
dos clientes da Multiplus e benefícios de resgate permane-
cerão intactos”. O programa tem 21,1 milhões de clientes.

Até 3,4 milhões de inscritos 
no CNPJ podem ser 
declarados inaptos

A Receita Federal alertou que até 3,4 milhões de 
inscrições no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídi-
ca (CNPJ) podem ser declaradas inaptas até maio de 
2019. O órgão está intensificando as ações para de-
clarar a inaptidão de contribuintes que não entrega-
ram as escriturações e declarações nos últimos cinco 
anos, em especial das Declarações de Débitos e Cré-
ditos Tributários Federais (DCTF). Para evitar a decla-
ração de inaptidão da inscrição, o contribuinte deve 
sanar essas omissões. O Ato Declaratório Executi-
vo (ADE) de inaptidão passará a ser publicado no site 
da Receita Federal na internet pela Delegacia da Re-
ceita Federal do domicílio tributário do contribuinte. 
De acordo com a Receita Federal, a inaptidão do CNPJ 
produz diversos efeitos negativos para o contribuin-
te, como o impedimento de participar de novas ins-
crições, a possibilidade de baixa de ofício da inscri-
ção, a invalidade da utilização da inscrição para fins 
cadastrais, a nulidade de documentos fiscais e a res-
ponsabilização dos sócios pelos débitos em cobrança.
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Conheça um pouco mais sobre a doença e saiba 
como agir diante da situação 

depressão, como ajudar 
um coração amigo 

DIANA HEINZ

Mais de 300 milhões de pessoas sentem-se, 
na maior parte do dia, tristes, com culpa 
e desesperança, têm alteração no sono e 

no apetite e até com ideias de suicídio. Esses senti-
mentos podem variar, mas representam a depres-
são, uma doença grave que assola a população hu-
mana no corpo e na mente.

Hoje, no Brasil, ela atinge até 25% da popula-
ção, ou seja, uma a cada quatro pessoas teve, tem 
ou terá um quadro depressivo. E, possivelmente, as 
outras três pessoas conhecem ou convivem com al-
guém que tem a doença. A somatória desse público 
pode ser revertida e uma das saídas é o apoio. 

A doença afeta a personalidade das pessoas e 
pode ser percebida por aquelas que a cercam. Mas 
quando se percebe a situação é difícil saber o que 
fazer e como se comportar. A redação do Jornal O 
Líder conversou com a psicóloga Debora Bock so-
bre o assunto. 

Segundo a profissional, atenção e paciência são 
fundamentais no apoio daquela pessoa amada que 
passa por um período difícil e existe uma série de 
cuidados que, se tomados, podem acelerar o pro-
cesso de cura. 

Fotos: Diana Heinz/O Líder

Psicóloga Debora bock

Quando os amigos e familiares não reconhecem que aquela 
pessoa está com a doença, ela não se sente levada a sério 
e o processo torna-se debilitante. Dizer que percebeu é 
fundamental, é aceitar e dar apoio aos sentimentos. além 
disso, é preciso fazer com que a pessoa sinta-se acolhida 
através de conversas e até desabafos, pois a depressão 
mente para as pessoas e faz com que elas não se sintam 
importantes para ninguém. O reconhecimento é um 
“empurrão” para começar a falar sobre a doença. 

RECONhECER

DESCUBRA O MOTIVO
O motivo pode ser descoberto e 
tornar o processo mais fácil. Traumas, 
acontecimentos inesperados e até 
genética podem adoentar a vítima. 
Perguntar com delicadeza e sensibilidade 
quais são os motivos e se dispor a ajudar 
é importante. Não faça piadas e leve a 
sério qualquer causa que ela aponte. 
Caso a pessoa não queira falar sobre o 
assunto, não pressione e se disponibilize 
a ajudar no que precisar. 

OUÇA 
Por mais que exista a ideia que o 
depressivo não queira conversar, o 
pensamento pode estar errado. Às vezes o 
amigo precisa apenas de um desabafo, por 
isso, ouça e não julgue, nem dê conselhos 
até saber a extensão do problema. O que 
mais a pessoa quer é sentir-se bem com 
ela mesma e ouvir significa confiança 
e uma abertura de sentimentos, preste 
atenção no que ela tem a dizer.

COMPREENDA E APOIE
a depressão e seus motivos podem ser 
muito complexos, por isso, não existe um 
problema se o amigo não compreender a 
situação, porém manter a mente aberta 
e se colocar no lugar de quem está 
sofrendo pode ajudar na aproximação. 
Pesquise sobre a doença, assim saberá 
mais sobre os sentimentos do próximo. 
imagine os sintomas e emoções em 
si mesmo e contemple como você se 

sentiria se isso estivesse acontecendo 
com você. Em tempos de necessidade, 
ter um amigo que entenda ou tente 
entender o que você sente pode ser o 
maior alívio do mundo. 

O QUE NãO fAZER 
incitar alguém deprimido a simplesmente 
animar-se poderá ter o efeito oposto, 
pois demonstra incompreensão sobre 
o estado depressivo. Solidarize-se 
com a pessoa compreendendo a 
seriedade do seu problema. Seria tão 
bom simplesmente poder “sair” daquela 
angústia e tristeza, não seria? Mas não 
funciona assim. O estado depressivo 
é debilitante e contínuo, e não passa 
só porque se quer. Dizer que existem 
pessoas que estão em situação pior 
não vai ajudar em nada a pessoa em 
sofrimento. Ela precisa de apoio, não 
que lhe desvalorizem o sofrimento. 
Comparações com as outras pessoas 
são inúteis. Opte antes por escutar o 
que a pessoa tem para dizer. Sugerir 
momentos de diversão é apenas válido 
se estiver preparado para acompanhar a 
pessoa nesses momentos, incentivando 
cada pequeno passo. lembre-se que 
a pessoa em depressão não se sente 
com força ou ânimo para as coisas mais 
básicas. 

MANTENhA CONTATO
verificar como a pessoa está com 
frequência é importante. Confira como 

ela se sente, pode ser através de uma 
ligação ou mensagem de texto. lembre-a 
de que você se importa, mas se oferecer 
ajuda, ajude, não ignore mensagens, 
nem telefonemas. assim, o ajudante irá 
contrariar a sensação de isolamento que a 
pessoa sente, pode simplesmente mostrar-
se disponível para que saibam que alguém 
se preocupa e que para que a pessoa em 
depressão possa apenas falar consigo.

BUSCAR AJUDA 
Encaminhe a pessoa para tratamentos 
profissionais como psicólogos, 
psiquiatras ou até terapias alternativas. 
Encontre alguém com experiência e um 
bom conhecimento sobre o assunto e 
todas as opções de tratamento, bem 
como uma personalidade que o amigo 
se sinta confortável. Não tenha medo 
de trocar de médico ou terapia se não o 
sentir adequado. 
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por dR. GEOVANI dELEVAtI

MEDICINA E SAÚDE

Infertilidade masculina
De acordo com a Sociedade Americana de Medicina Reprodutiva (American Society for Reproductive Medicine – ASRM), a infertilidade 

é a incapacidade de obtenção de gestação após um ano de tentativas, sem uso de nenhum método anticoncepcional

Atualmente, estima-se que a infertilidade 
atinja 10% a 20% dos casais em idade reprodu-
tiva, independentemente de suas origens étni-
cas ou sociais. Em aproximadamente 30% dos 
casos, a infertilidade é causada apenas por fa-
tores masculinos, enquanto que em 20% têm 
causas masculinas e femininas combinadas. 
Portanto, a avaliação e o tratamento do ho-
mem assumem uma importância crucial na 
condução de um casal infértil.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) 
estima que aproximadamente 80 milhões de 
pessoas ao redor do mundo apresentem o 
problema.

CAUSAS
A idade do casal, duração da infertilida-

de, história prévia de gravidez, métodos con-
traceptivos utilizados no passado, bem como a 
frequência e o período do ciclo menstrual em 
que o paciente vem mantendo relações sexu-
ais devem ser investigados.

Os pacientes devem manter intercurso se-
xual a cada dois dias no período ovulatório e 
peri-ovulatório, para garantir a presença de es-
permatozoides móveis nas tubas uterinas du-
rante a passagem do ovócito.

Entre as doenças que podem causar 
infertilidade no homem, estão:
- varicocele, dilatação anormal das veias dentro 
da bolsa escrotal, é a causa mais comum
- Criptorquidia unilateral ou bilateral, ou seja, a 
falta do testículo dentro da bolsa escrotal
- Torção testicular, que pode resultar em 
isquemia do testículo afetado e afetar a 
produção de espermatozoides
- história prévia de trauma testicular
- infecções do trato genital masculino, tais 
como prostatite e epididimite, pois podem 
levar à obstrução do trato reprodutivo e 
subsequente infertilidade
- Orquite (inflamação no testículo) pós-
caxumba. O acometimento testicular ocorre 
em 40 a 70% dos casos de caxumba pós-
puberal
- Pacientes com câncer testicular que foram 
tratados com quimioterapia, radioterapia, 
cirurgia retroperitoneal, ou uma combinação 

destas técnicas. após o tratamento, pode 
demorar até cinco anos para que o paciente 
volte a apresentar espermatozoides no seu 
ejaculado
- Febre, viremia ou bacteremia podem causar 
uma disfunção testicular temporária
- O tempo em que o paciente atingiu a 
puberdade, já que a puberdade precoce pode 
indicar a presença de uma síndrome adreno-
genital, enquanto a puberdade atrasada pode 
indicar um hipogonadismo ou Síndrome de 
Klinefelter
- história familiar de diabetes mellitus, uma 
vez que a diabete pode levar à ejaculação 
retrógrada ou à ausência da emissão seminal
- Cirurgias vesicais, pélvicas, retroperitoneais e 
transuretrais
- alterações genéticas

fATORES DE RISCO
- Tabagismo
- Alcoolismo
- Uso de drogas, como maconha, cocaína, he-
roína, crack e haxixe
- Estilo de vida
- Poluição ambiental
- Condições sistêmicas, como diabetes e cân-
cer e seus tratamentos, também podem pre-
judicar a produção de espermatozoides pelo 
testículo
- Exposição ocupacional a gonodotoxinas, um 
tipo de pesticida
- Exposição ao cádmio, chumbo e manganês
- Trabalhadores expostos ao calor intenso
- Uso frequente de saunas e banheiras com 
água quente

DIAGNÓSTICO
A presença de infertilidade masculina é 

frequentemente definida pela existência de al-
terações nos parâmetros seminais, no entan-
to, o valor do achado de parâmetros seminais 
normais como diagnóstico de fertilidade mas-
culina está muito longe de ser considerado 
aceitável. Sendo assim, a necessidade de tes-
tes diagnósticos com boa sensibilidade, acurá-
cia e que sejam facilmente padronizados tem 
estimulado a busca de critérios bioquímicos, 
por meio dos quais a qualidade do ejaculado 

humano poderá ser melhor avaliada.
Apesar de o espermograma ser o exame 

disponível mais utilizado na prática clínica, os 
parâmetros seminais avaliados possuem limi-
tações relacionadas à etiologia da disfunção 
espermática, assim como na determinação da 
sua capacidade de fertilização.

São necessárias duas amostras com in-
tervalo entre 15 e 30 dias. O exame avalia o vo-
lume de sêmen, o número, a concentração, a 
movimentação (motilidade) e a forma (mor-
fologia) dos espermatozoides e também se há 
algum tipo de inflamação, o que será diagnos-
ticado pela presença de leucócitos.

Também podem ser solicitados o exa-
me de doppler dos testículos e a dosagem 
dos hormônios: testosterona total, FSH, LH 
e prolactina.

TRATAMENTO
A correção da causa da infertilidade deve 

possibilitar o retorno da fertilidade do casal e a 
gravidez espontânea, desde que seja possível 
o diagnóstico e o tratamento. O principal ob-
jetivo é identificar causas específicas direcio-
nando o tratamento da infertilidade masculi-
na. Apesar disso, aproximadamente 25% das 
causas de infertilidade masculina são chama-
das de idiopáticas e não possuem tratamento 
específico. Levantada a causa, é possível indi-
car o melhor tratamento.

Entre as técnicas de reprodução assistida 
existem:

- Inseminação artificial, quando são in-
jetados espermatozoides na cavidade uterina 
após estímulo ovulatório

- Fertilização in vitro, quando se colocam 
espermatozoides em contato com o oócito fe-
minino e espera-se a fecundação para transfe-
ri-lo para o útero

- ICSI (Injeção Intracitoplasmática de Es-
permatozoide), quando se introduz o esper-
matozoide no interior do óvulo e, uma vez 
fertilizado, transfere-se para o interior da cavi-
dade uterina

Fonte: Sociedade Brasileira de Urologia
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PATRIOTISMO Abertura foi no sábado (1º) e a programação seguiu durante toda a semana em Maravilha

Desfile cívico encerra programação 
da Semana da Pátria 
CARINE ARENHARDT

NElCIR DAll’AgNol 

As avenidas Araucária e Sul 
Brasil ganharam mais cor na 
manhã de sexta-feira (7), data 
que marcou a comemoração 
dos 196 anos de Independência 
do Brasil. Maravilha contou com 
a participação de aproximada-
mente 2.500 pessoas no desfi-
le, entre estudantes, professores, 
policiais e bombeiros. O evento 
também reuniu público expres-
sivo nas laterais das avenidas 

para assistir a caminhada. O ato 
cívico marcou o encerramento 
da programação da Semana da 
Pátria 2018. 

Conforme a secretária 
municipal de Educação, Ro-
siméri da Silva, este é um dos 
principais eventos do ano em 
Maravilha e muito aguardado 
pela população. Ela destacou 
a importância de oportunizar 
a participação dos estudan-
tes e comunidade em geral 
em atos de valorização e respei-
to à pátria. 

ABERTURA
a abertura da Semana da Pátria foi realizada na 
manhã do sábado (1º), no Espaço Criança Sorriso, 
com execução do hino Nacional, pronunciamento de 
lideranças, chegada do fogo simbólico, hasteamento 
das bandeiras e apresentações da banda Marcial Cidade 
das Crianças. Durante a semana, estudantes, lideranças 
e membros de entidades participaram de atos cívicos 
com hasteamento e arriamento das bandeiras. 

Fotos: Nelcir Dall’Agnol/O Líder

lideranças presentes na abertura

Palanque com lideranças e apresentações Polícia Militar abriu o desfile cívico 

Desfile apae Marisol Pelotão do Conselho de Segurança Pública Pelotão da Educação infantil, com as turmas do Pré ii

Crianças do CEi branca de Neve participaram

hasteamento das bandeiras Chegada do fogo simbólico

DESfILE CíVICO
Fotos: O Líder
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alunos da apae Marisol 

alunos da EEb João XXiii

alunos da EEF Juscelino Kubitschek de Oliveira

Centro Educacional Monteiro lobato alunos da EEb Santa Terezinha

apresentação banda Marcial 

Centro Educacional vereador raymundo veit 

Fanfarra da EEb João XXiii

Fanfarra da EEb Nossa Senhora da Salete 

Fanfarra EEb Santa Terezinha 

Estudantes do Ceja de Maravilha

Equipe pedagógica e servidores da rede municipal de Educação

Estudantes da Escola Dom 

abertura do pelotão da EEF Juscelino Kubitschek de Oliveira

alunas da EEb Nossa Senhora da Salete

Centro Educacional Mundo infantil (Caic) banda Marcial Cidade das Crianças

Corpo de bombeiros encerrou o desfile 
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TROCA Empresário foi anunciado oficialmente no início da semana

Gelson Rossetto assume Secretaria 
de Indústria, Comércio e Turismo

O novo secretário de Indús-
tria, Comércio e Turismo, Gel-
son Rossetto, foi anunciado na 
segunda-feira (3) pelo muni-
cípio de Maravilha. Ele assu-
me a função que estava sen-
do desempenhada por Doraci 
Felisiak. Rossetto volta ao car-
go que desempenhou por mais 
de dois anos, entre 2014 e 2016. 
O empresário também é coor-
denador do Núcleo de Desen-
volvimento Comercial da CDL 
e Associação Empresarial e pre-
sidente do Lions Clube Maravi-
lha Oeste. 

Em entrevista ao Jornal O 
Líder, o secretário disse que foi 
uma surpresa o convite da ad-
ministração para reassumir a 
secretaria. No entanto, uma sur-
presa boa que coroa um bom 
trabalho desenvolvido na outra 
oportunidade. Ele se colocou à 
disposição do empresariado e 
disse que também busca apren-
der com todos. “Mas a gente 

Secretário Gelson rossetto afirma 
que se colocará à disposição do 
empresariado

sabe que as coisas são muito di-
nâmicas. Tem muitas coisas no-
vas que vou ter que reaprender. 
Tem várias situações que a gen-
te precisa buscar um conheci-
mento”, diz. 

Entre as ações a partir de 
agora, o novo secretário lembra 
a Fecimar, que retorna depois de 
muitos anos e será realizada em 
novembro. Ele lembra que é um 
grande trabalho que está sendo 
feito pelo município, junto com 
a classe empresarial, e terá de 

conhecer os detalhes do proces-
so que já está em andamento. 

Sobre o sentimento parti-
cular, Rossetto diz que deve in-
vestir em ações que não foram 
possíveis na sua última gestão 
na pasta. Uma das questões é o 
desenvolvimento tecnológico, 

como uma incubadora para no-
vas empresas e novas ideias. “A 
tecnologia está em tudo, abso-
lutamente tudo. E nós precisa-
mos ter uma atenção com isso, 
que vai envolver os jovens. De-
pois, com calma, vamos analisar 
isso”, afirma. 

Ederson Abi/O Líder

DORACI fELISIAK 
O ex-secretário 
Doraci Felisiak pediu 
desligamento da 
função na Secretaria 
de indústria, Comércio 
e Turismo. O anúncio 
oficial do município 
ocorreu na manhã de 
sábado (1º). “a prefeita, 
rosimar Maldaner, o 
vice-prefeito, Sandro 
Donati, e os colegas de 
trabalho do ex-secretário 
agradeceram pelo 
trabalho realizado na 
condução da pasta e o 

Arquivo/O Líder

governo informa que em 
breve o novo secretário 
da pasta será anunciado”, 
informou o comunicado. a 
reportagem procurou o ex-
secretário, que preferiu não 
comentar a sua decisão de 
sair da prefeitura. 

O Centro de Educação de 
Jovens e Adultos (Ceja) de Ma-
ravilha iniciou o roteiro de vi-
sitas do segundo semestre nas 
unidades descentralizadas de 
sua abrangência. Na oportu-
nidade, os membros do Con-
selho Deliberativo acompa-
nharam a equipe gestora para 
avaliar a Sistemática de Avalia-

ção da Gestão Escolar (Sage). 
As visitas foram realizadas 

nas unidades de Modelo, Salti-
nho e Iraceminha. Já na primei-
ra semana de setembro os mu-
nicípios de Romelândia, Santa 
Terezinha do Progresso e Pinhal-
zinho receberam a visita da equi-
pe, que conversou com profes-
sores, coordenadores e alunos. 

AVALIAÇãO

TURISMO

Equipe do Ceja visita 
unidades descentralizadas 

formandos da EEB João 
XXIII participam de viagem 

Divulgação

Profissionais conversaram com professores, coordenadores e alunos 

EDITAl DE CoNVoCAÇÃo DE ASSEMblEIA 
gERAl EXTRAoRDINÁRIA

O Presidente da ASSoCIAÇÃo DoS TRANSPoRTADo-
RES AUTÔNoMoS DE MARAVIlHA – A.T.A.M, Sr. Vander-
lei bevilaqua, no uso de suas atribuições legais e de acor-
do com o Estatuto em vigor, CoNVoCA todos associados 
em pleno gozo de seus direitos, para participar da ASSEM-
blEIA gERAl EXTRAoRDINÁRIA, a realizar-se na sede 
da ASSOMMAR, situada na Rua Treze, 148, Bairro Flores-
ta, na cidade de Maravilha, Estado de Santa Catarina, CEP 
89874-000, no dia 29 de Setembro de 2018, às 08h00min, em 
primeira convocação com a maioria dos associados, e as 
09h00min em segunda convocação, com qualquer número 
de associados presentes, para deliberarem sobre a seguinte 
ordem do Dia: a) Aprovação da Segunda Alteração do Es-
tatuto Social da A.T.A.M; b) outros assuntos; 

Maravilha/SC, 04 de Setembro de 2018.
Vanderlei Bevilaqua – Presidente.

Na semana passada 45 estu-
dantes do 3º ano do ensino mé-
dio da Escola de Educação Bá-
sica João XXIII viajaram para o 
Paraná. A viagem de estudos in-
tegrou 56 pessoas de Maravilha 
e o roteiro passou por Curitiba, 
Morretes e Paranaguá, duran-
te cerca de quatro dias. O ob-
jetivo do passeio foi o conheci-
mento histórico e geográfico, 
pois os alunos conheceram o 

Jardim Botânico, a Torre da Te-
lepar, Ópera de Arame e zo-
ológico, entre outros locais. 

Conforme a diretora da es-
cola, Asta Diva Nerling, a viagem 
também desenvolve a integra-
ção entre os estudantes. “Muitas 
áreas estão envolvidas nessa ex-
periência. É muito importante 
conhecer locais fora da nossa re-
gião”, explica. O grupo retornou a 
Maravilha na segunda-feira (3).

ao todo, 56 pessoas participaram da viagem

Divulgação

BADESC
Governo municipal assina financiamento 
para compra de área industrial

O governo munici-
pal de Maravilha vai inves-
tir na compra de uma nova 
área de terra, aumentan-
do a área industrial do mu-
nicípio. O valor do investi-
mento será financiado pelo 
Executivo municipal. A assi-
natura do contrato com o Ba-
desc foi feita na quinta-fei-
ra (6), em Florianópolis. 

O financiamento é de 
R$ 2.680.000,00 e será usa-
do para a aquisição de apro-
ximadamente 25 hectares de 
terra, na Linha Barra do Se-

gredo, ao longo do traçado 
que está projetado para pas-
sar a continuação da BR-158. 

Conforme a prefeita, Ro-
simar Maldaner, o municí-
pio terá um ano de carência 
para começar o pagamento 
e depois 36 meses para qui-
tar o financiamento. A área 
será destinada para a insta-
lação de empresas. A ope-
ração foi autorizada pela 
Câmara de Vereadores. O 
projeto de lei havia sido en-
caminhado ainda no pri-
meiro semestre deste ano.

Fotos: Divulgação

Prefeita e vice assinaram o contrato no badesc Área adquirida será na linha barra do Segredo 
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por SIMONE HÜBNER

TOqUE DE REqUINTE

Vitrine

1. Ter vestido uma máscara para impressionar os outros
Se a cara que você sempre mostra ao mundo é uma más-

cara, um dia não haverá nada por baixo. Quando gasta mui-
to tempo concentrando-se na percepção que os outros têm 
de você, ou no que todo mundo quer que você seja, acaba 
se esquecendo de quem realmente é. Portanto, não tema os 
julgamentos dos outros; você sabe em seu coração quem é 
e quais são as suas verdades. Você não tem que ser perfeito 
para impressionar e inspirar as pessoas. Deixe-os ficar im-
pressionados e inspirados pela forma como lida com suas 
imperfeições.

2. Deixar que outras pessoas tenham sonhos por você
O maior desafio na vida é descobrir quem você é; o se-

gundo maior é ser feliz com o que encontra. Uma grande par-
te disso é a sua decisão de permanecer fiel aos seus próprios 
objetivos e sonhos. Às vezes você vai fazer coisas e ser consi-
derado louco, mas quando se pegar animadamente perdendo 
a noção do tempo, aí saberá que fez a escolha certa.

3. Mantendo companhias negativas
Não deixe que alguém que tem uma atitude te influen-

cie. Não deixe que cheguem em você. Eles não podem pu-
xar o gatilho se você não lhes entregar a arma. Quando se 
lembrar que, na maioria das vezes, manter a companhia de 
pessoas negativas é uma escolha em vez de uma obriga-
ção, se libertará para sentimentos de compaixão ao invés 
de raiva, generosidade em vez de ganância e paciência em 
vez de ansiedade.

4. Ser egoísta
Uma vida repleta de atos de amor e bom caráter é a me-

lhor lápide que alguém pode deixar. Aqueles que te inspiraram 
e com quem você compartilhou seu amor sempre se lembrarão 
de como você os fez sentir. Então esculpa seu nome em corações 
da maneira mais positiva possível. O que você tem feito para si 
mesmo sozinho morre contigo; o que tem feito para os outros e 
para o mundo, permanece.

5. Evitar mudanças e crescimento
Você deve deixar o passado ir e abrir caminho para o novo; 

as velhas formas de agir e pensar podem não ser mais as melho-
res maneiras de viver. Se reconhecer isso agora e tomar medi-
das para continuar e se adaptar, as suas chances de sucesso se-
rão muito maiores.

6. Desistir quando as coisas ficam difíceis
Não existe fracasso, apenas resultados. Mesmo se as coisas não 

aconteceram do jeito que você esperava, não desanime ou desista. 
Lembre-se do que você é capaz e siga em frente. Aquele que con-
tinua a avançar um passo de cada vez vai ganhar no final. A vitória 
é um processo que ocorre com pequenos passos, decisões e ações 
que gradualmente constroem uma realidade diferente.

7. Deixe de tentar gerenciar cada pequena coisa
A vida deve ser tocada, não estrangulada. Às vezes você 

tem que relaxar e deixar a vida acontecer sem preocupações 
excessivas. Aprenda a deixar que algumas coisas sigam sem o 
seu domínio. Respire fundo e, quando a poeira baixar e você 

ESCOLhAS Identifique se 
está fazendo 
algo que não 
gostará no 
futuro e mude 
seus caminhos 
enquanto há 
tempo.

Fonte: O Segredo

EXCELENTE fIM DE SEMANA A TODOS!

voltar, dê o próximo passo. Nem sempre você tem que saber 
exatamente aonde vai.

8. Se contentar com menos do que você merece
Seja forte o suficiente para deixar o que não é bom ir e sábio 

o suficiente para esperar o que merece. Às vezes você tem que 
ser derrubado para se levantar mais forte do que jamais foi an-
tes. Às vezes, os olhos precisam ser lavados por suas lágrimas 
para que possa ver as possibilidades diante de ti com uma visão 
mais clara e renovada. Apenas não se acomode.

9. Esquecer que o tempo é finito
O problema é que você sempre acha que tem mais tempo do 

que realmente tem. Um dia vai acordar e não haverá mais tempo 
para trabalhar nas coisas que sempre quis fazer. E é nesse ponto 
que você se arrependerá por não ter alcançado os objetivos que 
definiu para si mesmo.

10. Ser preguiçoso e passivo
O mundo não lhe deve nada, mas você deve ao mundo al-

guma coisa. Então pare de sonhar e comece a fazer. Assuma to-
tal responsabilidade por sua vida – assuma o controle. É tarde 
demais para sentar e esperar por alguém que fará alguma coi-
sa, algum dia. Um dia é hoje, e esse alguém que o mundo pre-
cisa é você.

A DEZ ANOS 
VOCÊ TERÁ 
SE ARREPENDIDO

QUE DAQUI 
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por SUSANE ZANIN
MODA & ESTILO

Vitrine

AGENDA 
DE EVENTOS

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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ADA
CREDENCIAL
AQSALB

DIUFARISEU
XERIFEGM
AILICARD
DRAMAOEE

FOOLRUMOF
IAPPOLI

ASADELTAEG
CARANDIRU

USEFRRORI

UERISEDAN
LONDRESQH
ALIMLUA

GRAMATICAIS

(?)
Verde,
herói 

das HQs

Letra que
precede o
apóstrofo

Cartão 
de acesso

dado a 
jornalistas
Contracep-
tivo inseri-
do no úte-
ro (sigla)

Vitamina
de efeito
antioxi-
dante

Filme, em
inglês

Condição
da "bruxa"

na
Inquisição 

Louis
Braille,

educador
francês

Símbolo
bíblico 
da fé

hipócrita 

Enrique
Egas,

arquiteto
espanhol

(?) e es-
crever: di-
ficuldades
do iletrado

Instrumen-
to usado
no voo
livre

Laranja e
(?): suco
antigripe

Eleanor
Gecks,
atriz

britânica

Código
da França
na internet

"Metade",
em "semi-

deus" 

"Estoy (?)",
sucesso 

de Shakira
(Mús.)

Alvo das a-
cusações
do promo-
tor (jur.)

Tipo de
automóvel
de traseira
estendida

Sede das 
Olimpía-
das de
2012 

"Chumbo
trocado
não (?)"

(dito)

Classes
(?): artigo,
numeral 
e verbo

Codinome
da chefia
de James
Bond (Lit.) 

Conjunto
dos núme-
ros reais
(símbolo)

Ganime-
des, em

relação a
Saturno

Impresso queimado
em protestos durante a

Copa de 2014
Feliz; contente

Empregue Lacrar

Extinto presídio pau-
listano, famoso pelo
massacre de 1992

Falsidade

Dado que
orienta o 

navegante

Tolo, em
inglês

Gênero do
filme "O 
Impossí-

vel"

Agir como o
provocador 

(?) em si: reconhece
os próprios erros

Verba não declarada
usada para financiar
campanhas eleitorais

fraudulentas

Principal 
autoridade

policial 
de um

condado
(EUA) 

Dirigia-se
para 

Dotada 
de asas

Padrinhos
dos filhos

(bras.)

Gabriela
Mistral,
poetisa

Formato de sifões

Tipo
sanguíneo

Sim (?),
chip para
celula-
res com

tecnologia
GSM (ing.)

Lustrei; envernizei 
Cenário comum 
de comerciais
de margarinas

3/lua. 4/aqui — card — film — fool. 5/sedan. 8/arqueiro — perfídia. 10/credencial.

ESPAÇO GOURMET

INGREDIENTES
MolHo:
1 lata de tomates pelados
1 alho picado
Óleo para fritar o alho
Sal e temperos a gosto

lASANHA:
1 1/2 abobrinha fatiada de comprido
10 a 12 fatias de presunto
14 a 16 fatias de queijo mozarela
Orégano

Lasanha de Abobrinha
MODO DE PREPARO
Unte o fundo de uma forma 
de bolo inglês com o mo-
lho de tomate. Alterne en-
tre as fatias de abobrinha, 
queijo e presunto, inician-
do pela abobrinha. Colo-
que molho de tomate após 
as fatias de abobrinha para 
que absorva o sabor do mo-
lho. Finalize com oréga-
no e queijo para gratinar.

8/9 - 2º Carreteiro de Costela – 20h – 
CTG Juca ruivo
- Debutantes da Melhor Idade – 20h – 
lar de Convivência

9/9 - Festa da Sagrada Família – 10h 
– Salão bairro Floresta
- 8ª Festa da Integração Dança Sênior 
– 10h30 – Salão Paroquial Católico

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

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

MARAVILhA

O hit da próxima estação vem diretamente do túnel do 
tempo, mais especificamente dos anos 70 e 90. Desde o 
inverno do ano passado as peças com botões frontais vêm 
aparecendo na forma de saias jeans ou de camurça, mas 
agora as opções se diversificaram e essa promete ser a 
maior tendência nos próximos dias quentes. 
agora, não apenas nas minissaias, os botões frontais 
aparecem nas mais diversas peças, como vestidos, 
macacões, blusas e saias midi, em opções de tecidos mais 
leves. Eles devem aparecer no look das mulheres mais 
estilosas e passam um ar litorâneo, leve e fresco.
Se você optar pelas saias com botões frontais, combine-as 
com blusas leves ou camisetas estampadas. Neste caso, 
deve-se evitar muita mistura de estampas entre saia e blusa, 
pois já que as saias possuem os botões, o look pode ficar 
muito carregado de informações. 
Os vestidos de botões frontais têm aparecido de duas 
formas: vestidos com mais movimento e os mais justos no 
corpo. Os primeiros transmitem feminilidade e delicadeza. 
Se é essa a imagem que você deseja passar, use-os com 
sandálias. Entretanto, para quebrar essa imagem, opte por 
um tênis estiloso para deixar o look mais descontraído. a 
segunda opção dos vestidos já é um pouco mais despojada 
e deve-se evitar usá-los com saltos finos e em ocasiões mais 
formais. Prefiro esse tipo de vestido para o dia a dia, com 
sandálias rasteiras, anabelas ou tênis. 
além de estilosas e modernas, as peças com botões 
frontais prometem ser um coringa da estação, já que, como 
observamos, encaixam-se nos mais diversos estilos e 
ocasiões. 

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

a Plantimar parabeniza os aniversariantes do mês de setembro! 
Os desejos são de muito sucesso e realizações!

Quem esteve de aniversário no 
dia 7 de agosto foi Guilherme 
vieira. Ele recebe os parabéns da 
mãe, pai e da irmã.

O tempo passa depressa… até que 
enfim 15 anos!
a equipe da Foto Zanotto registrou 
esse momento tão lindo e especial!
Parabéns, Emanuelle e Eduarda, pela 
linda festa!

Marcos, feliz aniversário! você merece 
o melhor. Muita saúde, paz e amor, 

sucesso e realizações são os desejos 
de sua família e amigos.  Parabéns!

Gabriela, você é um presente 
nas nossas vidas. Feliz 
aniversário. Te amamos. 
homenagem da Elaine, 
Juarez e Guilherme.

Julia, parabéns por 
esse dia tão especial. 

Muita alegria, paz e 
harmonia. Que todos 

os seus desejos 
se realizem, pois 

você merece. Feliz 
aniversário!

O Centro Espírita Seara da Fé, de São Miguel do Oeste, convida:

1º/09 – Gilmar Giehl 09/09 – José lair de Oliveira 19/09 – anterione linke



,  Maravilha 8 DE SETEMbrO DE 201818

por LAIS ORO e ANdREA COStA PELISSARI
DESIGN EM PAUTA

Vitrine

por LUCIANE MOZER

VIDA E
ESPIRITUALIDADE

NA SUA ESTANTE

RÁPIDO E DEVAGAR

Nesta obra, Daniel Kahne-
man procura mostrar as formas 
que controlam a mente - o pen-
samento rápido, intuitivo e emo-
cional e o devagar, lógico e pon-
derado. Daniel busca mostrar a 
capacidade do pensamento rá-
pido, sua influência persuasiva 
nas decisões e até onde se pode 
ou não confiar nele. Segundo a 
obra, o entendimento do fun-
cionamento dessas duas formas 
de pensar pode ajudar em de-
cisões pessoais e profissionais.

NEVE E CINZAS

Dezesseis anos atrás o Reino de Inver-
no foi conquistado e seus cidadãos, escraviza-
dos, sem família real e sem magia. A única es-
perança de liberdade para o povo do reino jaz 
nos oito sobreviventes que conseguiram es-
capar e que seguem esperando uma opor-
tunidade para recuperar a magia de Inverno 
e reconstruir o reino. Meira, uma órfã des-
de a derrota de Inverno, passou a vida intei-
ra como refugiada, criada por Senhor, o gene-
ral dos inverninos. Treinando para se tornar 
uma guerreira — e desesperadamente apai-
xonada pelo melhor amigo e futuro rei, Ma-
ther —, Meira faria qualquer coisa para aju-
dar o Reino de Inverno a retomar seu poder. 

SETEMBRO AMARELO, VAMOS 
fALAR SOBRE SUICíDIO? 

Setembro, o mês de prevenção ao suicídio começou e com 
eventos em todo país. O primeiro deles é o 39º Conselho Nacio-
nal (CN) do Centro de Valorização da Vida (CVV) que ocorreu no 
último fim de semana em Belo Horizonte/MG, que reuniu volun-
tários de todo o país, inclusive eu! Além da oportunidade de en-
contros com troca de experiências, o evento promoveu oficinas e 
seminários para a capacitação dos voluntários. 

Mas vocês sabem como o Setembro Amarelo teve início? 
Saibam que tudo começou com um jovem americano cha-

mado Mike Emme, em 1994. O jovem de 17 anos era conhecido 
em sua comunidade pelo apelido “Mike das Mustangs”. Mike foi 
um adolescente alegre e tinha habilidades mecânicas, o que lhe 
permitia ajudar outros amigos. Seu legado começou quando Mike 
resgatou um Ford Mustang 1968. O garoto dedicou-se muito ao 
serviço, reconstruiu e pintou o carro da cor amarela. Mas ele sofria 
de um mal escondido e não encontrou palavras para pedir ajuda. 
Acabou por tirar a própria vida em um ato desesperado. Seu pe-
dido de ajuda, infelizmente, veio tarde demais. Impactados, a fa-
mília e os amigos uniram-se para espalhar palavras de ajuda pela 
comunidade. Escreveram pequenos bilhetes com uma simples 
mensagem:

“Este cartão carrega a mensagem que existem pessoas que se 
importam e podem ajudar! Se você está precisando e não sabe 
como pedir ajuda, entregue este cartão para um terapeuta, médi-
co, professor, amigo ou parente e diga: ‘EU PRECISO DE AJUDA’”.

Os bilhetes foram enviados e em apenas três semanas tiveram 
notícias de que alguém havia pedido ajuda por causa do cartão. 
Desde então, a fita amarela é reconhecida por criar consciência 
sobre a prevenção do suicídio. E aqui no Brasil, o mês de setem-
bro foi escolhido para incentivar estas campanhas, junto com o 
Dia Mundial de Prevenção do Suicídio, 10 de setembro. Mike ti-
rou a própria vida, assim como uma pessoa a cada 40 segundos 
no mundo.

Portadores de depressão precisam saber que tem saída e a fa-
mília tem um papel fundamental neste momento, formando uma 
rede de cuidado. Mas nós devemos ter o jeito certo para tratar so-
bre o assunto, e de nenhuma maneira é xingando e dizendo: você 
tem emprego, tem casa, tem carro, tem família, tem saúde, não 
tem problema nenhum, sai dessa cama, isso só pode ser preguiça. 
Nós jamais devemos tratar alguém assim, ainda mais uma pessoa 
acometida com o transtorno de humor ou em sofrimento. 

E para tudo isso precisamos ter acesso às informações sobre o 
suicídio, e este é objetivo do Setembro Amarelo, trazer o assunto para 
as rodas de conversa, para a televisão, para o rádio e para os jornais. 

Por isso eu repito a pergunta que está no título desta colu-
na: vamos falar sobre suicídio? 

Material necessário

DIY – DECORAÇãO STRING ART, COM PREGO E LINhA. CONhECE?

A diversidade de técnicas 
de artesanato é enorme e ape-
sar de aparentemente ser uma 
habilidade para poucos, exis-
tem tipos de artesanato per-
feitamente possíveis de serem 
realizados por pessoas sem ex-
periência no trabalho manual.

Tais técnicas simples são 
atualmente divulgadas por 
meio de tutoriais DIY (faça 
você mesma) e vêm ganhando 
espaço nas decorações de ca-
sas e de festas em geral, afinal a 

produção caseira normalmen-
te resulta em economia.

Uma dessas técnicas fá-
ceis de serem reproduzidas 
e com alta aplicabilidade em 
decoração é o String art, a arte 
de criar formas e desenhos 
por meio de fios.

As possibilidades de cria-
ção são enormes e a adaptação 
das peças também é bastante 
simples, pois as cores, formas 
e os tipos de trançado fazem 
toda a diferença.



,  Maravilha 8 DE SETEMbrO DE 2018 19

Resultados permitem que os níveis governamentais avaliem a 
qualidade da educação no país

está acima da média estadual 
no Sistema de Avaliação 
da Educação Básica

CAMIllA CoNSTANTIN

O Ministério da Educa-
ção divulgou na últi-
ma semana os resulta-

dos do Sistema de Avaliação da 
Educação Básica (Saeb) 2017, 
com informações de cada esta-
do brasileiro e desempenho por 
município. Santa Catarina apa-
rece nas primeiras colocações e 
Maravilha superou a média esta-
dual, tanto em Língua Portugue-
sa, como em Matemática.

O Sistema de Avaliação da 
Educação Básica (Saeb) é uti-
lizado pelo governo federal, a 
cada dois anos, para medir a 
aprendizagem dos alunos ao fim 
de cada etapa de ensino. Na pro-
va, os estudantes respondem a 
questões de língua portuguesa, 
principalmente com ênfase em 
leitura, e matemática, com foco 
na resolução de problemas. 

O resultado permite realizar 
um diagnóstico da educação bá-
sica brasileira e de alguns fatores 
que possam interferir no desem-
penho do estudante, fornecendo 
um indicativo sobre a qualidade 
do ensino ofertado, de modo a 
oferecer subsídios para a elabo-
ração, o monitoramento e o apri-
moramento de políticas no setor.

Entretanto, mesmo com os 
resultados sendo melhores do 
que em outros estados, os nú-
meros ainda não são conside-
rados ideais. Para a Secretaria 
Estadual de Educação, algu-
mas medidas vêm para auxiliar, 
como é o caso do novo ensino 
médio, pensado para promover 
o protagonismo juvenil e a au-
tonomia. Outro ponto destaca-
do é a Base Nacional Comum 
Curricular, que estabelece co-
nhecimentos, competências e 
habilidades que todos os estu-
dantes precisam desenvolver ao 
longo da escolaridade básica.

IDEB
Nesta semana o Ministério da Educação também 
divulgou o Índice de Desenvolvimento da Educação 
básica (ideb), que considera o ensino de português 
e matemática em cada estabelecimento de ensino, 
além de taxas de aprovação, reprovação e abandono. 
ao todo, 269 municípios participaram da avaliação 
em Santa Catarina, com índices que variam de 0 a 10.

ANOS INICIAIS (5º)

EEB João XXIII: 6,7
EEB Santa Terezinha: 6,0
EEB Nossa Senhora da Salete: 7,2
EEF Juscelino Kubitschek de Oliveira: 6,4
CE Vereador Raymundo Veit: 5,9
CE Mundo Infantil: 6,2 

ANOS FINAIS (9º)

EEB João XXIII: 5,2 
EEB Nossa Senhora da Salete: 5,2
EEF Juscelino Kubitschek de Oliveira: 5,9
CE Vereador Raymundo Veit: 4,9
CE Mundo Infantil: 4,7
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Mais de 70% dos municípios catarinenses 
com menos de 10 mil habitantes diminuíram a 
população, enquanto 99% das cidades com mais 
de 25 mil moradores cresceram no último ano
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Maravilha

ESTIMATIVA 2018

CARINE ARENHARDT 

O 
Instituto Brasilei-
ro de Geografia e 
Estatística (IBGE) 
divulgou a esti-

mativa populacional dos muni-
cípios brasileiros, tendo como 
data referência o dia 1º de ju-
lho de 2018. Os números apon-
tam que o Brasil tem 208,5 mi-
lhões de habitantes e o Estado 
de Santa Catarina 7.075.494 
pessoas. 

Nos municípios que com-
põem a região entre Chapecó/
Dionísio Cerqueira/Itapiran-
ga, cinco se destacam com os 
maiores crescimentos em por-
centagem e número de novos 
habitantes somados em um 
ano. Com mais de 1% de cres-
cimento em comparação com 
2017, estão Pinhalzinho, em 
primeiro lugar; Chapecó, em 
segundo; Nova Erechim, com a 
terceira colocação; e Maravilha, 
com o quarto lugar. O municí-
pio de São Miguel do Oeste fica 
com o quinto maior crescimen-
to em porcentagem, com apro-
ximadamente 0,8%. 

Em número de novos ha-
bitantes, destacam-se também 

Chapecó, que somou 3.375 no-
vos moradores; Pinhalzinho, 

com mais 395; Maravilha, com 
327 habitantes; São Miguel do 

Oeste, com novos 297 morado-
res; e Mondaí, com 96 habitan-

tes a mais, num comparativo 
com a estimativa 2017. 
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Conforme a prefeita, Rosi-
mar Maldaner, Maravilha atrai 
novos habitantes pela oferta de 
empregos, qualidade de vida e a 
boa receptividade do município 
num geral. No entanto, também 
é preciso lembrar que a chega-
da de novos habitantes resulta 
num aumento de gastos do po-
der público para atender essa 
nova população, que usa, por 
exemplo, serviços de saúde e 
educação. 

Conforme a prefeita, so-
mente a Secretaria Municipal de 
Saúde tem mais de 29 mil usu-
ários cadastrados no municí-
pio, o qual sugere que a popula-
ção de Maravilha seria superior 
ao número apresentado pela es-

timativa do IBGE. Rosimar des-
taca que o município aguarda a 
realização do Censo Demográfi-
co do IBGE em 2020, o qual po-
derá apontar aumento mais ex-
pressivo da população. 

Uma contagem superior a 
30.564 mil habitantes resulta-
ria na alteração do coeficiente 
de Maravilha no Fundo de Parti-
cipação dos Municípios (FPM), 
de 1,4 para 1,6, aumentando o 
valor de recursos recebidos pelo 
município do governo federal. 

Maravilha vem se desta-
cando há alguns anos em cres-
cimento populacional. Em ní-
vel estadual, o município está 
com a 53ª colocação, como 
município mais populoso, 

MARAVILhA: 29 MIL CADASTROS NA SAÚDE

conforme dados 2018. 

Confira:
2014: 23.975 habitantes
2015: 24.345 habitantes
2016: 24.712 habitantes 
2017: 25.076 habitantes 
2018: 25.403 habitantes

Fotos: Arquivo/O Líder

Prefeita, rosimar Maldaner, fala sobre os 
números

Maravilha ficou com o quarto maior crescimento da região

MUNICíPIOS MAIS POPULOSOS 
DE SANTA CATARINA

DIMINUI A POPULAÇãO NOS PEQUENOS MUNICíPIOS 

Dos 53 municípios catarinenses com 
mais de 25 mil habitantes, apenas Lages e 
Canoinhas perderam habitantes, em com-
paração com o ano anterior. A maior perda 
foi em Lages, que em 2017 contabilizava 
158.508 habitantes, e na estimativa deste 
ano somou 157.743 moradores. 

Os outros 51 municípios aumentaram 
o número de habitantes, em comparação 
com a estimativa anterior. Joinville conti-
nua sendo o mais populoso, com 583.144 
habitantes, e no último ano cresceu pouco 
mais de 1% em população. Já a Capital do 
Estado ocupa a segunda colocação e teve 
crescimento em população de aproxima-
damente 1,5% no último ano. 

TOP 10 
1º - Joinville: 583.144 habitantes
2º - Florianópolis: 492.977 
habitantes 
3º - Blumenau: 352.460 
habitantes 
4º - São José: 242.927 habitantes 
5º - Chapecó: 216.654 habitantes
6º - Itajaí: 215.895 habitantes 
7º - Criciúma: 213.023 habitantes 
8º - Jaraguá do Sul: 174.158 
habitantes
9º - Palhoça: 168.259 habitantes 
10º - Lages: 157.743 habitantes

Dos 295 municípios catarinenses, 167 
têm menos de 10 mil habitantes, conforme 
a estimativa 2018. Deste total, mais de 70% 
perderam moradores em comparação com 
o ano anterior. Anualmente a estimativa po-
pulacional do IBGE aponta para o cresci-

mento dos médios e grandes municípios e 
queda no número de habitantes nas cida-
des menos populosas. 

Dos 105 municípios de Santa Catarina 
com menos de cinco mil habitantes, apenas 
24 tiveram crescimento no número de ha-

bitantes, num comparativo com 2017. No 
entanto, os dados mostram que o cresci-
mento foi pouco expressivo. Os outros 81 
municípios catarinenses com menos de 
cinco mil habitantes tiveram sua popula-
ção diminuída, conforme a estimativa po-

pulacional 2018. 
Dos 62 municípios que em 2017 conta-

bilizavam uma população entre cinco e 10 
mil habitantes, 34 tiveram queda na estima-
tiva populacional e 28, aumento no número 
de habitantes. 

REGIãO DE MARAVILhA MENOS POPULOSOS NO ESTADO E NA REGIãO
 Nos municípios próxi-

mos à cidade de Maravilha, 
apenas Pinhalzinho e Mo-
delo tiveram crescimento 

populacional. Bom Jesus 
do Oeste, Cunha Porã, Flor 
do Sertão, Iraceminha, São 
Miguel da Boa Vista, Santa 

Terezinha do Progresso e 
Tigrinhos têm menos habi-
tantes neste ano, em com-
paração com 2017. 

Santa Catarina tem 15 mu-
nicípios com menos de dois 
mil habitantes, que, juntos, so-
mam apenas 25.660 morado-
res, pouco mais que a popula-
ção do município de Maravilha. 
Os cinco menos populosos são, 
em primeiro lugar, Santiago do 
Sul, com 1.286 habitantes; se-
gundo, Lajeado Grande, com 

1.437 moradores; terceiro, Paial, 
com 1.537; quarto, Flor do Ser-
tão, com 1.586; e em quinto lu-
gar, Presidente Castello Branco, 
com 1.590 habitantes. Todos ti-
veram queda na estimativa po-
pulacional 2018, em compara-
ção com 2017. 

Analisando os números 
dos municípios da região en-

tre Chapecó/Itapiranga/Dioní-
sio Cerqueira, os municípios 
menos populosos são Flor 
do Sertão, Jardinópolis, Tigri-
nhos, Barra Bonita e São Mi-
guel da Boa Vista. Também 
com menos de dois mil habi-
tantes e que fica então com a 
sexta colocação está Cunha-
taí, com 1.957 pessoas.  
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Extremo Oeste
Catarinense

O município de Bom Je-
sus do Oeste sediou nos últi-
mos dias 31 e 1º o 11º Festi-
val e 4º Torneio Interestadual 
de Patinação Artística, no Gi-
násio Municipal de Espor-
tes. O evento reuniu mais de 
270 participantes, dos muni-
cípios de Bom Jesus do Oes-
te, Águas de Chapecó, Sau-
dades, Serra Alta, Iporã do 
Oeste, Itapiranga, São Carlos, 
Palmitos, Riqueza, Nova Ere-
chim, Coronel Freitas, Pinhal-
zinho e Frederico Westphalen.

De acordo com a direto-
ra de Cultura, Leisi Rauber 

Wandscheer, o maior objeti-
vo foi a integração dos municí-
pios em favor do crescimento 
da modalidade. O grupo Estre-
la Sobre Rodas, de Bom Jesus 
do Oeste, conquistou diversas 
premiações. Criado há apro-
ximadamente sete anos, con-
ta atualmente com 49 patina-
dores. “Este grupo é mantido 
pelo Departamento de Cultu-
ra, em parceria com os pais. Só 
foi possível realizar este even-
to graças à administração e ao 
esforço dos pais e da comissão 
organizadora, que trabalha-
ram durante meses”, afirma.

23 ANOS Diversos eventos especiais foram organizados para o mês de setembro

Mostra Cultural inicia comemorações 
de aniversário em flor do Sertão

No mês de setembro Flor 
do Sertão completa 23 anos de 
emancipação. Para celebrar a 
data, diversos eventos serão re-
alizados ao longo do mês, con-
templando os diversos setores da 
sociedade. 

Para iniciar as comemora-
ções, foi promovida no sábado 
(1º) a 1ª Mostra Cultural Con-
vivendo em Família, no Giná-
sio Municipal, com o objetivo de 
aproximar a família da escola. O 
evento, acompanhado por pais e 
lideranças, contou com diversas 
apresentações culturais de alu-
nos do Serviço de Convivência 
e Fortalecimento de Vínculos e 

PROGRAMAÇÃO
Dia 7 – 2ª volta Ciclística 
Dia 8 – Desfile da independência 
Dia 9 – Gre-Nal Municipal de Futebol e Torneio de 
bolãozinho entre Grupos de Mães
Dia 15 – abertura do Campeonato Municipal de Futsal e 
Show de Patinação
Dia 19 – Olimpíadas da Terceira idade
Dia 21 – Palestra “Problemas reprodutivos em bovinos” 
e reinauguração da Secretaria de agricultura 
Dia 26 – ação pela Saúde
Dia 29 – 2ª Trilha ipê amarelo e show de aniversário no 
Ginásio Esportivo Municipal
Dia 30 – almoço Gaúcho e 2ª Mateada Gaúcha

também dos alunos da rede mu-
nicipal de ensino. 

Para o prefeito, Sidnei Willin-
ghöfer, Flor do Sertão é destaque 
no cenário local e regional em di-

versas áreas, vivendo um bom 
momento após mais de duas dé-
cadas de emancipação. Ele para-

beniza a todos e convida a comu-
nidade para prestigiar os eventos 
comemorativos.

Fotos: Divulgação

Prefeito, Sidnei Willinghöfer

Público acompanhou diversas apresentações culturais Evento iniciou as comemorações de aniversário

APRESENTAÇõES
Bom Jesus do Oeste 
sedia festival e torneio 
de patinação artística

Fotos: Charlaine Kreuz/Ascom Prefeitura

Festival reuniu mais de 270 participantes

integrantes do Grupo Estrelas Sobre rodas

Evento foi acompanhado por lideranças

Arnaldo Heinfarth é associa-
do ao Sicoob Credial há 13 anos. 
Ele reside na Linha Flor da Ser-
ra, município de Flor do Sertão. 
Atualmente, trabalha com pecu-
ária leiteira e aves. “Hoje a agri-
cultura está melhor, mais de-
senvolvida, com tecnologias e 
acesso facilitado às linhas de cré-
dito para investimentos, gerando 
mais renda na propriedade”, diz.

Na opinião da família Hein-
farth, o Sicoob Credial tem con-
tribuído significativamente para 

fLOR DO SERTãO
Associado relata parceria do Sicoob 
com o produtor rural

Propriedade fica localizada na linha Flor da Serra 

o crescimento e desenvolvimen-
to da propriedade. “O Sicoob é a 
principal instituição financeira fa-

miliar, com bom atendimento, li-
nhas de crédito acessíveis e com 
taxas favoráveis, além da agilidade 

na liberação dos recursos”, destaca. 
Conforme o gerente, Fabio 

Giovani Sochtig, a família de Ar-
naldo aderiu a diversos produtos e 
serviços oferecidos pela cooperati-
va, tais como conta corrente, apli-
cação, seguros para casa, aviário, 
trator e de vida, com linha de cré-
dito rural. Para o presidente, Her-
mes Barbieri, o Sicoob Credial 
busca auxiliar no desenvolvimen-
to das propriedades, oferecendo 
soluções financeiras diferenciadas 
e incentivando a geração de renda. 

Divulgação
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A Dança Sênior do Grupo de 
Idosos 16 de Junho vai promover 
a tradicional Festa da Integração 
amanhã (9). Anual, o encontro 
tem como objetivo a confraterni-
zação da equipe com outras pes-
soas por meio da dança. Neste 
ano, a 8ª edição será realizada no 

Salão Paroquial Católico, a partir 
das 10h, com a recepção dos gru-
pos. Às 11h iniciam as apresenta-
ções artísticas e ao meio-dia será 
servido churrasco e acompanha-
mentos. Conforme a presiden-
te da entidade, Zélia Longhi, o 
custo de participação dá direito 

ao almoço, R$ 20, e interessados 
podem adquirir as fichas com o 
grupo ou no dia 9 de setembro, 
até às 10h30. Durante a tarde ha-
verá uma matinê. “Estamos fe-
lizes com a recepção dos gru-
pos e convidamos a todos para 
participar deste belo dia”, disse.  

TRADIÇãO
Salão Paroquial recebe festa da Integração

 

        
 Informa abertura de processo seletivo 

Área/ Requisito Cidade Inscrições e informações 

 
AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS: Ensino Fundamental 
Incompleto. Experiência na limpeza de ambientes internos e 
externos; Carga horária: 44 horas/semanais.  

 
 

SÃO MIGUEL DO 
OESTE 

Entrega de Currículo e prova técnica 
dia 13/09 às 9h00, no Sesc São 

Miguel do Oeste. Salário: R$1.240,00 
+ R$124,00 (Assiduidade) + R$190,80 
(Insalubridade) - Total Remuneração: 

R$ 1.554,80  
Acompanhe os processos seletivos do SESC/SC através do site www.sesc-sc.com.br- ícone Trabalhe no Sesc 

Todas as vagas estão disponíveis para pessoas com deficiência. 

 
 

Uma campanha referen-
te ao Dia da Árvore do LEO 
Clube Maravilha, lançada 
na quarta-feira (5), chamou 
atenção nas redes sociais. A 
publicação postada na pá-
gina da entidade no Face-
book diz que a cada curtida, 
uma árvore será plantada. 
“Uma das ações é essa. Ire-
mos, ao longo do mês de se-
tembro, desenvolver vá-
rias atividades em relação 
ao meio ambiente e árvo-
res”, explica Daiane Sche-
rer, presidente da comissão. 

As curtidas serão soma-
das no dia 21 de setembro 

e o plantio das mudas ain-
da não tem data marcada. 
“Nessa campanha recebe-
mos o apoio do Lions Clube 
Maravilha Oeste e do Lions 
Clube Maravilha. Faremos 
também um movimento de 
conscientização”, disse. 

Hoje (8) o Clube pro-
move uma ação da Cam-
panha do Trânsito em al-
guns locais de Maravilha. 
O objetivo é conscienti-
zar a população em rela-
ção a atitudes que levam 
a acidentes, como o uso 
de celular, bebidas alco-
ólicas e alta velocidade. 

NO fACEBOOK
LEO Clube vai plantar 
uma árvore por curtida 
em publicação 

Curtidas serão somadas no dia 21 de setembro

Divulgação

CARINE ARENHARDT

O Lar de Convivência de 
Maravilha vai sediar um evento 
especial no próximo dia 22, orga-
nizado pela Apae Marisol, com 
apoio de empresas locais. O Chá 
da Inclusão terá início às 15h, 
com o desfile de alunos da esco-
la especial e seus familiares, com 
apresentação da coleção prima-
vera/verão de nove lojas de con-
fecções de Maravilha: Erva Dani-
nha, Rudély, Evidência, Cabana 
Bis, Pipoquinha Baby e Kids, Ju-
maniy, Rapa Nui, Duetto Modas 
e Visual Modas. 

Conforme a diretora, Adria-

MARAVILhA Evento será realizado no dia 22, com desfile de alunos e 
familiares da coleção primavera/verão de nove lojas de Maravilha

Apae Marisol organiza 
Chá da Inclusão 

 Ilustração 

ne Polazzo, na oportunidade 
também será apresentado um 
documentário, com depoimen-
tos de alunos e familiares. Ela 

destaca que o objetivo é promo-
ver um evento inclusivo para os 
alunos da escola especial e apre-
sentar para a sociedade as difi-

culdades e superações dessas 
pessoas e seus familiares.

Logo após será servido chá 
aos participantes, que está sen-
do realizado com a parceria do 
comércio local. Adriane desta-
ca que a escola está recebendo o 
apoio de vários comércios para a 
promoção do evento. 

Toda comunidade está 
convidada para participar. As 
fichas estão à venda, podendo 
ser adquiridas na escola, com 
membros da diretoria, profis-
sionais da Apae Marisol e em-
presas parceiras do evento. O 
objetivo é arrecadar recursos 
para a instituição. 

CALVAGADA E hOMENAGEM 
CTG Juca Ruivo divulga programação da Semana farroupilha 

Mantendo a tradição e va-
lorização da cultura gaúcha, 
a comemoração da Sema-
na Farroupilha está garanti-
da em Maravilha. O Conselho 
de Vaqueanos do CTG Juca 
Ruivo de Maravilha organi-
zou a programação, que co-
meça no sábado (15), com ho-
menagem e cavalgada. 

Conforme o novo presi-

dente do CTG, Nelson Silvei-
ra, o encontro dos cavaleiros 
será às 15h do sábado, nas pro-
ximidades do Espaço Crian-
ça Sorriso. A cavalgada vai se-
guir pela Avenida Araucária, 
em direção à Avenida Sete de 
Setembro, Avenida Maravi-
lha, passando pelo trevo, em 
direção ao Bairro Kasper. 

O homenageado deste 

ano será Luís Carlos Schnei-
der, popular Alemão, que re-
side no Bairro Kasper. Confor-
me Silveira, a escolha do nome 
para a homenagem foi fei-
ta de acordo com a opinião da 
maioria dos associados, pelos 
serviços voluntários já pres-
tados por Schneider nos últi-
mos anos em prol do CTG. 

Logo após a homenagem e 

acendimento da chama criou-
la, os participantes seguem 
até o CTG Juca Ruivo, para o 
tradicional Café Colonial a 
moda antiga. Também faz par-
te da programação o baile no 
CTG no dia 23, com os Qua-
tro Gaudérios. Silveira destaca 
que o objetivo é preservar a cul-
tura gaúcha e os valores tradi-
cionalistas entre os mais jovens.  
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JOSÉ HUGO CELIDÔNIO
O chef José hugo 
Celidônio, que ajudou 

a disseminar os 
ingredientes brasileiros 

na culinária, morreu no dia 2 de 
setembro, aos 86 anos, após sofrer 
mal-estar em uma pizzaria no rio 
de Janeiro. Nascido em São Paulo, 
chegou ao rio com a família na 
década de 1960 e abriu restaurantes 
famosos, como Sol e Mar e Club 
Gourmet. Ele também publicou 
livros, com destaque para histórias 
e receitas de José hugo Celidônio, 
lançado em 1998. O chef deixa a 
mulher, Marialice, dois filhos, uma 
neta e um bisneto.

JOÃO PAULO ADOUR
O ator João Paulo 
adour morreu no dia 

3 de setembro, aos 78 
anos. adour participou de novelas 
da rede Globo nos anos 1970 e 
1980, como as Três Marias, O Grito, 
a Ponte dos Suspiros e Gabriela. Foi 
encontrado morto em casa, depois 
que vizinhos desconfiaram da falta de 
movimentação no local. agentes da 
Polícia Militar entraram no imóvel, que 
estava revirado, e encontraram o corpo. 

CLAIRE WINELAND
a youtuber americana 
Claire Wineland morreu 

no dia 3 de setembro, aos 21 anos, uma 
semana após transplante de pulmão. 
Claire foi diagnosticada com fibrose 
cística ainda no seu nascimento e 
teve seus aparelhos desligados depois 
de sofrer um grave derrame cerebral. 
Ela documentou sua jornada com 
fibrose cística no YouTube, onde tinha 
quase 250 mil inscritos, e também no 
instagram, com aproximadamente 100 
mil seguidores.

DIRCEU GASSEN
O professor e doutor 
em fisiologia de 

plantas Dirceu Gassen, 
considerado um dos 

principais pesquisadores da agricultura 
brasileira, morreu no dia 3 de setembro, 
ao sofrer uma parada cardíaca. Gassen, 
que fazia tratamento contra um câncer, 
publicou mais de 200 estudos sobre 
proteção de plantas, plantio direto e 
evolução no meio rural. O pesquisador 
publicou dois livros sobre pragas e 
controle biológico, foi professor da 
Universidade Federal do rio Grande do 
Sul (UFrGS) e trabalhou na Empresa 
brasileira de Pesquisa agropecuária 
(Embrapa).

HILDA MARTINHA 
VIEIRA
a benzedeira hilda 
Martinha vieira, 

conhecida como Tia 

hilda, morreu no dia 4 de setembro, em 
Florianópolis, aos 104 anos. hilda, uma 
das benzedeiras mais antigas da capital 
do Estado, passava por um tratamento 
de infecção urinária. Tia hilda morava 
no bairro Pântano do Sul e aprendeu 
a benzer com a mãe, quando tinha 15 
anos. Passou a vida ajudando pessoas 
doentes, acompanhada por terço e 
ervas.

BEATRIZ SEGALL
a atriz beatriz Segall 
morreu no dia 5 de 

setembro, em São 
Paulo, aos 92 anos. Em 

uma carreira de mais de 70 anos 
dedicada aos palcos e à Tv, viveu em 
1988 o papel de Odete roitman na 
novela vale Tudo, que a eternizou na 
teledramaturgia brasileira. beatriz esteve 
internada no hospital albert Einstein, 
em São Paulo, mas a causa da morte 
não foi divulgada. Em 2013, tropeçou 
em pedras portuguesas soltas em 
uma calçada da Gávea, Zona Sul do 
rio, e ficou pelo menos 20 dias em 
casa para se curar de um grande 
hematoma em seu rosto. Em 2015, 
machucou-se com gravidade ao cair 
no palco e passou por uma cirurgia no 
braço direito. a última participação da 
atriz na Tv foi na série Os experientes, 
há quase três anos. Nascida em 25 
de julho de 1926 no rio de Janeiro, 
participou do filme “a beleza do diabo” 

(1950), quando decidiu fazer um curso 
de intepretação. após participar de 
um trabalho com outras atrizes que 
também estavam começando, como 
Fernanda Montenegro e Nicette bruno, 
foi à França estudar teatro e literatura. 
ao retornar ao brasil, recusou outra peça 
e ficou por 14 anos como dona de casa, 
após se casar com Maurício Segall. 
além de atuar em algumas novelas e 
filmes, recuperou com o marido o Teatro 
São Paulo, que administrou até 1974. 
a estreia na Globo aconteceu em 1978, 
na novela “Dancin’ Days”. após agradar 
o público, no ano seguinte esteve na 
novela “Pai herói” e em 1980, participou 
do premiado filme “Pixote, a lei do mais 
fraco”, dirigido por hector babenco. Oito 
anos depois, após passagem por outras 
emissoras, voltou à Globo para viver seu 
papel mais icônico. 

DINARTE DE ASSIS
Faleceu no dia 29 de agosto, em 
Chapecó, aos 73 anos. Seu corpo foi 
velado na igreja Só o Senhor é Deus 
Universal de Paraíso e sepultado no 
cemitério municipal.

OLGA VIAPIANA KERBER
Faleceu no dia 31 de agosto, em sua 
residência no município de Guaraciaba, 
aos 81 anos. Seu corpo foi velado 
na Casa Mortuária de Guaraciaba e 
sepultado no cemitério católico de 
Guaraciaba.

ARLINDO ROCCO ZANON
Faleceu no dia 31 de agosto, no hospital 
regional de São Miguel do Oeste, aos 
80 anos. Seu corpo foi velado no Salão 
Paroquial de romelândia e sepultado no 
cemitério municipal.

MARIA DA COSTA SCANTAMBURLO
Faleceu no dia 31 de agosto, no hospital 
São Paulo de Xanxerê, aos 75 anos. 
Seu corpo foi velado na Capela da linha 
São Paulo em anchieta e sepultado no 
cemitério da comunidade.

DARCI FÉLIX STUANI
Faleceu no dia 5 de 
setembro, no hospital 

regional de São Miguel 
do Oeste, aos 85 anos. 

Seu corpo foi velado na Capela São 
Thiago de Daltro Filho, em Guaraciaba, e 
sepultado no cemitério da comunidade.
bUrT rEYNOlDS
O ator burt reynolds morreu no dia 6 
de setembro, aos 82 anos, vítima de 
ataque cardíaco. Ele ficou conhecido 
por filmes como amargo Pesadelo e 
agarre-me se Puderes. O americano 
ganhou um Globo de Ouro por seu 
papel como rei do pornô em boogie 
Nights, pelo qual também foi indicado a 
um Oscar de ator coadjuvante. além de 
diversos filmes de ação, estrelou muitas 
comédias românticas, como Encontros 
e Desencontros.

ObITuÁRIO

Maravilha se prepara para 
participar da 2ª Mostra Cultu-
ral da Amerios, evento mar-
cado para a sexta-feira (14), 
em Romelândia. O Departa-
mento de Cultura de Mara-
vilha está preparando alu-
nos da oficina de balé para 
apresentações no evento. 
Cada município terá o tem-
po máximo de oito minutos 
para mostrar seus talentos.

Conforme a diretora de 
Cultura, Rosi Reichert Hei-
neck, esta é uma oportunida-
de de integração com os de-
mais municípios e Maravilha 
é muito bem representada 
com talentos locais, que me-
recem ser apresentados em 
eventos regionais. A 2ª Mos-
tra Cultural terá a participa-
ção dos municípios que com-
põem a região da Amerios. 

MOSTRA CULTURAL 
Oficina de balé vai 
participar de 
evento regional

Arquivo/O Líder

Arquivo/O Líder

Maravilha estará representada com o balé

Presidente afirma que  quer levar até a comunidade os projetos que estão sendo 
debatidos no conselho

ITINERANTE Primeiro encontro junto à comunidade foi em 
Linha Consoladora

Conseg inicia projeto com 
reuniões nas comunidades

O Conselho Comunitá-
rio de Segurança (Conseg) 
realizou reunião na segun-
da-feira (3), na comunida-
de de Linha Consoladora, 
em Maravilha. O encontro 
contou com membros do 
conselho e lideranças da 
comunidade local. O pre-
sidente do Conseg, Olindo 
Tibola, afirma que gostaria 
de levar para todas as co-
munidades os trabalhos de 
prevenção à criminalidade. 
Segundo ele, é importante 
que todos participem da se-
gurança pública. 

Desta forma, o projeto 
do Conseg é ter a participa-
ção das lideranças nos bair-
ros e interior, iniciando o 
projeto para reuniões itine-

rantes. Quem tiver interesse 
em receber uma reunião do 
Conseg pode agendar com 
o presidente. O conselho 
faz um encontro por mês na 
sede da JCI, quando hou-
ver interesse, este será iti-
nerante. 

O presidente lembra 

que o Conseg tem vários 
projetos para debater com 
as pessoas. Entre eles, a uti-
lização das câmeras das ca-
sas e prédios para obser-
vação por parte da Polícia 
Militar. A PM teria aces-
so às câmeras particulares 
dos moradores, com o ob-

jetivo de reforçar a vigilân-
cia. Para isso, um kit espe-
cífico de tecnologia precisa 
ser instalado. Além disso, o 
Conseg trabalha a partir de 
hoje (8) na campanha de 
trânsito no município, que 
vai até o dia 25 de setembro. 
“Lembrando que se beber, 
não dirija. Bebida e trânsi-
to não combinam e nunca 
vão combinar. Estamos per-
dendo a nossa juventude 
nos fins de semana por aí, 
por excesso de bebida. Com 
a bebida criamos coragem 
de cometer uma infração de 
trânsito. Mas daí fica difícil 
para a vida da família. En-
tão, nós temos esse convite 
para a Semana do Trânsito”, 
afirma o presidente.
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por ALySON HENRIqUE BECkER
TRÂNSITO E VOCÊ
Soldado PM lotado no posto 12 da 3ª Companhia 
de Polícia Militar rodoviária

A Polícia Civil, por meio do 
Setor de Investigação Crimi-
nal, e a Polícia Militar prende-
ram um homem e recuperaram 
um veículo furtado em Maravi-
lha. A ação foi desenvolvida na 
terça-feira (4), quando o veícu-
lo foi furtado durante a madru-
gada, no Bairro União, e locali-
zado ainda durante a manhã no 
município de Tigrinhos. O carro 
é um Golf. A Polícia Civil iniciou 
a investigação logo após o furto.

Durante as diligências, os 
policiais civis identificaram o 
principal suspeito do furto, o 
qual já possui diversas passa-
gens policiais pelo mesmo cri-
me. Informada, a Polícia Mili-
tar localizou o suspeito, cercou 
o homem, que se escondeu 
em um banheiro, e o condu-
ziu até a delegacia de polícia. 
Ele foi interrogado, mas foi libe-
rado logo depois, pois não es-
tava em situação de flagrante. 

POLíCIA Jovem de 18 anos é levado para a delegacia para 
explicar sobre a maconha

Pés de maconha são localizados 
em quintal de residência

A Polícia Civil apreendeu 
pelo menos três pés de maco-
nha na terça-feira (4), em Ma-
ravilha. De acordo com o de-
legado Leonardo Zambeli, o 
material estava sendo culti-
vado no quintal de uma resi-
dência. 

A ação foi realizada por 
meio do Setor de Investigação 
Criminal (SIC), que deu cum-
primento a um mandado de 
busca e apreensão. Um jovem 
de 18 anos, natural de Cunha 

Porã, foi conduzido até a de-
legacia, onde foi lavrado um 
termo circunstanciado. Ele se 
comprometeu em compare-
cer no Fórum para explicar a 
situação. 

O delegado explica quan-
do acontece uma ação para 
confecção do termo circuns-
tanciado, que está na legis-
lação. “Prevê a aplicação das 
mesmas penas no usuário para 
quem semeia, cultiva ou colhe 
plantas destinadas à prepara-

De acordo com a polícia, os pés de maconha estavam no pátio de uma casa no centro 
de Maravilha

Polícia Civil

AÇãO CONJUNTA

Polícia Civil e Polícia Militar recuperam carro furtado 
Polícia Civil

Divulgação

Carro furtado foi localizado logo depois no município de Tigrinhos

CINTO DE SEGURANÇA: A 
IMPORTâNCIA DE USÁ-LO

Olá, amigo leitor!
Nesta semana vamos abordar o tema referente ao 

cinto de segurança, equipamento obrigatório que auxi-
lia na diminuição de riscos à integridade física dos ocu-
pantes dos veículos, e que é alvo de infração de trânsito 
quando não observado o seu uso.

Inicialmente, importante é destacar que, corriquei-
ramente os agentes de trânsito, nas operações realiza-
das, flagram condutores e passageiros não utilizando o 
cinto de segurança, e é por esse motivo que esse assunto 
merece nossa atenção, até porque muitos cidadãos, in-
felizmente, acreditam que o seu uso é dispensável.

Ressalta-se que a observação da norma legal, além 
de evitar o auto de infração de trânsito, irá preservar a 
integridade física dos condutores e passageiros dos ve-
ículos, sendo inclusive considerado fator de risco à se-
gurança viária pela ONU (Organização das Nações Uni-
das), e categoricamente prevista em nossa legislação de 
trânsito.

Ora, não é novidade que a utilização do cinto de se-
gurança aos envolvidos em acidentes de trânsito irá mi-
nimizar e/ou até evitar lesões corporais ou a morte de 
seus ocupantes. Vários são os acidentes de trânsito em 
que a Polícia Militar Rodoviária atende e percebe que 
pela falta do uso do cinto de segurança os ocupantes 
acabaram sofrendo lesões acima do que a cinemática do 
trauma demonstrava, e/ou até o falecimento, os quais, 
muitas vezes, são arremessados para fora do veículo.

Além disso, a legislação de trânsito impõe sanções 
administrativas aos condutores e passageiros que forem 
flagrados desobedecendo a norma impositiva.

Nesse sentido, o artigo 167 do Código de Trânsito 
Brasileiro disciplina que caso o condutor e/ou passagei-
ro deixar de usar cinto de segurança a infração será de 
natureza grave, cuja penalidade é de multa no valor de 
R$ 195,23 (cento e noventa e cinco reais e vinte e três 
centavos), e medida administrativa de retenção do veí-
culo para regularização, sendo que a constatação da in-
fração é possível sem abordagem policial. Vale lembrar 
que cada infração é autônoma, ou seja, se o condutor e o 
passageiro do mesmo veículo forem flagrados não utili-
zando o dispositivo de retenção, devem ser confecciona-
dos dois autos de infração de trânsito, que irão ao pron-
tuário do condutor.

Registra-se ainda que, conforme Resolução 14/98 do 
Contran, o cinto de segurança é equipamento obrigató-
rio, e caso o condutor ou o passageiro deixar de usá-lo 
devido a sua ausência, ou por estar o equipamento ine-
ficiente/inoperante, o proprietário do veículo incorrerá 
no dispositivo legal do artigo 230, inciso IX do Código de 
Trânsito Brasileiro, cuja infração é de natureza grave, e 
penalidade de multa no valor de R$ 195,23 (cento e no-
venta e cinco reais e vinte e três centavos), e medida ad-
ministrativa de retenção do veículo para regularização.

Desse modo, amigo leitor, muito além do fato que 
a inobservância da legislação de trânsito acarreta con-
sequências patrimoniais, se você possui amor à própria 
vida e a dos seus familiares e amigos, a dica é: “utilize e 
exija que os demais ocupantes do veículo usem o cinto 
de segurança”.

 
Uma boa semana a todos e até a próxima!

ção de pequena quantidade de 
substância ou produto capaz 

de causar dependência física 
ou química”, afirma.

A Polícia Civil de Maravilha, 
por meio do Setor de Investiga-
ção Criminal, vem realizando di-
versas diligências desde a noite 
de 31 de maio a fim de elucidar 
um roubo ocorrido no interior do 
município, quando um idoso foi 
assaltado e agredido por três pes-
soas encapuzadas, sendo rouba-
dos diversos objetos pessoais e 
dinheiro. Na tarde de quinta-feira 
(6) foi deflagrada Operação Poli-
cial para cumprimento ao man-
dado de busca e apreensão, no 
Bairro Frei Damião. Na residên-
cia do alvo da operação, os po-
liciais se depararam com várias 
pessoas aglomeradas no pátio. 
Algumas fugiram, mas todas fo-
ram contidas pelos policiais civis. 
Durante as buscas pessoais e na 
residência dos suspeitos, os po-

liciais localizaram drogas, coca-
ína, maconha, plantas de maco-
nha e um telefone roubado, alvo 
da investigação. O detentor do te-
lefone foi autuado em flagrante 
pelo crime de receptação, além 
de posse de pés e torrão de ma-
conha. No local foi preso um ho-
mem natural da cidade de Flo-
resta, Pernambuco, contra o qual 
havia mandado de prisão por cri-
me de roubo e corrupção de me-
nores ocorridos na cidade de La-
guna no dia 1º de julho de 2018, 
além de possuir antecedentes 
criminais por tráfico de drogas e 
outros crimes. Além das prisões, 
foram instaurados termos cir-
cunstanciados em desfavor de 
outros dois indivíduos, já que es-
tavam na posse de torrões de ma-
conha e uma bucha de cocaína.

PRISõES
Polícia Civil de Maravilha realiza operação 
para elucidar crime de roubo contra idoso

além das prisões, foram instaurados termos circunstanciados em desfavor de outros 
dois indivíduos
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 ONEIDE BEhLING

ESTADUAL Três atletas tentam medalhas na modalidade pesadíssimo

Jiu-jítsu representa Maravilha 
nos Jasc em Caçador

VALE VAGA DE NOVO
50tões decidem vaga 
em casa contra Caibi 

Estadual de Amadores 
tem rodada cancelada

As equipes do Maravilha 50tões e do CRM 50tões de-
cidem amanhã (9) a vida no Campeonato Regional da ca-
tegoria. As partidas serão contra as equipes A e B de 
Caibi. Às 8h15 jogam Maravilha 50tões e em segui-
da tem CRM 50tões. A disputa é em uma partida seca, 
quem ganhar passa para a final da competição. 

Neste fim de semana as oitavas de final do Cam-
peonato Estadual de Futebol Amador não irão ser re-
alizadas. Na noite de quarta-feira (5) ocorreu julga-
mento na Liga Esportiva Oeste Catarinense (Leoc). 
O motivo da não realização da rodada é o pra-
zo legal para as equipes entrar com recursos.  

Desde 2016 a equipe WS 
Team treina em Maravilha a mo-
dalidade de jiu-jítsu. Trissema-
nais, os treinos são realizados na 
academia Espaço Fitness, porém 
os mais de 20 atletas não dese-
jam ficar apenas no mesmo ta-
tame. No domingo (2) os partici-
pantes foram para a 3ª Copa Pato 
Branco de Jiu-Jítsu, no Paraná, 
onde 18 equipes de várias regi-
ões do Estado e de Santa Catari-
na disputaram. A equipe maravi-
lhense foi representada por nove 
atletas e trouxe para casa oito 
medalhas, sendo três de ouro, 
três de prata e duas de bronze. 

Para a atleta Cintia Mar-
ques, que é a única mulher a trei-
nar em Maravilha, é uma hon-
ra muito grande poder levar o 

nome da equipe e do município 
para competições em outras ci-
dades. Apesar das dificuldades 
de ser a única mulher treinan-
do, ela acredita que o jiu-jítsu fe-
minino tem um grande poten-
cial a ser explorado no futuro de 
Maravilha, pois além de ser um 
esporte que ajuda no condicio-
namento físico, traz muitos ou-
tros benefícios, como, por exem-
plo, a defesa pessoal, que pode 
ser usada em situações de peri-
go. “Eu treino há aproximada-
mente um ano e por incentivo 
dos colegas de treino resolvi par-
ticipar do meu primeiro cam-
peonato, onde já consegui um 
bom resultado. A sensação de 
competir entre grandes atle-
tas é muito boa, a adrenalina e 

DESTAQUE 

DIA 15 

Equipe WS Team conquista 4º lugar geral em Copa

SER Vasco da Gama promove jantar 

a atmosfera das competições 
são fantásticas e pretendo con-

tinuar treinando e competindo 
por muito tempo ainda”, conta.

Equipe foi representada por nove atletas e trouxe para casa oito medalhas

Divulgação

O segundo evento anual 
da Sociedade Esportiva e Re-
creativa (SER) Vasco da Gama 
será no sábado (15), no Sa-
lão Santa Terezinha, Bairro 
União. Conforme o presiden-
te da entidade, Gilmar Man-

frin, o lucro do evento será re-
vertido na construção de um 
muro na sede da entidade. 
“No mês de maio sempre pro-
movemos uma feijoada e em 
setembro um jantar-dançan-
te. Para nós é importante, pois 

auxilia na arrecadação de lu-
cro”, explica. Com animação 
de Augusto & Banda, o cardá-
pio será churrasco e acompa-
nhamentos, sendo que o in-
gresso por casal custa R$ 60. 
A SER Vasco da Gama mara-

vilhense começou em 1964 e 
tem como objetivo a integra-
ção entre o futebol e a comu-
nidade. “Os ingressos para 
o jantar podem ser adquiri-
dos com os atletas ou com as 
pessoas da diretoria”, afirma. 

ESTADUAL DE AMADORES 
Os confrontos de ida do mata-mata da segunda fase 

da Copa Oeste deveriam ocorrer neste domingo. Isso não 
será possível por causa do protesto do Ipiranga, de Águas 
Frias, contra o São Lourenço Futebol Clube, de São Lou-
renço do Oeste. Em função do feriado nacional, e como as 
equipes tem três dias úteis de prazo para recorrer da deci-
são, a rodada está novamente cancelada.

GURIZADA DO GRÊMIO 
Arthur postou a foto com a legenda: “gurizada do Grê-

mio”. E o Tricolor está com moral. Afinal, formou qua-
tro jogadores que estão na Seleção de Tite. Arthur, Dou-
glas Costa, Everton e Tetê, que é da sub-20 e foi chamado 
para ganhar experiência nos treinos. Nesta terça-feira, às 
21h30, os comandamos de Tite encaram a seleção de El 
Salvador.

ChIMARRãO COM fUTEBOL 
Domingo, dia de preparar o chimarrão e rumar para 

o Estádio Dr. Leal Filho. Os 50Tões estarão em campo às 
8h30, na categoria B. E às 10h é a vez da categoria A. Ad-
versários vêm de Caibi. Quem vencer chegará nas finais do 
Campeonato de 50Tões! Prepare mate novo, vamos torcer.

é LíDER 
Internacional é o líder do Brasileirão. A grande cam-

panha acabou sendo coroada com o primeiro lugar. Ainda 
tem 14 jogos para disputar, não dá para se enganar, achar 
que está ganho. Nada disso. A liderança tem que ser vis-
ta como uma recompensa pelo trabalho. Apenas isso! A 
conquista desta posição foi aos poucos, portanto, sólida. 
O sonho pode se tornar realidade e o título conquistado.

BRIGA DE fOICE NO ESCURO
No jogo da Chapecoense contra o Paraná, tivemos 

uma verdadeira briga de foice no escuro. A única coisa 
boa foi o golaço de falta, anotado por Diego Torres. Dois 
times com marcas bastantes negativas na Série A do Brasi-
leirão. Paraná Clube é o segundo pior mandante da com-
petição, somou apenas 15 dos 33 pontos que disputou na 
Vila Capanema. Já a Chapecoense é o segundo pior visi-
tante, conquistou só cinco de 33 pontos disputados fora 
de casa.

GRE-NAL
Embora nos clássicos a diferença técnica entre as 

equipes acabe perdendo importância devido à rivalida-
de que acaba tornando a disputa mais tensa e decidida 
mais na garra do que por critérios técnicos, o Internacio-
nal mostra-se mais sólido e com os desfalques do Grêmio, 
e por jogar em casa o colorado deve ser apontado como 
favorito para a partida.

Os Jogos Abertos de San-
ta Catarina (Jasc) são rea-
lizados até sexta-feira (14), 
em Caçador. O município 
de Maravilha está represen-
tado pela equipe de jiu-jít-
su da Academia Premium. 
São três atletas que tentam 
medalhas: na modalida-
de pesadíssimo, o profes-
sor Rochson Borghetti; peso 
médio, Scharles Schafer; e 

no meio pesado, Welinton 
de Oliveira

Borghetti diz estar con-
fiante, pois a equipe vem 
se preparando com treinos 
e lutas amistosos. “Conse-
guimos a classificação para 
os Jasc com muito trabalho, 
suor e humildade, estamos 
confiantes e vamos fazer de 
tudo para trazer bons resul-
tados”, ressalta. Equipe está preparada para conseguir bons resultados em Caçador

Nelcir Dall’Agnol/O Líder
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No último fim de sema-
na o piloto de enduro sobre 
motos Valdir Breitembach 
(Meca) competiu em Luzerna, 
pelo Campeonato Catarinen-
se. Na prova com muita chuva 
e barro, ele ficou em primeiro 
lugar na categoria over 45. Fo-
ram 130 quilômetros percor-
ridos em quatro horas e meia. 
“Foi a prova mais pesada des-

te ano, mas com muito esfor-
ço e dedicação consegui ter-
minar em primeiro”, conta. 

Na segunda-feira (3) o pi-
loto pegou a estrada no sen-
tido de Minas Gerais. Na-
quele estado, vai participar 
do Enduro da Independên-
cia. A competição será de 
5 a 8 deste mês, com pro-
va de 700 quilômetros.   

ENDURO
Meca no ponto mais alto 
da categoria over 45

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Na prova em luzerna, Maca ficou em primeiro na categoria over 45

Equipe vem se preparando com treinos e muita concentração para encarar mais 
esse adversário 

No domingo (2) as me-
ninas do projeto Secretaria 
Municipal de Esportes/Vida 
Vôlei/Unopar/Avioeste repre-
sentaram Maravilha na Copa 
Prefeitura de Dionísio Cer-
queira/Pitty Sport/Estúdio 
E-TV, em Dionísio Cerquei-
ra. As maravilhenses fizeram 
bonito e foram para a final. 
Na semifinal, contra Guara-
ciaba B, tiveram que buscar 
o resultado que estava favo-
rável. Depois de ganharem o 
primeiro set, elas perderam 
o segundo. No terceiro abri-
ram vantagem de até cinco 
pontos, mas as adversárias 
empataram e viraram para 14 
a 13, as maravilhenses empa-
taram e conseguiram o 15º 
ponto e também o 16º. Com o 
resultado de dois sets a um na 
semifinal, Maravilha foi para a 
final para encarar o time A de 
Guaraciaba. Na final deu dois 
sets a zero para Guaraciaba. 

Participaram da competi-
ção sete equipes. Elas estavam 

“Meu filho é palmeiren-
se doente. O sonho dele era 
entrar com o time em cam-
po e isso ocorreu no domin-
go, quando a Chapecoense 
jogou contra o Palmeiras na 
Arena Conda”, conta, orgu-
lhosa, Marcia Scherer Santos, 
mãe de Enzo Scherer Santos. 
O menino tem 12 anos e con-
ta que sempre teve o sonho 
de estar perto dos jogado-
res do Palmeiras. “Neste do-
mingo foi emocionante, nun-
ca mais vou esquecer”, fala, 
emocionado, o menino pal-
meirense. Ele acrescenta que 
aprendeu a torcer pelo Por-
co com o pai, Jivan Santos. 

Enzo conta que o domin-

go foi perfeito. Ele pôde en-
trar no gramado com os jo-
gadores, assistir o jogo com 
os familiares e, de quebra, o 
Palmeiras ganhou a partida 
pelo placar de 2 x 1. Segun-
do Márcia, esta foi a segun-
da vez que a família tenta re-
alizar o sonho do menino. 
“No ano passado entramos 
em contato com o Palmei-
ras, mas naquela oportuni-
dade não foi possível. Agora 
nos antecipamos e provi-
denciamos logo o acesso do 
Enzo com os jogadores”, con-
ta, demonstrando felicida-
de nos olhos. “Ficamos fe-
lizes, pois o Enzo também 
está feliz”, complementa. 

VÔLEI Meninas maravilhenses mostraram bom voleibol em quadra 
e encararam fortes equipes 

Maravilha compete na tríplice fronteira 
e conquista o vice-campeonato 

Graciele heydt, Geovana 
Milena da Silva lima, 
Cristiane Welzel, larissa 
regner Scheidt, briana Milene 
Manfrin, Marina Eloisa da 

Silva, Suyane bohrer Mocelin, 
izadora Strapason, luiza 
Fernanda Puntel, ana Caroline 
birck, Pamela Tumelero Pribe 
e bruna luisa reichert Zardo. 

fANÁTICO
Jovem maravilhense 
realiza sonho 
no domingo

Fotos: Divulgação

Enzo, junto com 
jogadores do 
Palmeiras no 
momento da 
execução do hino 
Nacional 

fUTSAL
Sub-16 da Cidade das Crianças joga pelas 
quartas de final da Liga Catarinense 

Definida a data da pri-
meira batalha da categoria 
sub-16, pelas quartas de fi-
nal da Liga Catarinense de 
Futsal. A disputa é contra a 
equipe CRC Chapecó. O pri-
meiro jogo contra os cha-
pecoenses ocorre no dia 22, 
às 15h, no Ginásio de Es-
portes Gelson Tadeu Mello 
Lara, em Maravilha. A comis-

são técnica pede para que to-
dos vão ao ginásio torcer pe-
los meninos de Maravilha. 

CLASSIfICAÇãO 
hEROICA 

Para chegar até as quar-
tas de final a equipe de Ma-
ravilha precisou jogar todo o 
turno de classificação. Nas oi-
tavas de final encarou a for-
te equipe de Videira. No pri-
meiro jogo em Maravilha o 
placar foi de 5 x 1 para os ma-
ravilhenses. Lá em Videira a 
equipe da Cidade das Crian-
ças saiu na frente, abriu dois 
gols de vantagem, mas não 
suportou a pressão dos do-
nos da casa e o placar no tem-
po normal ficou em 5 x 2 para 
os representantes de Videi-
ra. Com este resultado, a de-
cisão foi para prorrogação. 
Faltando 45 segundos para 
acabar a prorrogação, Bru-
no Batistello fez o gol da clas-
sificação dos maravilhenses.

divididas em duas chaves. Na 
chave A Barracão, Guaraciaba 
A e Maravilha; na chave B Be-
rezoski/San Vicente da Ar-
gentina, Guaraciaba Cunha 
Porã e São Miguel do Oeste. 

De acordo com o pro-
fessor Edinar Zardo, a equi-
pe de Maravilha estava 

composta pelas atletas da 
categoria mirim, Olesc, jo-

guinhos e somente uma da 
categoria adulta.

ATLETAS

Equipe de Maravilha estava composta pelas atletas da categoria mirim, Olesc, Joguinhos e uma da categoria adulta



reportagem especial desta semana aborda essa grave doença que afeta milhões de brasileiros, 
mas muitas vezes passa despercebida  

SAÚDE MENTAL 
Depressão: conheça os sintomas e 
como ajudar quem enfrenta a doença  

Diana Heinz/O Líder
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Maravilha está acima da 
média estadual no Saeb 

Secretaria registra mais 
de 1,7 mil faltas em 
consultas agendadas 

Gelson Rossetto assume 
Secretaria de Indústria, 
Comércio e Turismo  

Ações da campanha começam 
na segunda-feira (10)

Sistema de avaliação da Educação básica permite 
que os níveis governamentais avaliem a qualidade da 
educação no país

Números são relativos aos últimos oito meses e correspondem 
aos agendamentos para clínico geral e especialidades  

Empresário assumiu nesta semana, após o pedido de 
desligamento do então secretário Doraci Felisiak 

Projeto laço rosa vai levar palestras para escolas. 
Programação segue em outubro, trabalhando a 
prevenção do câncer entre as mulheres


