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uma erVa daninHa

Você tem visto ultimamente aqueles adesivos de bonecos 
representando uma família feliz, na traseira dos carros? Eu vi um 
há alguns dias e me chamou a atenção. Não sei se alguém ainda 
compra esses adesivos e cola no carro – os que ainda existem, me 
parece, são de um passado recente. Saiu de moda, e o motorista 
não conseguiu desgrudar.

Se todo mundo está fazendo algo de um jeito hoje, amanhã 
será feito de outro.

E isso desperta inúmeras perguntas. A principal, creio eu: por 
que só fazemos o que os outros já estão fazendo?

Ser e fazer diferente hoje, portanto, nem sempre (quase nun-
ca!) é um problema.

*
E isso vale para qualquer área em que você atuar – desde a ta-

refa mais modesta até a postura como cidadão, como ser huma-
no. Você vai seguir uma velha prática ou vai ser diferente?

Um pequeno exemplo: há alguns dias pedi para uma pessoa 
da minha família comprar um quilo de erva-mate. A erva que 
ela comprou já havia sido embalada há dois meses. Ela não re-
parou na data de fabricação, só viu que não estava vencida. Ela 
não toma chimarrão, e por isso nem sabe que a erva, depois de 
dois meses, já está um pouco envelhecida. Não é o mesmo chi-
marrão.

Vamos lá: o supermercado, que tem suas práticas de esto-
que, coloca os produtos mais antigos na frente da gôndola, por-
que eles precisam sair antes da data de validade. É assim que todo 
mundo faz.

Ou seja: se eu for esperto, eu procuro uma erva nova. Mas eles 
contam com consumidores apressados ou desatentos para des-
pachar o estoque do produto.

A pessoa vai até o mercado, e se não for esperta, será leve-
mente enganada. É assim que controlamos estoque. É assim que 
atendemos clientes.

Perceba, leitor, que o mercado que me induz a levar a erva ve-
lha não fez nada de ilegal. Mas ele poderia agir de forma diferente.

*
Eu não aceito mais a premissa de que, em negócios, quem 

vence é o mais esperto. Pode até ser que esta seja a sua opção. Mas 
a sua opção poderia ser outra. Por exemplo, você poderia afirmar: 
“Os meus clientes não vão tomar chimarrão velho! Vou resolver 
isso com os meus fornecedores!”

Estou usando como exemplo um produto que custa R$ 10. 
Tenho certeza que o leitor tem exemplos que custaram muito 
mais.

Tudo é uma opção. Enganar ou ajudar. Omitir ou ensi-
nar. Ser e fazer diferente pode ser uma grande oportunidade.

A programação do movi-
mento Outubro Rosa em Ma-
ravilha começou no dia 11 de 
setembro e já teve palestras, 
orientações e coletas de preven-
tivos, tanto em empresas, quan-
to na entidade. O próximo even-
to será hoje (27), com a 21ª 
edição do Chá Rosa, e as inte-
grantes da Rede Feminina de 
Combate ao Câncer de Maravi-
lha (RFCC) avaliam o andamen-
to do cronograma. 

Segundo elas, o Outubro 
Rosa começou há 10 anos no 
Brasil e a cada ano que passa a 
conscientização da comunida-
de aumenta. “Nós recebemos 
muitas mulheres para exames 
de prevenção ao câncer de colo 
do útero durante todo o ano, mas 

saÚde feminina

rede feminina avalia programação do Outubro rosa 

Presidente, Cecília heydt, marlene brescovici e maria Joana Divina, integrantes da diretoria 

 Diana Heinz/O Líder

neste mês a procura cresce bas-
tante em razão desta ideologia, o 
que para nós é uma resposta po-
sitiva”, explicam. 

Os exames podem ser fei-
tos na sede da Rede, entre 13h 
e 17h, com a identidade, CPF e 
cartão do SUS em mãos. A insti-
tuição oferece de forma gratuita 
para mulheres acometidas pelo 

câncer de mama e colo do útero 
diversas atividades para desen-
volver a saúde de forma huma-
nizada, como os projetos Pérolas, 
Laço Rosa, Vida Mulher e Visita 
Rosa. Para conseguir realizar os 
programas a RFCC necessita da 
arrecadação de recursos, prove-
nientes também da programa-
ção do Outubro Rosa. 

cHÁ É HOJe 
O evento de hoje (27) come-

ça às 16h no Salão da Igreja Evan-
gélica de Confissão Luterana no 
Brasil (IECLB). Esta será a 21ª 
edição do chá que irá servir do-
ces e salgados, além de bebidas. 
Os ingressos custam R$ 25 e du-
rante o evento haverá desfile das 
mulheres acometidas vestidas 
com peças do Brechó da Rede. 

Na terça-feira (30) as inte-
grantes farão palestra em Flor 
do Sertão e na Unopar de Ma-
ravilha, ambas sobre a saúde da 
mulher e a prevenção. E no dia 
10 de novembro será realizada 
a Caminhada Rosa, em parce-
ria com o movimento Novem-
bro Azul, a partir das 8h30 no Es-
paço Criança Sorriso. 
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LIÇÕES DE VIDA
Nunca se diminua ou se considere superior a alguém. Estenda 
as mãos para as pessoas que pensam diferente de você. você 
também comete erros e nem sempre é fácil suportá-los...por WOLMIR HÜBNER

RAdAR
radar@jornalolider.com.br

Até A PRóxIMA EdIÇÃO!

A 4ª edição da Exposição de Orquídeas encerrou no domingo (21) com mais 
de mil visitantes em Maravilha e mais de 300 plantas expostas, no Lar de Convi-
vência dos Idosos. No último dia 19 houve premiação para as melhores orquíde-
as. No total, 150 medalhas foram distribuídas, sendo 50 em cada categoria. O pri-
meiro lugar ficou com Rosa Cavalli, de 50 anos, empresária em Anchieta. Ela tem 
cerca de duas mil orquídeas em casa e há 13 anos cultiva as flores no orquidário!

Por outro lado, sucesso absoluto também de público, que lotou o Par-
que de Exposições Carlos Aberto Begrow de Maravilha na noite do sá-
bado (20), durante a 10ª edição da Oktoberfest In Maravilha. A progra-
mação já começou à tarde e à noite teve mais apresentações culturais 
dos grupos folclóricos. Depois disso, o baile seguiu com duas ban-
das e oito horas de música. Casa cheia. Parabéns aos organizadores!

sucessO 
em dOse dupla

Fotos: Cleiton Ferrasso/O Líder

Orquídea vencedora do concurso

OKTOBERFEST

CTG Juca Ruivo
A patronagem do CTG Juca Ruivo de Maravilha lançou oficial-

mente a programação do cinquentenário na segunda-feira (22) à noi-
te. Para comemorar os 50 anos de tradição, está previsto para 8 de de-
zembro um baile com Os Farrapos. Na oportunidade, será realizado o 
baile de formatura dos alunos do curso de dança. Ainda dentro da pro-
gramação dos 50 anos, será feita homenagem para os fundadores do 
CTG, a primeira invernada, primeiro piquete de laçadores e ex-patrões. 

Amanhã (28) teremos as 
eleições em segundo turno 
para a Presidência da Repúbli-
ca e governador do Estado de 
Santa Catarina. Tivemos tem-
po para acompanhar os proje-
tos que cada candidato apre-
sentou aos eleitores, embora 
que muito desse tempo da pro-
paganda eleitoral gratuita em 
rádio e televisão foi dedicada 
a ataques com pejorativos que 
denigram os candidatos adver-
sários. O eleitor tem discerni-
mento do que é melhor para si, 
para sua família, para o Estado 
e para o Brasil. O voto é a nos-
sa única alternativa para o me-
lhor. Por isso, vote consciente.

MOTORISTAS DIFERENCIADOS
Tem coisas que às vezes não entendemos. Enquan-

to um motorista que dirige na BR-282 não consegue an-
dar mais do que 80km horários, devido à precarieda-
de do asfalto que está em péssimas condições, chamou a 
atenção o abuso por parte de alguns motoristas: um de-
les, com um Honda/Civic placas de São Miguel do Oes-
te, estava a 162 km/h, mais que o dobro da velocidade 
máxima permitida, que é de 80 km/h. Outro condu-
tor, em um VW/Gol de Chapecó, passou pelo radar um 
pouco abaixo disso, a 158 km/h. Esses motoristas são di-
ferenciados, pois conseguem o quase impossível.

DIA DO DENTISTA
Na quinta-feira (25) comemo-

ramos o Dia do Dentista. A colu-
na não poderia deixar de transmi-
tir a todos os profissionais da 
área odontológica um abra-
ço fraterno e as felicitações 
pelo seu dia, com os agradecimentos 
dos seus trabalhos em prol da saú-
de de todo nós! Parabéns, amigos!

Moro no STF
Gustavo Bebianno, cotado para ser ministro da Justiça caso Jair Bolso-

naro seja eleito, disse ao Estadão que Sergio Moro é cogitado para minis-
tro do Supremo. “Seria bom que o STF recuperasse a sua credibilidade. Ter 
um ministro com o perfil do juiz Sérgio Moro seria muito bom. É um nome 
que se cogita, sim. Ele é uma pessoa séria, patriota e que quer o bem para 
o Brasil. Nossa relação com o STF será a melhor possível, harmoniosa”.

AVENIdA ANItA GARIBALdI
Durante a semana os nossos amigos do Departamento de Serviços Urba-

nos fizeram operação tapa-buracos na principal avenida da cidade, a Anita Ga-
ribaldi. Por ser a avenida de maior fluxo de veículos devido ao escoamento da 
cidade para bairros e para as BRs, ela está em situação precária. Caberia um re-
vestimento completo sobre a mesma, embora saibamos que o mar não está 
para peixe na situação financeira que os municípios enfrentam. Mas sugerimos 
que essa avenida seja vista com certo diferencial devido ao intenso movimento.

UM MILHÃO EM DANOS
Luciano Hang, dono da rede varejista Havan, ajui-

zou na Vara Cível de Brusque, em Santa Catarina, um 
pedido para que Gleisi Hoffmann (presidente do PT) 
o indenize em R$ 1 milhão por danos morais. A defe-
sa argumenta que Gleisi chamou Hang de “nazista” 
e “canalha”, imputou a ele a prática de crime de caixa 
2 para campanha eleitoral e afirmou que é integran-
te de um esquema criminoso. Danos são danos. Daí o 
cuidado de, antes de falar, acobertar-se de provas con-
cretas. De hilaridades e mentiras, estamos saturados. 
Como ele mesmo diz: “tem gente que ao levantar, ao 
invés de tomar um cafezinho com leite, toma vinagre!”

dESEMPREGO À VISTA NAS AdRS
Ambos os candidatos ao cargo de governador do Esta-

do de Santa Catarina afirmaram que assim que forem em-
possados no cargo, farão a extinção de todas as agências de 
desenvolvimento regional (ADRs) no Estado. Como todas 
empregam um grande número de funcionários, e todos são 
comissionados, haverá muitos profissionais desempregados. 
Embora os cargos sejam ocupados por gente competente (ao 
menos presumimos), estes terão que se adaptar ao mercado 
de trabalho, principalmente pela grande diferença que o po-
der público remunera, contrastando com a iniciativa privada!

O maior movimento da história do brasil
O antipetismo derrubou Dilma Rousseff, garantiu que Lula continuasse preso e, 

agora, vai às ruas para eleger Jair Bolsonaro. O antipetismo é o mais importante mo-
vimento popular da história do Brasil. O PT só faz de conta que ainda não entendeu.

COBERTURA 
DAS ELEIÇÕES 

Dando continuidade ao tra-
balho desenvolvido por nosso 
Grupo de Comunicação, esta-
remos, amanhã (28), cobrin-
do desde cedo tudo o que está 
acontecendo no dia da votação 
e apuração dos resultados. De-
zenas de profissionais estarão 
em todos os postos de votação e 
simultaneamente dando orien-
tações aos eleitores e relatando 
todos os fatos relacionados às 
eleições. Acompanhe pelo nos-
so site wh3.com.br e pelas nos-
sas emissoras de rádios a maior 
cobertura e a primeira a divul-
gar os resultados do pleito. Fa-
remos o melhor para nossos 
eleitores e ouvintes. A experiên-
cia e seriedade nos dão a maior 
credibilidade da região!
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segundO turnO Mais de 147 milhões de brasileiros estão aptos para votar 
neste domingo. Em 14 estados também haverá eleição para governador 

catarinenses escolhem governador 
e presidente amanhã 

CARINE ARENHARDT

Amanhã (28) é dia de vol-
tar às urnas. O segundo tur-
no das eleições 2018 vai de-

finir o presidente da República e os 
novos governadores para 13 esta-
dos e Distrito Federal, para a gestão 

2019/2022. Outros 13 estados defini-
ram seus governadores ainda no pri-
meiro turno, no dia 7 de outubro. 

O número de estados que terão 
segundo turno para o Executivo  es-
tadual é o mesmo de 2014, quando 
14 não definiram seus governadores 
em primeiro turno. 

gOVernO de santa catarina
Em Santa Catarina o Exe-

cutivo estadual é disputa-
do pelo Comandante Moi-
sés (PSL) e Gelson Merísio 

(PSD), ambos concorrendo 
ao cargo pela primeira vez. 
No primeiro turno, Merísio 
recebeu 31,12% dos votos vá-

lidos, chegando ao número 
de 1.121.855. Já Moisés teve 
29,72% dos votos válidos, 
chegando a 1.071.404. 

A justiça eleitoral re-
força algumas orienta-
ções importantes para o 
eleitor. O voto é obrigató-
rio para eleitores com ida-
de entre 18 e 70 anos e 
para os demais é facultati-
vo. Mesmo quem não vo-
tou no último dia 7 poderá 
votar normalmente nes-
te domingo, já que os tur-
nos são independentes.

No dia da votação é 
preciso levar consigo o tí-
tulo de eleitor e um do-
cumento com foto ou se 
apresentar com o aplica-
tivo e-Título, caso já te-
nha feito o cadastramen-
to biométrico. Ao se dirigir 
à urna eletrônica o elei-
tor não pode levar consi-
go o celular, mas poderá 
ter uma cola com o nome 
e número dos candidatos. 

Em Santa Catarina o 
primeiro voto será para 
governador e em seguida 
para presidente. É funda-

MERÍSIO E KLEINUBING
Natural de Xaxim, merísio é formado em administração 
e atualmente ocupa uma cadeira na assembleia 
legislativa de Santa Catarina (alesc). a carreira política 
começou aos 22 anos, quando foi eleito vereador no 
município de Xanxerê. Em 2005 assumiu pela primeira 
vez uma vaga na alesc, como suplente, e em 2006 foi 
efetivamente eleito deputado estadual. 
Em 2010 ele assumiu pela primeira vez a presidência 
da alesc, seguindo no cargo nos anos 2011 e 2012 
e novamente em 2015 e 2016. Na eleição de 2016 
se elegeu para o terceiro mandato como deputado 
estadual e neste ano, pela primeira vez, concorre ao 
governo do Estado. O candidato a vice-governador é 
João Paulo Kleinubing (DEm), de Florianópolis. 

mais de 147 milhões de brasileiros estão aptos para votar 
neste domingo para presidente. O segundo turno para o 
governo federal também apresenta nomes que concorrem 
ao cargo pela primeira vez. 
Fernando haddad é natural de São Paulo/SP. Ele já foi 
prefeito de São Paulo, no mandato 2013/2016. O candidato 
também foi ministro da Educação, entre 2005 e 2012. Fora 
da política, haddad foi professor da uSP e do insper. a vice 
é manuela d’Ávila, do PCdob, natural de Porto alegre/rS. 
Jair messias bolsonaro é natural de Campinas/SP e 
atualmente está em seu 7º mandato como deputado 
federal pelo Estado do rio de Janeiro. Sua carreira na 
política começou como vereador, eleito em 1988 na cidade 
de rio de Janeiro. Ele é capitão da reserva do Exército 
brasileiro. O vice é hamilton mourão, do Prtb, natural de 
Porto alegre/rS. 

MOISÉS E DANIELA
Natural de Florianópolis, moisés é 
formado em Direito. Ele atuou por 
mais de 30 anos como bombeiro 
militar, fazendo parte do Corpo 
de bombeiros de Florianópolis, 
Criciúma e tubarão. Na maior 
parte desse período atuou como 
comandante de quartel. Em 2016 
ele entrou em reserva. 
Em 2018 concorre pela primeira 
vez a um cargo político. a 
candidata a vice é Daniela 
Cristina reinehr (PSl), natural de 
maravilha. 

Gelson merísio e João Paulo Kleinubing Comandante moisés e Daniela reinehr

Fernando haddad e manuela d’Ávila

Jair bolsonaro e hamilton mourão

HADDAD E BOLSONARO 
DISPUTAM O SEGUNDO TURNO 

mental que o eleitor digi-
te o número e em segui-
da aguarde até aparecer 
a foto dos candidatos an-
tes de confirmar o voto 
na tecla verde ou corri-

na HOra dO VOtO 
gir na tecla laranja. Duran-
te a votação, a autoridade 
máxima é o presidente da 
seção, para o qual o elei-
tor deve se dirigir para fa-
zer qualquer reclamação.
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por LUIZ CLÁUdIO CARPES

dIRETO 
AO PONTO

amanHã É O dia
Amanhã vamos saber qual dos dois candidatos irá re-

ger os destinos de nossa nação pelos próximos quatro anos. 
O grupo WH mais uma vez estará com uma estrutura mui-
to bem montada, para trazer todos os fatos correlatos com o 
pleito, durante o dia, e principalmente depois das cinco ho-
ras da tarde, uma apuração precisa e rápida. Aliás, rapidez 
tem sido a marca registrada da Justiça Eleitoral. Acredito que 
no máximo por volta de oito da noite já tenhamos o resulta-
do, ou que já saibamos quem será o ganhador, mesmo que 
ainda faltem apurar alguns estados ou urnas. Todavia, a in-
tenção deste colunista é chamar os amigos leitores e ouvin-
tes para acompanhar nosso trabalho, mais uma vez. Nossa 
transmissão de acompanhamento do pleito começa às 17h, 
por nossas emissoras. Queremos novamente ter a honra da 
sintonia e credibilidade de nossos ouvintes, tal e qual foi no 
primeiro turno.

urna eletrÔnica e as pOlÊmicas
E o ponto negativo, entendo, foram as informações fal-

sas dizendo que as urnas eletrônicas não são confiáveis. Po-
deríamos muito bem ficar sem tais considerações. A urna 
eletrônica não apenas é confiável, como é praticamente im-
possível fraudá-las. Digo isso fundamentado nas inúmeras 
informações falsas colocando em xeque sua eficácia e con-
fiabilidade. Além do mais, o Brasil – tão atrás de grandes 
nações em tantos setores – tem um sistema eleitoral extre-
mamente moderno e ágil. Para quem, como eu, passou a co-
nhecer detalhes do funcionamento da urna, sabe do que es-
tou falando. O sistema é praticamente infalível. E digo mais: 
fraude eleitoral, para mim, existia no tempo do voto na cé-
dula de papel, em lugares remotos, as fraudes e o voto “ca-
bresto” eram evidentes. Pior que ninguém conseguia provar. 
Com a urna eletrônica, assumo a palavra de dizer para o elei-
tor: é confiável, sim. E à prova de fraudes. Por regra, as recla-
mações eram de candidatos que esperavam um resultado e 
não obtinham. Aí, vinha o choro.

nOtícias falsas fOi pOntO negatiVO
E é preciso dizer, também, que as “fakes” foram o grande 

ponto fraco da eleição. Em que pese a atuação intensa e forte 
da Justiça Eleitoral, foi um ponto negativo. Mentiras, acusa-
ções falsas de vários lados, intuito de confundir o eleitor, fo-
ram pontos absolutamente dispensáveis deste pleito. Junto 
das pesquisas pouco críveis do primeiro turno, foram o pon-
to mais negativo deste pleito. A Justiça Eleitoral certamen-
te vai continuar pegando pesado com este tipo de situação. 
Apesar de que muito pouco se conseguiu este ano para aca-
bar com esta onda de mentiras, de lado a lado, que antece-
de o pleito de amanhã. 

cinquentenÁriO

ctg Juca ruivo lança programação dos 
50 anos de tradição em maravilha

A patronagem do CTG 
Juca Ruivo de Maravilha lan-
çou oficialmente a progra-
mação do cinquentenário 
na noite de segunda-fei-
ra (22). Para comemorar os 
50 anos de tradição, está pre-
visto para 8 de dezembro 
baile com Os Farrapos.

O patrão do CTG, Nel-

son Silveira, destaca a pro-
gramação. “Está programa-
da a homenagem para as 
pessoas que passaram pelo 
CTG Juca Ruivo desde o iní-
cio, como os fundadores, a 
primeira invernada, o pri-
meiro piquete de laçadores 
e ex-patrões”, cita Silveira. 

Na oportunidade, será re-

alizado baile de formatura dos 
alunos do curso de dança. Na 
segunda-feira também foi lan-
çada a nova logo de 50 anos. 
Conforme Silveira, é um mo-
mento festivo e quem apre-
cia as tradições gaúchas vai 
ver a marca por muito tempo. 
“Então isso vai ajudar a lem-
brar que o CTG foi um cen-

tro de confraternização de 
muitas famílias”, destaca. 

Na oportunidade, fo-
ram escolhidos dois de-
senhos que simbolizam o 
CTG Juca Ruivo. Eles fo-
ram desenhados por crian-
ças que frequentam o Cen-
tro e cada vencedor ganhou 
dois ingressos para o baile. 

Nova logo comemorativa foi apresentada e dois desenhos foram premiados lançamento ocorreu na noite de segunda-feira (22)

Fotos: Cleiton Ferrasso/O Líder  

ClEIToN FERRAsso

polícia civil
A 13ª Delegacia Regional 

de Polícia de Fronteira (DRP/
Fron) de São Miguel do Oes-
te emitiu na terça-feira (23) 
uma portaria que proíbe a 
venda de bebidas alcoólicas 
amanhã (28). A medida vale 
entre as 6h e 18h nos locais 
de votação, proximidades e 
adjacências até 500 metros 
desses lugares. A determina-
ção vale para os municípios 

das comarcas de Anchieta, 
Cunha Porã, Descanso, Dio-
nísio Cerqueira, Itapiranga, 
Maravilha, Mondaí, São José 
do Cedro, São Miguel do Oes-
te e respectivos municípios 
vinculados às comarcas. 

Na avaliação do dele-
gado Joel Spech, da comar-
ca de Maravilha, essa deter-
minação deu bom resultado 
no primeiro turno. “A pu-
blicação dessa portaria vem 
ao encontro dos excelen-
tes resultados que obtive-

mos no primeiro turno, onde 
não foram praticamente re-
gistrados crimes eleitorais 
e crimes de outra natureza”, 
comenta Spech. 

polícia militar 
A 3ª Companhia de Po-

lícia Militar de Maravilha 
também vai atuar com efetivo 
maior no domingo (28) para ga-
rantir a segurança pública. Con-
forme o capitão, Altair Lisot, ha-
verá policiamento nos locais de 
votação, ruas e bairros. 

“Teremos policiamento 
local para garantir que todo 
cidadão possa se deslocar até 
os colégios eleitorais e exer-
cer seu direito de votar. As-
sim que o cidadão terminar 
de votar ele deve evitar aglo-
merações nas proximidades 
dos locais de votação”, co-
menta Lisot. O comandante 
da PM lembra que as pessoas 
que pretendem fazer carrea-
ta devem comunicar o órgão 
responsável pelo trânsito no 
município e a Polícia Militar.

eleiÇões 2018 Polícia Civil restringiu a venda de bebidas alcoólicas. 
Polícia Militar vai atuar nos pontos de votação

atuação da segurança 
pública no dia das eleições 
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por dR. dENy dONAtO ALFANO 

PSIqUE & AMOR
Psicoterapeuta e antropólogo (49) 98895 5231

ClEIToN FERRAsso

A 4ª edição da Exposição de 
Orquídeas encerrou no domingo 
(21) com mais de mil visitantes em 
Maravilha e mais de 300 plantas 
expostas, no Lar de Convivência 
dos Idosos. O evento teve início no 
último dia 19 e foi organizado pelo 
Círculo de Amadores de Orquíde-
as de Maravilha (Caoma). 

Adriane Hickman é presi-
dente do Caoma e avalia o even-
to. “Recebemos elogios do presi-
dente da Federação Catarinense, 
pela qualidade da exposição e 
julgamento das plantas no con-
curso”, comenta. 

No dia 19 foram premiadas 
as melhores orquídeas. No to-
tal, 150 medalhas foram distribu-

expOsiÇãO Mais de 300 plantas foram expostas, superando 
as expectativas dos organizadores

mais de mil pessoas participam 
da feira das Orquídeas 

Exposição foi organizada pelo Caoma de maravilha 

ídas, sendo 50 em cada catego-
ria. O primeiro lugar ficou com 
Rosa Cavalli, de 50 anos, empre-
sária de Anchieta. Ela tem cerca 
de duas mil orquídeas em casa 
e há 13 anos cultiva as flores no 
orquidário. Durante este tempo, 
Rosa já recebeu 30 troféus pela 
dedicação às plantas e desen-

volveu o gosto pelo cultivo pelas 
cores e variedades que elas têm. 
“Tenho muita dedicação pelas 
plantas. A cada três irrigações na 
planta, eu faço adubação, além 
do cuidado com as pragas”, co-
menta Rosa.  

A expositora de Maripá-PR 
Olga Schmidt ministrou curso 

de manejo e preparo das orquí-
deas no sábado (20). Ela mora no 
interior do município e tem mais 
de 50 mil plantas em casa. “A fei-
ra foi muito boa porque tem uma 
diversidade de orquídeas. A cada 
ano que passa, as pessoas procu-
ram mais por tamanhos, cores, 
perfumes e espécies”, avalia Olga. 

Orquídea branca vencedora do concurso lideranças participaram da abertura oficial do evento 

que bom que tem eleições, assim o país pode mudar. por-
que, dependendo de quem está no poder:
- As pessoas vão deixar de jogar lixo na rua.
- Vão deixar de abandonar o carrinho do supermercado na fila, na fren-
te dos outros.
- Vão deixar de abandonar animais.
- Vão deixar de fugir de (não assumir) filhos indesejados.
- Vão deixar de cobrar o politico votado como alguém que deve um favor.
- Vão deixar de votar em troca de: uma indicação para eles mesmos; de 
uma conta de luz paga ou de um cargo (até estágio) para um familiar na 
prefeitura ou em qualquer órgão público; e assim por diante... 
- Vão deixar de discriminar quem vota diferente.
- Vão deixar de não comprar nas lojas de quem pensa ou vota diferente.
- Vão deixar de fofocar.
- Vão deixar de passar na frente dos outros (furar a fila) se conhecem o 
cara.
- Vão deixar de sair do lugar do trabalho para levar os filhos na escola, 
no médico, no dentista, em casa, no inglês, nos amiguinhos, na festa... ou 
para pagar contas, ir no banco, marcar o médico, trocar uma compra já 
feita, ir no mercado, ligar para a mãe, conferir se o filho está bem, encon-
trar o amante e assim indo.
- Vão deixar de bater o ponto e tomar chimarrão como primeira ativida-
de do dia.
- Vão deixar de excluir os outros na vida social, pública e econômica por-
que podem tirar o próprio (lugar? cargo? salário? reconhecimento? par-
ceiro/a?) delas.
- Vão deixar de usar xerox, telefone, materiais, produtos de limpeza, etc., 
dos lugares de trabalho para fins pessoais.
- Vão deixar de ficar grávidas ou encostar-se apenas obtida a carteira de 
trabalho.
- Vão deixar de furar, por qualquer razão, horas marcadas com qualquer 
profissional, autônomo ou público, sem nem sequer avisar o profissio-
nal ou pagar a hora.
- Vão deixar de não ir trabalhar ou sair de casa quando chove ou por 
ressaca.
- Os médicos públicos vão deixar de trabalhar 8 horas e ser pagos por 20.
- Os médicos vão deixar de trabalhar em mais do que um lugar no mes-
mo momento (sendo pagos por cada lugar) porque tanto estão perto e se 
chamados podem ir.
- Os médicos vão deixar de cobrar frio para assistidos de plano de saúde.
- Os ginecologistas vão deixar de marcar cesarianas como se fosse nor-
mal, sem explicar os riscos ou incentivar eticamente para o parto natural, 
só para planejar a agenda e ganhar mais.
- As mulheres vão deixar de querer a cesariana, preferindo prejudicar a 
saúde e a vida do filho, ao invés do que, por egoísmo ou medo da dor, en-
carar as suas próprias escolhas de gravidez.
- Os advogados vão deixar de usar o sistema conviventemente para ga-
nhar mais sobre a vida das pessoas.
- Os servidores do jurídico, tribunal de contas, promotoria, etc., no final do 
ano, vão deixar de embolsar individualmente o dinheiro dos outros, não 
gasto pela instituição, ao invés de devolvê-lo (prática do peru de Natal).
- Os empresários vão deixar de sonegar impostos.
- As pessoas vão deixar de querer comprar sem dinheiro, de contrair dí-
vidas e não pagar.
- As prefeituras vão deixar de permitir que se construam prédios sem 
adequado saneamento ou esgotos.
- Vai ser proibido financiar mais do que um partido (porque se não se fi-
nancia por ideologia, se financia em troca do que?).
- Os policiais vão deixar de deixar-se subornar para não dar multas.
- Os demais, perto das fronteiras, vão deixar de contrabandear.
- Os comerciantes vão deixar de fazer um preço diferente conforme a 
cara do cliente.
E assim por diante...
Ao final, todos vão deixar de pensar que a mudança depende dos outros 
(o que a lógica de um estado de direito e de um princípio cívico demo-
crático seja a máxima vantagem pessoal com o mínimo respeito para os 
outros).

P.s. 
Se você não se sentiu chamado em causa dessas categorias, não feche os 
olhos: elas existem. Ainda (sempre menos, mas existem). 
Se você se sentiu chamado em causa, não se sinta julgado, mas reflita e 
escolha se mudar ou não… e se não… pelo menos não seja hipócrita.

sHOw beneficente
festival rock do bem anima público e 
arrecada livros em maravilha 
ClEIToN FERRAsso

O primeiro Festival Rock do 
Bem animou o público na noi-
te de sábado (20) no Repúbli-
ca Bowling Pub de Maravilha. 
Quatro bandas regionais mos-
traram o talento no palco: Os 
Forasteiros de Faraway (de São 
Miguel do Oeste), Lindo So-
nho Delirante (de Maravilha), 

Boom Slang (de Pinhalzinho) e 
Rey Cabrón (de São José do Ce-
dro), além do DJ Fabioows. 

O evento foi organizado pelo 
Grito Rock Mundo, por intermé-
dio do coletivo Toque No Bra-
sil (TNB), e contou com apoio 
das entidades beneficentes LEO 
Clube Ômega de Maravilha e 
ONG Ame Bicho. A entrada teve 
como valor R$ 3 ou um livro. No 

total, foram arrecadados 102 li-
vros e serão doados para a Esco-
la de Educação Básica Nossa Se-
nhora da Salete pelo LEO Clube. 

Para o organizador do festi-
val em Maravilha, Jone Schuster, 
a participação do público supe-
rou a expectativa. “Estou mui-
to satisfeito com a quantidade de 
pessoas que aderiram à causa do 
evento e participação do públi-

co”, destaca. Ele disse que o fes-
tival beneficente Rock do Bem 
já desperta a intenção de se tor-
nar um evento recorrente e com 
uma frequência previamente es-
tipulada (trimestralmente), com 
a intenção de agregar novas enti-
dades parceiras para as próximas 
edições e, principalmente, com o 
objetivo de ofertar palco e opção 
aos artistas e ao público do rock. 

Fotos: Cleiton Ferrasso/O Líder

Show foi realizado no república bowling Pub Quatro bandas de rock e um DJ se apresentaram ao público

Fotos: Cleiton Ferrasso/O Líder
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LUIZ CARLOS
PRATES

ClEIToN FERRAsso

A 10ª edição da Oktober-
fest In Maravilha movimen-
tou o município no último dia 
19 e no sábado (20). No dia 19 
teve jantar à base da culinária 

alemã, no Centro Cultural 25 
de Julho, quando também foi 
inaugurada a Galeria das So-
beranas. 

No sábado as atrações 
continuaram com desfile pe-
las principais avenidas até o 

Espaço Criança Sorriso, com 
sangria do primeiro barril 
de chope. À noite grupos fol-
clóricos fizeram apresenta-
ções no Parque de Exposi-
ções Carlos Alberto Begrow e 
duas bandas animaram o bai-

le, com oito horas de música. 
Conforme os organizado-

res, mais de duas mil pessoas 
passaram pelo evento e cerca 
de 4 mil litros de chope foram 
vendidos, além de 150 dúzias 
de cerveja.  

10ª ediÇãO A tradicional festa alemã foi realizada nos dias 19 e 20 e 
contou com carreata, apresentações culturais e baile

mais de duas mil pessoas participam 
da Oktoberfest in maravilha 

Fotos: Cleiton Ferrasso/O Líder

Soberanas foram homenageadas mais de duas mil pessoas participaram do baile

apresentações foram realizadas por grupos culturais Danças tradicionalistas alemãs foram apresentadas 

Jantar típico foi servido no Centro Cultural 25 de Julho Galeria das Soberanas foi inaugurada

O programa de Gestão 
e Vivência Empresarial está 
sendo organizado pela co-
missão da CDL e Associa-
ção Empresarial de Mara-
vilha. Esta será a primeira 
turma do projeto e desti-
na-se a empresários e diri-
gentes de empresas, visan-
do alavancar os resultados de 
seus negócios. Nesta sema-
na iniciaram as visitas a em-

presas para divulgar o cur-
so e intensificar as inscrições, 
pois as vagas são limitadas.

O público-alvo do PGVE 
são empresários e dirigen-
tes, pessoas que estão na li-
nha de frente das empresas, 
possibilitando capacitação 
em gestão, análises contábeis 
e inovação no ambiente em-
presarial. O programa é cons-
tituído por oito módulos que 

serão realizados num perí-
odo de 12 meses, sendo que 
cada módulo contém 12 ho-
ras de duração (sexta-feira à 
noite e sábado o dia todo) e 
seus encontros são mensais. 

Os professores que mi-
nistrarão o curso são reco-
nhecidos nacionalmente 
pela fundação Getúlio Vargas 
e os participantes que con-
cluírem o curso serão certi-

ficados pela Sociesc. A gra-
de curricular conta com os 
seguintes assuntos: lideran-
ça e metas, gestão de pesso-
as, inteligência comercial, 
estratégia empresarial, pla-
nejamento e controle finan-
ceiro/análise de demonstra-
tivos financeiros, inovação 
das organizações, modelos 
de tomada de decisão e sus-
tentabilidade do negócio. 

capacitaÇãO

comissão pretende formar primeira turma do pgVe 

quandO cOmeÇar?
Começar agora. Ou será que você nunca ouviu dizer que 

nunca é tarde para construir um sonho? A grande questão é 
entender a importância desse sonho e o que ele pode vir a 
significar na vida de todos os dias para qualquer um de nós.

Vamos supor que você já tenha idade, ter idade é um 
modo elegante de não dizer velho ou velha... E o que acon-
tece quando chegamos ao topo do Everest da vida? – Damo-
nos por vencidos. E quem se dá por vencido, morreu. 

Vamos supor que você já tenha idade. Pode começar 
agora a fazer poupança, por exemplo. – Ah, Prates, mas é 
muito tarde, nunca vou chegar ao milhão! Eu não disse isso. 
O começar uma poupança, como uma criança faz poupança 
num porquinho de plástico, já é uma distração, fica como se 
fosse uma coleção, uma coleção de “moedinhas”. A ideia vale 
para começar a aprender uma língua estrangeira, tudo por 
diversão, sem pensar em fazer um discurso para o Trump na 
ONU. Lá pelas tantas, você já saberá dizer frases curtas, tudo 
de brincadeira, para se distrair. O diacho da velhice, para a 
estonteante maioria, são os vazios, o ócio, o nada ter para fa-
zer ou se preocupar, preocupar como sinônimo de ocupar.

Claro, pode ser pintura, bordado, tentar um instrumen-
to musical, o que for, em qualquer idade, vale a pena, dá-
nos um sentido no dia a dia, faz-nos “responsáveis” por uma 
ocupação. E toda esta conversa veio-me à cabeça depois de 
ler mais um resumo do XII Encontro sobre Longevidade, realiza-
do em São Paulo por iniciativa do Bradesco.

Um dos palestrantes disse uma obviedade, mas... Obviedade 
para alguns, para a maioria uma revelação dos céus... O sujeito dis-
se apenas que – “No que diz respeito ao aspecto financeiro, ini-
ciar um plano de previdência privada ainda na juventude signi-
fica alcançar os objetivos com menos esforço, com uma quantia 
relativa menor por mês e deixando que o tempo trabalhe a seu fa-
vor”. Que o pai, a mãe, o avô, o irmão mais velho chame os joven-
zinhos da família e digam isso a eles agora, já, neste momento. De 
outro modo, vão deixar o tempo passar. Se forem sensíveis a esse 
chamamento, vão ter mais tempo nos adiantados da vida para fa-
zer palavras cruzadas. Fora disso, busquemos o que fazer e entre-
ter, esquecendo a idade. Não ter o que fazer é a pior das velhices.

eles
Eles, os estúpidos. Estão sendo motivados mais e mais pelos 

noticiosos da televisão que mostram a cada dia o crescente nú-
mero de feminicídios e maus-tratos às mulheres. Os vagabundos 
continuam levando à risca a ideia dos impotentes de que mu-
lher é objeto e objeto de posse desses covardes. Que a “justiça” 
baixe o ferro sobre eles ou... aqui fora demos um “nunca mais” 
para eles...

enganaÇãO 
Manchete: - “Viagens de estudos crescem na crise”. Fui ler. 

São jovens que vão fazer cursinhos e trabalhar em áreas “meno-
res” fora do Brasil. Nenhum resultado terão. É preciso um míni-
mo de 3 anos numa grande empresa internacional para que esse 
crédito entre no currículo, as empresas brasileiras não são otá-
rias para acreditar em “biscates” de além-mar. E fazer curso de 
idiomas é por aqui mesmo, quem não aprender aqui, não apren-
derá acolá. Certo? Falsos espertos.

falta diZer 
Vejo na televisão programas que... Dão casas limpinhas, 

com tudo de bom e de melhor para pessoas que não são assea-
das. Tempinho depois, está tudo como estava antes. Pobreza não 
é sinônimo de sujeira, a pessoa pode ser pobre, morar num ca-
sebre e... ter tudo em ordem e bem limpinho. Sujos não mere-
cem ajuda.
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antecipadO
iluminação natalina 
começa a ser instalada 

Na quinta-feira (25) a em-
presa responsável pela instala-
ção das luzes natalinas come-
çou os trabalhos. De acordo 
com o secretário da Indústria, 
Comércio e Turismo, Gelson 
Rosseto, serão instaladas mais 
de 12 mil lâmpadas. Além das 
lâmpadas, terá assessórios lu-
minosos instalados, como pi-
nheirinhos, papais noéis e de-
mais objetos luminosos. Ele 
lembra que neste ano a ilumi-
nação natalina foi antecipada 
em virtude da Fecimar. O obje-
tivo é de que os visitantes da fei-
ra também possam contem-

plar o clima natalino na cidade. 
O acendimento está progra-

mado para o dia 11 de novem-
bro. No dia também vai ter apre-
sentações artísticas no Espaço 
Criança Sorriso. Conforme Ros-
seto, para 2018 vão ser ilumina-
dos os mesmos locais que no 
ano anterior. Ele justifica a não 
ampliação, por causa dos gas-
tos adicionais com a Fecimar. 
O trabalho começou na Aveni-
da Araucária, mas vão ser co-
locadas luzes também em tre-
chos da Sul Brasil, nas praças, 
no pórtico de acesso à cidade e 
na Avenida Presidente Vargas. 

recOnHecimentO Alcides e Iolanda Zatt foram homenageados pela atuação de 42 anos no ramo alimentício

rotary club homenageia e reconhece profissionais 
de destaque em maravilha 
ClEIToN FERRAsso

O Rotary Club Mara-
vilha realizou cerimônia, 
na quinta-feira (25), para 
homenagear e reconhecer 
profissionais que se desta-
caram na profissão e para 
o desenvolvimento da co-
munidade. Os homenage-
ados foram Alcides e Io-
landa Zatt, que estão há 42 
anos na área de alimenta-
ção. Eles receberam o prê-
mio Profissional Destaque 
2018 como reconhecimen-

to. O evento foi realizado 
durante jantar na Cantina 
Italiana.  

Muitas pessoas conhe-
cidas de Zatt foram con-
vidadas para prestigiar a 
homenagem. Pessoas que 
iniciaram o próprio negó-
cio na mesma época que 
ele e acompanharam a 
evolução. Em seu discurso, 
Zatt ressaltou a importân-
cia de ter amigos e família. 
Lembrou de um jeito bem 
humorado quando come-
çou o empreendimento em 

Maravilha e as situações 
difíceis que enfrentou ao 
lado da esposa, Iolanda. 

Para ele, o bom rela-
cionamento e atendimen-
to é que fizeram chegar 
até o momento da home-
nagem e atuar no ramo 
por 42 anos. Mesmo com 
a simplicidade ao falar 
no microfone, arrancou 
aplausos diversas vezes 
dos convidados e muitos 
se emocionaram ao ouvir a 
trajetória e relembrar fatos 
com os amigos.

Fotos: Cleiton Ferrasso/O Líder

alcides e iolanda Zatt e família foram homenageados por atuar 42 anos no ramo da alimentação

homenagem foi realizada pelo rotary Club maravilha alcides Zatt recebeu um quadro da prefeita, rosimar maldaner algumas das pessoas que fizeram parte da história de Zatt foram convidadas

O aditivo financeiro foi as-
sinado na manhã de sexta-fei-
ra (26), no gabinete da prefei-
ta, Rosimar Maldaner. Será um 
valor adicional de R$ 18 mil, 
no valor já repassado para o 
Hospital São José. O montan-
te vai ser pago em duas par-
celas de R$ 9 mil, a primeira 
em 11 de novembro e a se-
gunda em 11 de dezembro. 

O médico maravilhen-
se Robson Alexandre Viei-
ra Souza vai fazer os serviços 
de acompanhamento de pa-
cientes em situação de ur-
gência e emergência durante 
transferências e deslocamen-

repasse

cultura

município amplia repasse para o hospital e 
médico vai atuar no helicóptero do saer

tigrinhos abre inscrição para festival da canção

tos de pacientes com o he-
licóptero Saer/Sara/Fron.  

Conforme explicou o mé-
dico Robson Souza, são seis 
médicos que integram a equi-
pe do helicóptero que per-

tence ao governo do Estado 
e é cedido para a Polícia Ci-
vil. Os delegados procuraram 
pela prefeita, Rosimar Mal-
daner, solicitando a parceria do 
município de Maravilha com 

os recursos para a contrata-
ção de mais um profissional. 

A prefeita, Rosimar Mal-
daner; secretária de Saúde, 
Miriane Sartori; o presiden-
te da Sociedade Hospitalar Be-
neficente de Maravilha, Au-
gusto Jacobsen; a diretora do 
hospital, Neiva Rossa Schae-
fer; e o vereador Celso An-
tônio Ledur participaram da 
assinatura do termo aditivo 
ao contrato já vigente. Atra-
vés do contrato, entre os me-
ses de janeiro e outubro deste 
ano, o município já repassou 
ao Hospital São José o mon-
tante de R$ 1.966.736,50.

Nelcir DallAgnol/O Líder

montante vai ser pago em duas parcelas de r$ 9 mil, em 11 de novembro e 11 de dezembro

Estão abertas as inscri-
ções para o Festival Esco-
lar da Canção em Tigrinhos. 
O evento será realizado no 
dia 24 de novembro, no Cen-
tro Esportivo Municipal Olí-

vio Baczinski. A competição 
será dividida em quatro ca-
tegorias: Infantil (1° ano ao 
5° ano), Juvenil (6° ano ao 9° 
ano), Ensino Médio e Livre.

As inscrições podem ser 

feitas até o dia 20 de novem-
bro, no Departamento de Cul-
tura, no Centro de Educação 
Professor Ivo Luiz Honnef e na 
Escola de Educação Básica Os-
valdo Ferreira de Mello. O ob-

jetivo do evento é promover a 
cultura e motivar os estudan-
tes. “Um festival não beneficia 
somente os artistas, mas toda 
população que aprecia músi-
ca”, destacam os organizadores.

Nelcir DallAgnol/O Líder

trabalhos são feitos apesar do mau tempo que predominou durante a semana
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“Com o dinheiro podemos comprar muitas coisas, mas não o 
essencial para nós. Proporciona-nos comida, mas não apetite; 
remédios, mas não saúde; dias alegres, mas não a felicidade”

Henrik Johan Ibsen
por RAqUEL BASSO HÜBNER

ECONOMIA E NEGÓCIOS
raquel@jornalolider.com.br

stf derruba lei que exigia 
cOntrataÇãO de empacOtadOres 
em supermercadOs

A decisão foi tomada durante a análise de uma lei 
municipal de Pelotas (RS) e, como o caso tem a cha-
mada repercussão geral, valerá para todas as leis que 
tiverem sido aprovadas com a mesma exigência. Atu-
almente, conforme o Supremo, existem 35 casos se-
melhantes que aguardavam a decisão da Corte. O Su-
premo decidiu que leis municipais não podem criar 
regras de direito comercial porque a Constituição 
considera isso como atribuição da União. Além dis-
so, a maioria dos ministros considerou que a obri-
gatoriedade de contratar um tipo de funcionário 
fere o princípio da livre iniciativa dos empresários.

UOL Economia

Carlos Brito/G1

Livraria Cultura entra com pedido 
de recuperação judicial

A Livraria Cultura entrou na quarta-feira (24) com um pedido de recuperação judicial. 
Por meio de nota, a empresa justificou a decisão diante do cenário econômico nacional 
adverso e pela crise no mercado editorial - segundo a companhia, o setor encolheu 40%. 
Há três meses a Livraria Cultura adotou um programa de ajustes. A companhia fechou lo-
jas, reduziu o quadro de funcionários, refez os planejamentos de curto e médio prazos.

Neste mês a Cultura encerrou as atividades da rede de livrarias e produtos ele-
trônicos Fnac. A empresa da família Herz comprou a rede em julho de 2017.

ApóS DUAS qUEDAS, 
CONFIANçA DO 
CONSUmIDOr CrESCE 
Em OUTUBrO

Após duas quedas mensais segui-
das, a confiança do consumidor brasi-
leiro cresceu em outubro, em meio às 
expectativas sobre o desfecho das elei-
ções e redução da incerteza política, 
informou na quarta-feira (24) a Fun-
dação Getulio Vargas (FGV). Em ou-
tubro o Índice de Confiança do Con-
sumidor (ICC) da Fundação Getulio 
Vargas avançou para 86,1 pontos, ante 
82,1 pontos em setembro, retornan-
do a nível próximo a maio deste ano 
(86,9 pontos), mantendo-se ainda em 
patamar baixo em termos históricos.

Apple e Samsung são multadas 
por reduzir velocidade de 
celulares antigos na Itália

A agência reguladora da concorrência da Itália anunciou 
na quarta-feira (24) uma multa de 10 milhões de euros contra a 
Apple e de cinco milhões de euros contra a Samsung pela limi-
tação deliberada da vida útil de seus produtos, a chamada obso-
lescência programada. A decisão é uma das primeiras no mundo 
contra as duas fabricantes de telefones celulares, acusadas de re-
duzir deliberadamente a velocidade dos aparelhos antigos para 
estimular os consumidores a comprarem um novo produto.

Lee Jae-Won/reuters

Industriais dos EUA dizem que tarifas 
pressionam preços, informa Fed

As fábricas dos Estados Unidos aumentaram seus preços por causa de tarifas, embora a in-
flação pareça modesta ou moderada na maior parte do país, disse o Federal Reserve (BC dos 
EUA) na quarta-feira (24), em seu relatório mais recente sobre a economia. O Fed aumentou a 
taxa de juros três vezes este ano em uma tentativa de impedir que os preços subam muito rá-
pido. É amplamente esperada outra alta em dezembro. Uma queda “prolongada” nos merca-
dos acionários dos Estados Unidos e um aumento dos riscos começariam a pesar sobre a eco-
nomia dos EUA, embora não haja sinais de uma recessão a caminho, disse a presidente do 
Federal Reserve de Cleveland, Loretta Mester, na última quarta. O presidente Donald Trump im-
pôs tarifas sobre importados de uma variedade de parceiros comerciais, incluindo a China, a 
União Europeia, o Canadá e o México, provocando retaliação contra exportações dos EUA.

Acordo comercial ‘amplo’ com Chile pode servir de 
modelo em outras negociações, diz Itamaraty

O acordo comercial entre Brasil e Chile, fechado na semana passada com um formato mais 
amplo, pode ser adotado como modelo em acordos com outros países, afirmou o diretor do De-
partamento de Integração Econômica Regional do Ministério das Relações Exteriores (MRE), 
Michel Arslanian Neto. Segundo ele, esse foi o acordo mais abrangente já firmado, engloban-
do compromissos em comércio eletrônico, práticas regulatórias, transparência em anticor-
rupção, cadeias regionais e globais de valor, gênero, meio ambiente e assuntos trabalhistas. “É 
bem possível que sirva de parâmetro para outras negociações, como no caso do Canadá com 
o Mercosul”, explicou Neto. Para ter validade, porém, o compromisso com o Chile ainda preci-
sa ser assinado pelos dois governos e, depois, ratificado pelos parlamentos dos dois países.
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inVestimentO Objetivo é a humanização, para deixar os pacientes mais à vontade e promover a 
restauração da saúde com mais rapidez

Hospital são José finaliza reforma 
no bloco d
NElCIR DAll’AgNol

Na tarde da segunda-feira 
(22) a reportagem do Jornal O Lí-
der foi convidada pela diretoria da 
Sociedade Beneficente Hospita-
lar de Maravilha para conhecer o 
bloco D do Hospital São José, que 
passou por ampla reforma. O se-
tor ficou “moderno e humanista”, 
como gosta de dizer a diretora do 
hospital, Neiva Schaefer. 

Por aproximadamente seis 
meses o boco passou por re-
formas. De acordo com o pre-

sidente da Sociedade, Augus-
to Jacobsen, foram investidos 
mais de R$ 300 mil.

Ao todo, são 36 novos leitos, 
10 destinados para internação 
particular e 26 para SUS e con-
vênios. Todos os leitos são novos 
e foram adquiridas também ca-
mas automáticas. Todos os quar-
tos possuem climatização. Os 
ambientes são agradáveis e com 
acomodações confortáveis. No-
vas saídas de emergência tam-
bém foram construídas. Segundo 
a diretora, tudo foi feito seguindo 

as normativas da acessibilidade.
Ela também lembra que nas 

marquises das entradas prin-
cipais do hospital foi construí-

do telhado sobre as lajes. O piso 
também foi colocado novo, bem 
como a pintura toda restaurada. 
Uma nova brinquedoteca para 
as crianças agora está disponível.

A rampa de acesso com por-
ta corta-fogo dá acesso a uma 
ampla sala de espera e ao lado 
está disponível uma aconche-
gante sala de conversa. “Nes-
te local os médicos se reúnem 
com familiares dos pacientes 
para falar sobre assuntos parti-
culares que envolvem a família”, 
explica Jacobsen. 

Conforme o presidente da 
Sociedade Hospitalar, estas refor-
mas não são as únicas realizadas 
no local. “Nós estamos em cons-
tantes melhorias, sempre inves-
tindo para melhor atender nos-
sos pacientes”, diz. 

Neiva ressalta que o objetivo 
disso é a humanização, fazer com 
que os pacientes se sintam em 
casa e não dentro de um hospital, 
assim ela acredita que a melhora 
ocorre com antecedência. No to-
tal, foram investidos no bloco D 
do hospital R$ 333.083,76.

Fotos: Nelcir Dall’Agnol/O Líder

leitos particulares são individuais, possuem banheiro, frigobar e tv smart

Portas corta-fogo também foram instaladas e novas saídas de emergência construídasQuartos do SuS também estão confortáveis e com leitos novos brinquedoteca está em novo ambiente

O governo de Bom Je-
sus do Oeste, por meio da 
Secretaria de Saúde, pro-
moveu na noite de quar-
ta-feira (24) um evento es-
pecial no Centro de Eventos 
Cultural e de Lazer 21 de Se-
tembro, com foco no Outu-

bro Rosa e Novembro Azul. 
A atividade contou com 

palestra motivacional com 
a temática “Da minha saú-
de cuidamos nós”, ministra-
da pelo coach Beto Grasel. 
O palestrante usou músi-
ca, teatro e humor para re-

tratar assuntos relacionados 
aos cuidados com a saú-
de do homem e da mulher, 
além da importância da fis-
calização em relação à saú-
de do cônjuge. No fim, foi en-
tregue um brinde para cada 
família e servido coquetel.

bOm Jesus dO Oeste
Outubro rosa e novembro azul 
são foco de evento

Evento reuniu público expressivo

Charlaine Kreuz/Divulgação

A Associação dos Muni-
cípios do Entre Rios (Ame-
rios) realiza quatro encontros 
em novembro. Três ocorrem 
no dia 9, sendo que o primei-
ro é a assembleia geral ordiná-
ria, que vai começar às 8h30, 
no auditório da Amerios. No 
mesmo dia tem assembleia 
geral ordinária do CIS/Ame-

rios, e a 6ª assembleia geral or-
dinária de 2018 do Consórcio 
Integrado de Gestão Pública 
do Entre Rios (Cigamerios). 

Para o dia 20 de novembro 
a Amerios participa, em São 
Miguel do Oeste, na Câmara de 
Vereadores, do curso “Roda de 
conversa sobre o financiamen-
to da política de saúde”. O pú-

blico-alvo são prefeitos, secre-
tários municipais de saúde e 
assistência social, contadores, 
trabalhadores do SUS, vereado-
res, equipe técnica das secreta-
rias municipais, corpo técnico 
da saúde e assistência das as-
sociações de municípios, estu-
dantes de saúde coletiva, ges-
tão da saúde e administração. 

entre riOs
amerios realiza quatro encontros 
no próximo mês 
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por dR. GEOVANI dELEVAtI

MEdICINA E SAÚdE

Nesta coluna aborda-
remos um problema mui-
to conhecido, principalmen-
te pelas mulheres, e que traz 
muito desconforto, na maio-
ria das vezes de maneira sú-
bita. Estamos falando da cis-
tite, que é o nome que se dá 
para doenças inflamatórias 
e/ou infecciosas da bexiga. As 
cistites mais frequentes são 
causadas por germes oriundos 
do nosso trato intestinal. Uma 
delas é a bactéria conhecida 
por Escherichia coli. Em 
situações especiais, essa 
bactéria migra contaminando 
a região perineal (área 
onde se localizam os órgãos 
genitais). Após um período de 
multiplicação, essa bactéria 
pode invadir a uretra e se 
localizar na bexiga, causando 
uma cistite infecciosa. Essa 
situação é mais fácil de 
acontecer nas mulheres, 
devido, principalmente, a cau-
sas anatômicas. A uretra da 
mulher (canal por onde passa 
a urina) é curta e muito próxi-
ma da região anal, o que facili-
ta a infecção. 

As cistites infecciosas são 
causadas por fatores anatômi-
cos predisponentes, por fato-
res constitucionais e genéticos, 
por instrumentação do apa-
relho urinário (uso de sondas 
uretrais), por cirurgias sobre o 
aparelho urinário, por doenças 
do aparelho urinário (pedras), 
pela atividade sexual, pela pre-
sença de corrimento vaginal. 

O que se sente e cOmO 
se manifesta? 

Os pacientes com cisti-

te queixam-se de aumento da 
frequência das micções (po-
laciúria), de urgência miccio-
nal (micção imperiosa), dor 
na bexiga, de ardência e difi-
culdade para urinar (disúria). 
A ardência acontece princi-
palmente no fim da urinada. 
A urina pode apresentar odor 
característico como também 
sangue. Desconforto geral, 
dores lombares baixas e ir-
ritação podem acompanhar 
o quadro. Febre geralmente 
não acompanha as cistites no 
adulto. A hipertermia (febre) 
leve ou moderada pode estar 
presente nas crianças. Há si-
tuações em que o paciente 
tem germes na urina sem sin-
toma algum. É o que se cha-
ma de bacteriúria (bactérias 
na urina) assintomática. 

cOmO se faZ O 
diagnósticO? 

A história do paciente é 
importante na localização 
do órgão envolvido. O exame 
qualitativo de urina nos dá 
ideia da quantidade de leucó-
citos, hemácias e densidade. 
Entretanto, o exame mais im-
portante é a urocultura com 
antibiograma. Esse exame é 
o único que fará o diagnósti-
co entre uma cistite infeccio-
sa e uma não infecciosa. Ele 
identifica a bactéria e através 
do antibiograma orienta na 
escolha do antibiótico mais 
apropriado ao tratamento. Se 
a urocultura apontar ausên-
cia de germes, o diagnóstico 
de cistite não infecciosa é o 
mais provável. Uma vez diag-
nosticado uma cistite infec-

cistite – infecÇãO na bexiga
ciosa, deve-se procurar a sua 
causa. Exames de imagem 
(radiografias do aparelho uri-
nário, ecografias) e cistos-
copia devem ser solicitados 
conforme o caso. A aborda-
gem diagnóstica varia con-
forme a idade e o sexo do pa-
ciente. O mesmo vale para as 
cistites não infecciosas. 

cOmO se trata? 
As cistites infecciosas são 

tratadas com antibióticos de 
acordo com o resultado da 
urocultura. Se uma causa for 
encontrada, essa deverá ser 
eliminada (por exemplo, um 
cálculo renal). 

Medidas gerais também 

funcionam, como calor local, 
alcalinizantes da urina, chás. 
Em situações extremas, como 
na cistite intersticial avança-
da, a bexiga é removida do 
paciente. 

qual É O prOgnósticO? 
Felizmente, as cistites in-

fecciosas apresentam bom 
prognóstico. O problema é 
a sua repetição, principal-
mente em mulheres, onde na 
maioria das vezes não se en-
contra uma causa evidente. 
Em muitos casos, o médico 
necessita fazer uso prolonga-
do de antibióticos em doses 
pequenas e diárias para evi-
tar a repetição. 

COMO EvITAR AS INfECçõES URINáRIAS? 
- higiene íntima com moderação. Deve-se dar atenção 
à limpeza após as evacuações, que devem sempre ser 
feitas na direção contrária à vagina. Deve-se evitar levar 
bactérias para perto da vagina.
- NuNCa realizar ducha vaginal. Esse procedimento 
empurra as bactérias em direção à bexiga e favorece o 
aparecimento de cistite.
- Dê preferência ao chuveiro. Evite tomar banhos em 
banheiras.
- Evite desodorantes em spray na área genital ou 
qualquer outro produto de limpeza que possa irritar a 
vagina.
- Sempre urinar após a relação sexual. O coito favorece 
a entrada das bactérias na uretra.
- ingerir bastantes líquidos para urinar com frequência e 
expulsar as bactérias da bexiga e uretra.
- Não usar camisinha que contenha espermicida, pois 
elas não são mais efetivas e ainda aumentam o risco de 
cistites.
- uso indiscriminado de antibióticos também pode 
alterar a flora natural da vagina e facilitar infecções.
- mulheres na menopausa devem usar cremes vaginais 
à base de estrogênio para reduzir o ressecamento da 
mucosa vaginal.
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lembranÇa Palestrante Evandro de Oliveira falou sobre “Atitudes poderosas: o empoderamento na educação”

maravilha homenageia servidores da educação 
ClEIToN FERRAsso

Os professores da rede mu-
nicipal de ensino de Maravilha 
e funcionários das escolas fo-
ram homenageados na quarta-
feira (24). Neste sentido, a Se-
cretaria da Educação, Cultura 
e Desporto preparou uma noi-
te especial aos servidores com 
palestra-show e coquetel no 
Lar de Convivência dos Idosos. 
O local foi decorado especial-

mente para a data e o som do 
violino deu um toque especial. 

Durante a noite, a pro-
fessora do 1º ao 5º ano Ânge-
la Maria Vicari foi homenage-
ada pelos serviços prestados 
no município. Ela atuou por 
32 anos em Maravilha em di-
versas escolas. A professora diz 
que cumpriu seu dever. A se-
cretária da Educação, Rosiméri 
Rodrigues da Silva, e a prefeita, 
Rosimar Maldaner, parabeni-

zaram os servidores públicos 
municipais da educação. 

Ainda na programação, o 
Coral Municipal Cidade das 
Crianças encantou o público 
com as canções. Para fechar a 
noite, o palestrante Evandro de 
Oliveira falou sobre “Atitudes 
poderosas: o empoderamento 
na educação”. 

Fotos: Cleiton Ferrasso/O Líder

Servidores da Educação 
foram lembrados

Evandro de Oliveira ministrou palestra Coral municipal Cidade das Crianças encantou o público Professora Ângela vicari foi homenageada

Há 23 anos o agricultor 
Enio José Castanha, que re-
side na Linha 51, interior de 
Maravilha, é associado ao Si-
coob Credial. Por meio do fi-
nanciamento Mais Alimen-
tos, adquiriu um trator para 
auxiliar nos trabalhos agrí-
colas da propriedade.  

Filho de agriculto-
res, Castanha trabalha des-
de criança no campo. “Hoje 
temos mais acesso ao cré-
dito, com condições e pra-
zos de pagamento melho-
res, além da tecnologia que 
facilita o trabalho”, expli-
ca, destacando que o Si-
coob Credial tem um papel 
muito importante no cres-
cimento da propriedade. 

De acordo com o geren-
te, Márcio José Bruxel, para 
atingir a satisfação do asso-
ciado é necessário conhe-
cer e avaliar as necessidades 
dele. “Dessa forma, assegura-
mos a qualidade de produtos 
e serviços oferecidos. Além 
disso, incentivamos a prote-
ção social, através do alcan-

agricultura
associado de maravilha conta 
com apoio do sicoob credial

Enio Castanha reside na linha 51, interior de maravilha

Divulgação

ce dos valores do cooperati-
vismo, ou seja, honestidade, 
igualdade, justiça social, res-
ponsabilidade, transparên-
cia, ética, voluntariado”, cita.

Para o diretor financei-
ro, Darci Valmir Kluge, o Si-
coob Credial oferece todos 
os tipos de serviços perso-
nalizados aos seus asso-
ciados, impulsionando a 
realização de sonhos pes-
soais e profissionais, unin-
do esforços para alcançar 
os melhores resultados. 

O presidente do Sicoob 
Credial, Hermes Barbieri, 
explica que as famílias que 
moram no campo estão cada 
vez mais preocupadas com 
o desenvolvimento e forta-
lecimento da agricultura. “A 
cooperativa oferece diver-
sos serviços, principalmen-
te na linha de financiamen-
tos, como o Mais Alimentos, 
recursos que transfor-
mam positivamente a for-
ma de trabalho dos asso-
ciados no campo”, afirma.
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O SER HUMANO PODE 
ENRIQUECER O QUANTO DESEJAR
  
Se os recursos da terra tivessem 
quantidade definida e as riquezas fossem 
limitadas, certamente o aumento da 
riqueza de alguns implicaria diminuição 
da riqueza de outros. Porém, o reino de 
Deus é infinito, e o mundo real, como 
manifestação do reino de Deus, não sofre 
limitação de recursos e riquezas. visto que 
o ser humano obtém a riqueza do infinito, 
nenhuma riqueza lhe será demasiada.

CARINE ARENHARDT

C
om investimen-
to de R$ 158 mi-
lhões, o paco-
te de obras para 

trechos da BR-282, entre 
Chapecó e São Miguel do 
Oeste, e BR-158, entre Ma-
ravilha e a divisa com o Rio 
Grande do Sul, finalmen-
te avança mais uma etapa 
e deve sair do papel ainda 
este ano. O Dnit confirmou 
o dia 19 de novembro como 
a data para a assinatura da 
ordem de serviço. 

A assinatura deve con-
tar com a presença do mi-
nistro dos Transportes do 
governo federal, Valter Ca-
simiro Silveira, que já ha-
via confirmado a visita ao 
Oeste durante reunião com 
o Fórum Parlamentar Cata-
rinense, com participação 

saindO dO papel Assinatura da ordem de serviço deve ocorrer em Chapecó no dia 19 de novembro 
e obra poderá iniciar ainda em 2018 

ministro dos transportes confirma vinda para assinatura 
de ordem de serviço para obras nas brs 282 e 158

Pacote de obras prevê restaurações mais profundas para a camada asfáltica

Entroncamento das brs 282 e 158 vai receber melhorias

investimento nas rodovias deve ser de r$ 158 milhões 

Conforme Da Silva, estão previstas restaurações 
no pavimento, implantação e melhoramento de 
interseções, eliminação de pontos críticos e ainda 
a inserção de aproximadamente 30 quilômetros 
de terceira faixa. Sobre as interseções, o chefe 
da unidade confirmou que haverá mudanças no 
entroncamento da br-282 e br-158 em maravilha, 
no trevo de acesso a Flor do Sertão e no município de 
Pinhalzinho. Já a terceira faixa deve ser implantada 
em vários pontos da br-158 e br-282. 

O que serÁ feitO

perimetrais
Sobre a possível inclusão das 
perimetrais (vias de travessia urbana) 
em maravilha, Pinhalzinho e outros 
trechos, o Dnit avalia se isso vai 
ocorrer dentro do pacote de obra de 
r$ 158 milhões. “Neste momento 
a contratação foi feita sem estar 

previstas as travessias urbanas, mas 
este é um assunto que vai ser tratado, 
principalmente, pela superintendência 
em Florianópolis, que vai estudar a 
viabilidade de implantação dela dentro 
desse contrato que a gente tem”, 
afirma Da Silva. 

inauguraÇãO lOte i
também no dia 19 o ministro valter 
Casimiro fará a entrega oficial da obra 
na br-282 entre Chapecó e Ponte 
Serrada, que já está concluída. Os 

atrasos no início da obra entre Chapecó 
e São miguel do Oeste, assim como no 
trecho na br-158, foram ocasionados 
por processos judiciais e burocráticos. 

do deputado federal Celso 
Maldaner (MDB), deputa-
da federal Carmem Zanot-
to (PPS) e o senador eleito 
Jorginho Mello (PR). 

Conforme o chefe da 
unidade do Dnit em Cha-
pecó, Diego Fernando da 
Silva, o valor total dos re-
cursos deve ser liberado 
aos poucos pelo governo 
federal, conforme o anda-
mento das obras, que de-
vem ser executadas em três 
anos, e previsão orçamen-
tária. Para finalizar a parte 
de projetos e iniciar a obra 
em 2018, o Dnit conta com 
orçamento inicial de R$ 15 
milhões. 

“Esse contrato tem um 
orçamento de R$ 158 mi-
lhões para o total. Inicial-
mente na Lei Orçamentária 
de 2018 tinha previsão da 
liberação de R$ 50 milhões, 

entretanto, por conta do 
atual cenário econômico, 
esses valores sofreram al-
guns ajustes por parte do 
governo federal e hoje te-
mos R$ 15 milhões, para 
cumprir neste ano as eta-
pas de aprovação de pro-
jetos, e conseguindo con-
cluir todas essas etapas, 
partir para a execução das 

obras”, frisa. 
Da Silva confirma que 

os trabalhos nas rodovias 
poderão começar este ano. 
A obra será executada por 
duas empresas: Gaia Rodo-
vias de Maravilha e Traça-
do do Rio Grande do Sul, 
que fazem parte do con-
sórcio vencedor do proces-
so de licitação. 

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder



,  maravilha 27 DE OutubrO DE 201814

Os turnos matutino 
e vespertino do primeiro 
ano do magistério na Esco-
la de Educação Básica Nos-
sa Senhora da Salete parti-
ciparam de qualificação. O 
curso crescendo e empre-
endendo faz parte do pro-
jeto de Educação Empre-
endedora do Sebrae, no 
qual profissionais da Se-
cretaria da Assistência So-
cial de Maravilha recebe-
ram orientação para poder 
repassar o conhecimento. 

A Escola de Educação 
Básica João XXIII e a Es-
cola de Educação Básica 
Santa Terezinha já recebe-
ram a qualificação. A meta 
é atingir 300 estudantes; e 
no último dia 19 foram 47 
alunos. Conforme a coorde-
nadora do Centro de Refe-
rência de Assistência Social 
(Cras), Karina Vendrame, 
muitos jovens já receberam 

empreendedOrismO
alunos da eeb nossa senhora da salete 
participam de curso

o conhecimento que en-
volve o mercado de traba-
lho. “Para nós, cumprir esta 
meta com os adolescentes 
das escolas é muito impor-
tante. Estamos finalizando 
outra turma com a do jovem 
aprendiz no Cras. Ela en-
cerrará dia 6 de novembro, 
quando vamos concluir os 
300 participantes”, explica. 

Fotos: Divulgação

Curso crescendo e empreendendo possui 12h 

Projeto do Sebrae foi realizado por profissionais da Secretaria de assistência Social

No processo histórico de 
constituição da sociedade, as re-
lações entre diferentes identi-
dades étnicas e religiosas foram 
marcadas por conflitos, intole-
râncias, dominações e violência. 
Pensando nisso, o Centro de Edu-
cação de Jovens e Adultos (Ceja) 
de Maravilha trabalhou a temá-
tica “Posso viver sem o outro?”, 

para que os alunos pudessem co-
nhecer e valorizar a diversidade. 

Para finalizar as atividades, 
a professora Alice Zardo organi-
zou uma viagem de estudos para 
Posadas, na Argentina. O objeti-
vo foi mostrar aos alunos a cultu-
ra e os pontos turísticos do local, 
já que a língua estrangeira estu-
dada na escola é o Espanhol. 

cOnHecimentO

crianÇada

professores e alunos 
do ceja de maravilha 
viajam para a argentina

9º passeio ciclístico 
será hoje (27)

Participantes aprenderam mais sobre a cultura local 

Divulgação

O evento que foi trans-
ferido em razão da chu-
va no feriado do Dia das 
Crianças será realizado 
hoje (27) no Espaço Crian-
ça Sorriso. A 9ª edição do 
Passeio Ciclístico é uma 
promoção do grupo Pe-
dal Maravilha e começa 
às 15h. Conforme os inte-
grantes, as inscrições po-
dem ser feitas pelas crian-
ças a partir das 14h30, 
sendo que as primeiras 
50 inscritas receberão um 
brinquedo. “O nosso ob-
jetivo é incentivar o ciclis-
mo como esporte e lazer 

para os pequenos. Pedimos 
que os pais os levem para 
o nosso evento”, frisam. 

O trajeto será dividido 
em duas etapas. As crian-
ças de até sete anos farão o 
trajeto de 1,5 quilômetros e 
os maiores, de 3,5 quilôme-
tros. O passeio será pelas 
ruas do centro de Maravi-
lha, com o acompanha-
mento dos integrantes do 
Pedal e os pais que quei-
ram participar. O evento é 
gratuito e tem o apoio do 
Gledson Assessoria Con-
tábil, Tumelero Utilidades, 
Erva Daninha e Rudély. 

Percurso será realizado pelo Centro de maravilha 

CARINE ARENHARDT

Estão abertas as inscri-
ções para o processo seleti-
vo do Executivo de Maravi-
lha, com vagas para diversas 
áreas profissionais. Do total 
das 28 vagas, duas são des-
tinadas para pessoas porta-
doras de deficiência, sendo 
uma para auxiliar de servi-
ços gerais de alta complexi-
dade e uma para professor 
de educação infantil.

As vagas gerais são para 
auxiliar de serviços gerais, 
professor de música e can-
to, técnico em saúde bu-
cal, advogado Creas, assis-
tente social, monitor social 
alta complexidade, pedago-
go, psicólogo e professores 
de Educação Física, Educa-
ção Infantil, Geografia, His-
tória e Inglês. 

Já o cadastro reserva é 
para agente de manutenção 
e conservação, auxiliar de 

inscriÇões abertas O período de inscrição encerra no dia 
19 de novembro, data-limite para o pagamento da taxa

processo seletivo oferece 28 
vagas, mais cadastro de reserva 

serviços gerais alta comple-
xidade, motorista de veícu-
los leves, motorista de veí-
culos pesados, operador de 
máquinas, agente adminis-
trativo, motorista de trans-
portes coletivos, técnico 
em contabilidade, técnico 

em enfermagem, assisten-
te social, enfermeiro, mé-
dico, pediatra, ginecolo-
gista, monitor social alta 
complexidade, psicólogo e 
professores para anos ini-
ciais, Artes, Ciências, Edu-
cação Especial, Educação 

Física, Educação Infan-
til, Geografia, História, In-
glês, Língua Portuguesa e 
Matemática. 

O período de inscrição 
encerra no dia 19 de novem-
bro, data-limite para o paga-
mento da taxa. O valor varia 
de R$ 80 a R$ 120, de acordo 
com o nível de escolaridade 
do cargo escolhido. Candi-
datos que são doadores de 
sangue ou de medula óssea 
poderão pedir isenção do 
pagamento.

O candidato deve se 
inscrever direto no site ofi-
cial do município. A ins-
crição deve ocorrer para 
apenas um cargo, com ex-
ceção dos cargos de pro-
fessor anos iniciais, profes-
sor de educação especial e 
professor educação infan-
til. As provas serão realiza-
das no dia 9 de dezembro, 
no campus da Unoesc em 
Maravilha. 
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por SIMONE HÜBNER

TOqUE dE REqUINTE

Vitrine

pOntOs prÁticOs de elegância 
masculina na Vida cOtidiana
1 - Caminhe sempre ereto, com 
naturalidade: sem arrastar os pés, nem 
gingas, nem maneirismos. a pessoa 
educada sabe quem é e não está a 
todo o momento afirmando-se por 
modismos e trejeitos. Quanto mais 
natural e simples, melhor. uma pessoa 
segura ama-se como é, não precisando 
de luvas, bonés, etc., para afirmar-se por 
uma tribo. Entre adolescentes isto pode 
acontecer, de preferência de forma muito 
leve e passageira, mas em homens 
adultos que insistem em vestir-se como 
meninos, com shorts, por exemplo, é no 
mínimo inapropriado.

2 - Por mais que a moda tenha liberado 
para os homens cores das mais variadas 
e estilos dos mais berrantes, prefira tons 
que lhe favoreçam e em cores discretas, 
especialmente para seus ternos e roupas 
sociais. Evite verde-claro e pêssego. 
O homem não fica tão bem em ternos 

brancos. Deixe o sapato branco para os 
médicos e enfermeiros. Evite o sapato 
bicolor. Não use nada justo.
ternos repuxando ou botões estourando 
não são elegantes. Do mesmo modo, 
coloque o cinto no lugar e as camisas 
para dentro das calças.
use sempre roupas, sapatos, malas e 
mochilas impecavelmente limpos. 

3 - tome cuidado com o hálito. O mau 
hálito pode ter várias causas. investigue, 
mas mantenha sempre a boca bem 
limpa, inclusive com o uso regular de 
fio dental. todos podemos estar com 
mau hálito e não apenas quem bebe ou 
é idoso. 
mantenha-se sempre bem barbeado e 
se tem barba, mantenha-a muito bem 
aparada.

4 - Com a idade, devemos prestar mais 
atenção à nossa apresentação. tendo 
mantido uma rotina ao longo de toda a 
vida de bons cuidados pessoais, mais 

facilmente resistimos aos desleixos 
e comodismos de fases da vida em 
que não estamos especialmente 
motivados a nos embelezar. mas é aí que 
mostraremos nossa categoria humana. É 
na vida cotidiana que construímos o que 
somos e o que seremos.

5 - Cuide de suas coisas e não espere 
que façam tudo por você. Não se dê 
desculpas para ser sujo, desordenado 
e incompetente no cuidado das suas 
coisas e na sua apresentação pessoal.
Prefira gravatas de listas diagonais e 
que as listas não sejam maiores que um 
centímetro. 
Com ternos, os clássicos sapatos pretos 
ou marrons são mais apropriados e 
jamais use meias brancas, prefira uma 
da cor do sapato ou intermediária entre a 
cor do sapato e a do terno.

6 - Evite toda alteração ou marca no 
corpo, como tatuagens e piercings (mas 
se desejar fazer, opte pelas discretas). excelente fim de semana a tOdOs!

Ser capaz de alcançar os 

objetivos que refletem 

nossos valores e interes-

ses reforça nosso sentido de nós 

mesmos, reforça nossa autono-

mia e sentido de propósito. 

Mesmo objetivos pequenos, 

como fazer um esforço para ser 

mais educado ou mais bem ves-

tido, são formas importantes de 

crescimento pessoal que pe-

gam bem. O prazer dessas con-

quistas contribui para um bem

-estar psicológico geral e uma 

sensação geral de felicidade. 

O descuido com a apresen-

tação, tanto nos homens, como 

nas mulheres, assume a forma 

de desprezo para com a ocasião 

e para com as pessoas com as 

quais convivemos. 

Mantenha uma boa pos-

tura também nos gestos e nas 
suas maneiras: Como você se 

senta, anda, levanta, atende ao 

telefone, abre a porta, cumpri-

menta as pessoas, etc., tudo isto 

reflete a sua categoria pessoal, 

os valores pessoais pelos quais 

você se guia e melhorá-los tam-

bém contribuirá para sua sen-

sação geral de bem-estar. 

Enfim, quem você é?

e bOm gOstO masculinO
dicas de elegância
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por SUSANE ZANIN
MOdA & ESTILO

Vitrine

agenda de eVentOs

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 68

CCV
P

ARACHOQUE
AEREMULE

ACETICOTM
EDEMAARE
TSGOLAN
EMPRESAC
SALMOREI
BRANDMIA
RESSECAR

CASTFADAS
NICAROA
CCCTOSCA

CORAZONAR
SESSAIDA

Siga o 
exemplo de
(alguém)

Postos em 
sobressalto

Ácido
presente 

no vinagre

Efeito
imediato 

da contusão

Negro e
Báltico e 
Mediter-

râneo

Área 
de Israel 

reclamada
pela Síria

 Pátio
contíguo 

às fábricas
de açúcar

Marca 
comercial,
em inglês

Tornar-se
muito
áspera 
(a pele)

Deserto
africano

maior que
o Brasil

Entes
como a
Sininho
(Lit. inf.)

(?) Partío",
sucesso de
Alejandro

Sanz

Feita sem
apuro ou 
refina-
mento

Suprimento
do traje do
astronauta

Secretaria
de Estado
de Saúde

(sigla)

 (?) de
praia:
função 

da canga

"Cru", em
"omófago"

Caracteriza o discurso entusi-
asmado  Adepto das ideias

radicais ou mais
avançadas (pop.)

Área de atuação do
escultor e do pintor

Junco, em
inglês

Obrigação de jornalistas antes
da publicação de notícias

Voluntá-
rios que

formam a
Defesa

Civil síria

Aeroporto
(abrev.)

Local de
frases es-
pirituosas,
em cami-

nhões

"Tempero"
do queijo

Cada par-
ticipante 
de uma
licitação
pública

Elenco, 
em inglês
300, em
romanos

Medida
agrária

Sufixo de
"gostoso"

Residi
Nelson

Sargento,
sambista

(?) Mello,
atriz

Viagem
gratuita

X-Men
com asas

(HQ)
Acredita

Dar (?) 
luz: parir

Software de
arquitetos

3/cad. 4/cast — reed. 5/brand — emule — golan. 7/corazón.

espaÇO gOurmet

ingredientes 
200g de creme de leite
260g de farinha de trigo (1 ¾ xícara de chá)
1/2 colher (chá) de sal
páprica doce ou picante a gosto
1 ovo batido

mOdO de preparO 
misture o creme de leite, a farinha de trigo, o sal e 
a páprica doce ou picante até formar uma massa 
homogênea. Embrulhe a massa e leve à geladeira 
por 30 minutos. após, abra com um rolo em 
superfície levemente enfarinhada e corte discos da 
massa com um aro (10 cm de diâmetro), recheie 
e dobre o disco formando uma meia lua. Com um 
garfo, aperte as bordas para que o recheio não 
vaze. Pincele um ovo batido, distribua os pastéis 
em uma assadeira levemente untada com azeite e 
leve ao forno preaquecido a 180°C por 25 minutos. 
retire do forno e sirva em seguida. Os pastéis 
também podem ser fritos.

pastel de fOrnO

recHeiO 
1 fio de azeite
250g de berinjela sem casca em cubos (3 ¼ xícara 
de chá)
300g de carne moída
50g de cebola picadinha (¼ xícara de chá)
1/2 colher (sopa) de alho picado
200g de tomate sem semente em cubos pequenos 
(1 ¼ xícara de chá)
sal, páprica picante, cominho em pó e pimenta-do-
reino moída a gosto
raspas de um limão
modo de preparo: numa frigideira antiaderente, 
em fogo alto, aqueça 1 fio de azeite, refogue os 
ingredientes, adicione raspas de um limão e reserve.

27/10 – Passeio Ciclístico – 15h – Espaço Criança Sorriso 
- Chá Rosa da Rede Feminina de Combate ao Câncer – 16h – Salão da igreja 
Evangélica de Confissão luterana no brasil (iEClb)
- Festa dos aniversariantes – 23h30 – Play Club 

30/10 - Hallowen Escola de Educação Básica Nossa Senhora da Salete – 19h - 
republica bowling Pub

31/10 - Almoço do Dia da Reforma – 12h - Salão da igreja Evangélica de Confissão 
luterana no brasil (iEClb)

10/11 - Jantar do Peixe Lions Clube Maravilha – 20h – Salão Paroquial Católico

maraVilHa

Há bastante tempo que a moda deixou de ser uma im-
posição nas nossas vidas e passou a ser algo mais leve, um 
dispositivo que nos permite brincar em busca do nosso esti-
lo e identidade pessoal. Observamos que muitos estilos têm 
surgido nas ruas, criados pelos próprios usuários de moda e 
não apenas pelas grandes empresas de moda. O estilo Hi-lo 
surgiu assim, pois não foi criado pelos profissionais de moda, 
mas sim pelas próprias fashionistas de plantão. 

Hi-lo, que se pronuncia “hai-lou”, é um diminutivo de-
rivado de duas palavras em inglês, “high” e “low”, que signi-
ficam “alto” e “baixo”. E é disso que esse estilo se trata, os al-
tos e baixos da moda, a mistura do sofisticado com o casual. 

Para aderir a esse estilo, basta você combinar peças bá-
sicas e baratas com outras mais caras e sofisticadas. É exa-
tamente esse contraponto que compõe esse estilo, a combi-
nação entre uma blusa de moletom com um sapato de salto 
com brilhos, peças de alfaiataria usadas com um tênis ou 
uma camiseta de malha combinada com uma saia bordada. 

E não é a toa que essa 
forma de brincar com a 
moda vem ganhando tan-
tas adeptas pelo mundo, 
graças a sua característi-
ca democrática. Todas te-
mos peças mais chiques 
no armário e algumas 
mais “pobrinhas”, só bas-
ta nos inspirarmos e dei-
xarmos a criatividade di-
tar o look! Ah, e o melhor 
de tudo é que, não impor-
ta onde você for, com o es-
tilo Hi-lo você nunca vai 
encontrar alguém com um 
look igual ao seu. 

estilO Hi-lO
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Vitrine

Aniversariante do LEO

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

O lEO Clube parabeniza os aniversariantes do mês de outubro.  votos de felicidades sempre! 

05/10 Gabriel R. Réquia

13/10 Mateus v. Pereira

23/10 Max Zanella

07/10 Eduardo Dondoerfer

15/10 Eduardo Lopes

26/10 João Henrique W. Rossetto

17/10 Dianne Bolfe

19/10 Gustavo L. Réquia

31/10 Pâmela Sangalli
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por LAIS ORO e ANdREA COStA PELISSARI
dESIGN EM PAUTA

Vitrine

por LUCIANE MOZER

VIdA E
ESPIRITUALIdAdE

na sua estante

que exemplO estamOs deixandO 
para as próximas geraÇões? 

Esta semana uma informação me chamou muito a atenção: 
de acordo com o Grupo Amigo Bicho de São Miguel do Oeste, nas 
últimas semanas os pedidos de ajuda para animais abandonados 
tiveram um aumento muito grande. A situação é muito preocu-
pante e estão sendo obrigados a fazer uma triagem para o aco-
lhimento. 

E acredito que a situação não seja diferente com a ONG 
Ame Bicho de Maravilha e com a protetora Sandra Degert de 
Cunha Porã. 

Pessoas abnegadas que lutam diariamente contra o abando-
no de animais e são obrigadas a enfrentar situações muito tristes. 

Mas diante disso tudo fiquei me questionando: que exemplo 
estamos deixando para as próximas gerações, ou seja, as crian-
ças de hoje? 

O exemplo do abandono? Do desrespeito para com as criatu-
ras mais indefesas? 

Vamos pensar juntos: o filho quer muito aquele cachorrinho, 
aí os pais decidem que deve ser de raça. Compram (como se um 
amigo pudesse ser comprado) e acabam descobrindo que aque-
le ser cresce, exige atenção, tanto afetiva, quanto material. O fi-
lho também cresce e perde o interesse pelo brinquedinho novo, 
que só faz cocô e xixi!! E aí o que fazem? Levam o brinquedo velho 
para dar um passeio e o descartam. 

É a velha cultura do abandono que ainda está presente em 
muitas famílias. Ocorre que a criança, aprendendo desta forma, 
irá entender que no futuro poderá abandonar os filhos, cônjuges 
e até os próprios pais. Já pensaram nisso? Eu acredito que não. 

Eu convoco a todos para que mudem seus conceitos. Primei-
ro vamos adotar, as ONGs estão cheias de animais maravilhosos, 
ansiosos para ter um lar e uma família. Lembre-se: amigo não se 
compra, mas se adota, e também não nos tornamos seus proprie-
tários, mas seus tutores.  E segundo, tenha consciência que esta 
amizade requer cuidados, teremos um ser sob nossa responsa-
bilidade, que precisará ter uma boa alimentação, um local ade-
quado para o seu descanso e que precisará receber muito amor 
e carinho. 

E se você ainda tem dúvidas quanto à adoção de um animal, 
por experiência própria eu recomendo. Tenho dois gatos e dois 
cachorros e três deles foram adotados. Cada um deles com suas 
histórias emocionantes e trouxeram para o meu lar muita alegria, 
companheirismo e amorosidade. Sim, eles são os amores da mi-
nha vida e jamais teria coragem de abandoná-los. Tenho muita 
gratidão por tê-los em minha guarda. 

Portanto, adote e jamais abandone. Este é o exemplo que deve-
mos deixar para as próximas gerações e devemos começar agora. 

ENTRE O MUNDO E EU
tanehisi Coates é um jornalista americano que trabalha 
com a questão racial em seu país desde que escolheu 
sua profissão. Filho de militantes do movimento negro, 
Coates sempre se questionou sobre o lugar que é 
relegado ao negro na sociedade. Em 2014, quando o 
racismo voltou a ser debatido com força nos Estados 
unidos, Coates escreveu uma carta ao filho adolescente 

e compartilha, por meio de uma série de experiências reveladoras, 
seu despertar para a verdade em relação a seu lugar no mundo e 
uma série de questionamentos sobre o que é ser negro na américa. 
O que é habitar um corpo negro e encontrar uma maneira de viver 
dentro dele? Como podemos avaliar de forma honesta a história e, 
ao mesmo tempo, nos libertar do fardo que ela representa? Em um 
trabalho profundo que articula grandes questões da história com as 
preocupações mais íntimas de um pai por um filho, Entre o mundo e eu 
apresenta uma nova e poderosa forma de compreender o racismo. um 
livro universal sobre como a mácula da escravidão ainda está presente 
nas sociedades em diferentes roupagens e modos de segregação.

X-MEN - DIAS DE UM 
FUTURO ESQUECIDO
X-men: Dias de um Futuro 
Esquecido é a famosa história 
escrita por Chris Claremont 
e desenhada por John byrne 
que deu origem ao mais 
recente filme dos super-heróis 

mutantes no cinema. reviva a primeira jornada 
lendária ao futuro de 2013 — no qual Sentinelas 
assombram a terra e os X-men são a única 
esperança da humanidade… até que encontrem 
a morte! E ainda, veja o retorno da tropa alfa 
ajudando no combate ao Wendigo, a trajetória 
dos Filhos do Átomo segundo o líder Ciclope e… 
um demônio que faz uma visita no Natal!

as piscinas são sempre uma 
excelente opção de lazer, 
principalmente nas estações 
quentes do ano. usadas em 
projetos arquitetônicos de 
residências, hotéis, clubes ou 
condomínios, elas integram-se 
de maneira harmoniosa com a 
construção, oferecem bem-estar e 
refrescância às pessoas e valorizam 
as obras, tanto monetariamente, 
quanto esteticamente. Esses 
elementos podem ser construídos 
com diferentes materiais, nos 
mais variados tamanhos e com 
estilos totalmente inusitados. 
as piscinas são compostas 
por três elementos distintos: 
estrutura, impermeabilização e 
acabamento. Dependendo do tipo 
de piscina, esses componentes 
podem estar agregados e assim 
é possível ter dois ou apenas 
um deles perfazendo todas as 
funções. De maneira geral, é 
possível separar as piscinas em 
quatro tipos: as de vinil, de fibra, de 
alvenaria mista e as de concreto. 
Não é uma regra unânime, mas 
as piscinas de vinil e fibra são 
usadas quando o comprimento 
for menor do que 10m, diferente 
daquelas de alvenaria mista, que 
têm comprimento até 20m, e 
as de concreto que podem ter 
qualquer dimensão e formato. 
Comparando os preços das 
piscinas de vinil e de fibra, as de 
concreto são 2,5 vezes mais caras 
e as de alvenaria mista chegam 
ao dobro do valor. Essas relações 
podem sofrer pequenas diferenças. 

Na nossa região, a estrutura 
das piscinas de vinil é feita de 
alvenaria mista, sendo que a 
impermeabilização e o acabamento 
ficam a cargo de um bolsão de PvC 
fabricado em indústria e que se 
adapta perfeitamente à estrutura. 
as principais vantagens das 
piscinas de vinil são o seu baixo 
custo, curto prazo de entrega de 
material e de instalação, grande 
gama de padrões e cores, e é fácil, 
rápido e barato realizar a troca de 
um bolsão por outro mais novo. 
Entretanto, as piscinas de vinil 
apresentam como desvantagem 
a menor durabilidade em relação 
às de concreto e envelhecimento 
mais rápido do vinil em relação aos 
acabamentos vitrificados. a baixa 
resistência a solventes derivados do 
petróleo e a produtos oxidantes são 
outros pontos negativos dessa opção 
de piscina. as piscinas de fibra são 
manufaturadas em fábricas e têm 
sua estrutura, impermeabilização 
e acabamento feitos em uma 
única peça. Com menor tempo de 
instalação entre todos os tipos e 
baixo custo de aquisição, as piscinas 
de fibra normalmente apresentam a 
cor azul-celeste, porém, podem ser 
fabricadas em qualquer cor. Nessa 
opção é fácil reparar eventuais 
bolhas e trincas, além de também 
ser simples renovar a superfície 
com uma pintura. O acabamento 
é liso, facilitando a limpeza física 
e dificultando a proliferação de 
algas. Na próxima semana vamos 
dar dicas sobre como projetar 
uma piscina.

pensandO em faZer uma piscina?



,  maravilha 27 DE OutubrO DE 2018 19

HÁbitO saudÁVel Dia Nacional do Livro, comemorado segunda-feira (29), reforça a importância da leitura

biblioteca de maravilha conta com 
mais de seis mil leitores cadastrados 
CAMIllA CoNsTANTIN

Ler traz diversos bene-
fícios: potencializa a 
criatividade, expan-

de o vocabulário, estimula a 
imaginação, provoca refle-
xão, diminui o estresse, entre 
tantos outros. Com o passar 
dos anos, os hábitos de lei-
tura mudaram, mas mesmo 
com as opções digitais, mui-
tos não abandonaram o pra-
zer de folhear um livro físico e 

passear entre as estantes para 
escolher qual será o próximo 
título a ser lido.

Atualmente, a Biblioteca 
Pública Municipal Luiz Delfi-
no, em Maravilha, conta com 
6.031 leitores cadastrados. 
Lucimar Guzatti, responsável 
pela biblioteca, afirma que 
o local dispõe de ambiente 
arejado e confortável, com 
mesas e almofadas. “Rece-
bemos diariamente visitas de 
leitores assíduos. Em média, 

são feitos aproximadamente 
80 empréstimos de livros por 
mês”, conta.

Criada há 56 anos, a bi-
blioteca municipal oferece 
livros de literatura e pesqui-
sa, além de opções para de-
ficientes visuais. “Livros são 
fontes inesgotáveis de co-
nhecimento. Além de fazer 
o leitor viajar por diferentes 
lugares, informam e aumen-
tam o vocabulário. Quero 
convidar a todos para fazer 

parte do grupo de leitores da 
biblioteca”, diz. 

Aos interessados, os do-
cumentos necessários para 
cadastro são: CPF, identidade 
e comprovante de residên-
cia. Lucimar destaca que o 
atendimento é feito das 7h30 
às 11h e das 13h às 17h30. 
Para quem quiser fazer do-
ações para complementar o 
acervo, são aceitos livros e 
gibis, estes depositados em 
uma geladeiroteca.  

um pOucO de História

O Dia Nacional do livro é comemorado anualmente em 29 
de outubro, como uma forma de homenagear a primeira 
biblioteca fundada no brasil, em 1810. a biblioteca Nacional do 
livro, no rio de Janeiro, foi criada pela Coroa Portuguesa, que 
trouxe milhares de exemplares ao país.
Em maravilha, a biblioteca pública municipal foi criada em 
maio de 1962, quando o então prefeito, Deonubem baldissera, 
sancionou a lei nº 98/62. Já a denominação “luiz Delfino” foi 
oficializada com a lei 405/71, sancionada pelo prefeito em 
exercício, Deonildo Faggion.

Fotos: Camilla Constantin/O Líder

biblioteca está localizada em frente à EEb Nossa Senhora da Salete lucimar Guzatti afirma que o local conta com milhares de livros

Extremo Oeste
Catarinense
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O Ministério da Educação 
(MEC) publicou na segunda-
feira (22) a portaria que auto-
riza o funcionamento do cur-
so de Odontologia na Uceff 
em Itapiranga. De acordo 
com o reitor, Leandro Sorga-
to, o curso foi autorizado com 
o conceito máximo (5) e será 
o único do Extremo-Oeste ca-
tarinense e Noroeste do Rio 
Grande do Sul.

“Já estaremos ofertando o 
curso a partir do primeiro se-
mestre de 2019 em modernos 
e amplos laboratórios recen-
temente avaliados por uma 
comissão do MEC e que 
nos deu a nota máxima”, 
comemora o reitor. Sorgato 
destaca que a equipe de pro-
fessores já está sendo mon-

ensinO superiOr Graduação foi autorizada com o conceito máximo pelo MEC 

curso de Odontologia em itapiranga terá 
primeira turma em 2019

Fotos: Divulgação

Estrutura de laboratório para aulas do curso 

Equipamentos modernos já foram adquiridos

tada. O curso de Odontolo-
gia será ofertado no período 

diurno e terá mensalidade de 
R$ 1.930 mil.

De acordo com o a pró
-reitora Lenir Luft Schmitz, 

esta é uma importante con-
quista neste novo momento 
em que a instituição está vi-
vendo, com a implantação do 
Centro Universitário e a in-
corporação do Projeto Uce-
ff. “Desenvolvemos o projeto 
e preparamos a infraestru-

tura para buscarmos o curso 
de Odonto com esta excelen-
te avaliação do MEC. A inte-
ração entre a Uceff Itapiranga 
e Uceff Chapecó foi impor-
tante na elaboração do proje-
to e na estruturação da Clíni-
ca Odontológica”, explica.

sOlidariedade

reunião do leO clube 
arrecada brinquedos

Durante a última reunião 
do LEO Clube Maravilha, re-
alizada no sábado (20), os in-
tegrantes promoveram uma 
campanha interna. No en-
contro, realizado na sede do 
grupo, cada participante le-
vou um brinquedo. O obje-
tivo foi mobilizar os compa-
nheiros, além de tornar as 
crianças que receberão os pre-
sentes mais felizes. Além dis-
so, o evento debateu pautas so-
bre as próximas campanhas e 
eventos que o clube irá parti-
cipar. Os brinquedos serão do-
ados na segunda-feira (29).

abraÇO aO 
OutubrO rOsa

Com o objetivo de cons-

cientizar as mulheres para a 
prevenção do câncer de mama, 
o LEO Clube Maravilha mobi-
lizou suas companheiras, por 
meio das redes sociais, com a 
publicação de fotos em seus 
perfis. Elas compartilharam ví-
deos produzidos pela entida-
de, apoiando a causa. “A finali-
dade foi incentivar a prevenção 
com a realização de exames 
e demonstrar que apesar das 
dificuldades que enfrentam 
após um diagnóstico, elas pos-
suem sua própria beleza”, dis-
seram. As companheiras fo-
ram incentivadas a publicar 
em suas redes sociais uma foto 
usando um lenço rosa, sim-
bolizando a campanha du-
rante este mês de outubro.

Encontro foi realizado no sábado (20)

Divulgação

A 12ª edição da campa-
nha promocional Super Sorte 
Cooperada está sendo promo-
vida pelo Sicredi Alto Uruguai 
RS/SC/MG, instituição finan-
ceira cooperativa com mais de 
65 mil associados. A promo-
ção é composta por três apura-
ções. A primeira ocorreu no dia 
22 de agosto, com o sorteio de 
76 prêmios de R$ 1 mil. Já a se-
gunda apuração, realizada quar-
ta-feira (24), contou com o sor-
teio de mais 76 prêmios, sendo 

sicredi
super sorte cooperada sorteia r$ 190 mil

38 de R$ 2 mil e 38 de R$ 3 mil.
O sorteio final será promo-

vido no dia 8 de dezembro, no 
Centro de Eventos da Coope-
rativa em Rodeio Bonito (RS), 
quando todos os cupons se-
rão reunidos e dez associados 
serão contemplados com prê-
mios de R$ 10 mil e um com o 
grande prêmio de R$ 50 mil. 

Para concorrer nas pró-
ximas apurações os associa-
dos e interessados devem con-
tatar as agências, conhecer os 

Sorteio realizado em maravilha

cOntempladOs 
da regiãO
maravilha
Gilmar Polazzo: r$ 2 mil
lurdes de Souza: r$ 3 mil

são carlos
rosa maria mergen: r$ 
2 mil 
José anschau: r$ 3 mil

cunha porã
vilson Fiorezze: r$ 2 mil
andriele huve: r$ 3 mil

palmitos
lario Weber: r$ 2 mil
arcedi antônio Pigozzo: 
r$ 2 mil

Nerci luiz Carnetti: r$ 3 mil
arlindo Nunes: r$ 3 mil

pinhalzinho
iraci aldebrand: r$ 2 mil 
Jair Paulo britz: r$ 3 mil

caibi
Sindicato dos 
trabalhadores rurais: r$ 
2 mil
Neocir Parizotti: r$ 3 mil 

saudades
Danny Jonas Eichler: r$ 
2 mil 
montech informatica ltda: 
r$ 3 mil

critérios de participação e so-
licitar os cupons. “Buscamos 
cada vez mais fortalecer nos-
so relacionamento com os as-
sociados. Quando retornamos 
benefícios à nossa comunida-

de, estamos enfatizando nos-
sa missão de desenvolver, agre-
gar renda e qualidade de vida 
aos associados e comunida-
de”, destaca o diretor-executi-
vo Jaques Samuel dos Santos. 

O evento será promovi-
do pelo Lions Clube Maravi-
lha no dia 10 de novembro, 
no Salão Paroquial. Esta será 
a 22ª edição do Jantar do Pei-

xe, que objetiva arrecadar re-
cursos para a Campanha da 
Visão, que atende a comuni-
dade com auxílios para exa-
mes oftalmológicos e aquisi-

ção de armações para óculos. 
As fichas já estão sendo 

comercializadas com mem-
bros do clube, pelo valor de R$ 
40 para adultos e R$ 20 para 

crianças. O cardápio especial 
terá dourado recheado, filé de 
tilápia, lasanha, batata sauté, 
arroz e saladas diversas. Após 
o jantar terá música ao vivo. 

22ª ediÇãO
começa a venda de fichas para o Jantar do peixe

Divulgação
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tradiÇãO

bOm Jesus dO Oeste

cOmpetiÇãO

entrevero é sucesso em bom Jesus do Oeste

projeto encerra com lançamento de livro de receitas

atletas participam de 
campeonato de Judô

O Centro de Eventos Cul-
turais 21 de Setembro, em 
Bom Jesus do Oeste, sediou o 
2º Entrevero. A programação 
contou com diversas apresen-

tações artísticas e culturais, lo-
cais e regionais. O evento, que 
teve como objetivo a valoriza-
ção da cultura e arte do povo 
gaúcho, também contou com 

espaço para Feira de Livros. 
O 2º Entrevero foi promo-

vido pela administração, por 
meio da Secretaria de Educa-
ção e Departamento de Cul-

tura, juntamente com a Epa-
gri e Assistência Social. De 
acordo com os organizado-
res, o evento foi sucesso e 
reuniu público expressivo.  

Fotos: Charlaine Kreuz/Ascom prefeitura

Evento tem como objetivo a valorização da cultura gaúcha Público acompanhou apresentações artísticas e culturais

geraÇãO de empregOs Obra é realizada com recursos próprios do 
município no valor de R$ 226 mil

novo barracão em flor do sertão 
deve ser concluído até o fim do mês

O governo de Flor do Sertão 
investe em ações para elevar o 
movimento econômico do mu-
nicípio. A mais recente delas é 
a construção e cessão de uso de 
um novo galpão para a empresa 
Enertrafo Transformadores.

De acordo com o prefeito, 
Sidnei Willinghöfer, o barracão 
de 700 metros quadrados rece-
be investimento de R$ 226 mil, 
com recursos próprios do mu-
nicípio. A obra está em anda-
mento e deve ser concluída até 
o fim do mês de outubro. Insta-
lada no município desde 2013, 

Novo local irá contar com 700 metros quadrados

Divulgação

a empresa trabalha com con-
serto e fabricação de transfor-
madores e a partir da conclusão 
do novo barracão vai poder am-
pliar os trabalhos.

A política de incentivo à ge-
ração de empregos e movimen-
to econômico de Flor do Sertão 
já foi reconhecida em nível es-
tadual, servindo de case de su-

Os atletas de judô de 
Bom Jesus do Oeste Erick 
Rampi Metnek, da catego-
ria sub-11, e Rafael Ceccon, 
da categoria sub-13, partici-
param do Campeonato Esta-
dual de Judô, em Concórdia. 
A competição atraiu judocas 
de 14 cidades catarinenses.

Os atletas foram acom-

panhados pelo professor Le-
onardo Soares. Ele explica 
que a oficina de judô ini-
ciou no município em mar-
ço deste ano e os participan-
tes já apresentaram bons 
resultados. “Isso se deve 
principalmente à dedica-
ção deles nos treinos, dan-
do o seu melhor”, destaca. 

Professor leonardo Soares acompanhou os atletas

Foto Fritz

Na terça-feira (23) foi pro-
movida uma Tarde de Cam-
po na propriedade da famí-
lia De Costa, na Linha Fuzil, em 
Flor do Sertão. Mais de 20 pro-
dutores de leite ou interessa-
dos na área participaram do 
evento, organizado pela Secre-
taria de Agricultura, em parce-
ria com a Epagri e as cooperati-
vas Auriverde, Sicoob e Sulcredi.

O município conta com 
mais de 100 produtores de lei-
te e a atividade tem o segundo 
melhor giro econômico agríco-
la. De acordo com o secretário 
de Agricultura, Rudimar Rott, o 
objetivo foi orientar os produto-
res sobre a fertilidade do solo, a 
criação de novilhas e a dieta ali-
mentar do gado leiteiro. Para o 

prefeito, Sidnei Willinghöfer, é 
fundamental a qualificação da 
atividade no intuito de garantir 
melhor retorno aos produtores. 

A equipe técnica respon-
sável pelas orientações contou 
com o veterinário Jaime Prestes e 
os engenheiros agrônomos Jean 
Pierre Pilger e José Gilmar Naibo. 
Na ocasião, o gestor da proprie-
dade, Nilso de Costa, e a enge-
nheira agrônoma Francieli Brus-
co de Oliveira também falaram 
sobre a evolução da propriedade 
desde o início do acompanha-
mento pela equipe técnica. Par-
ticiparam do evento, também, 
os gerentes das cooperativas en-
volvidas e o gestor local da Epa-
gri, Nestor Colling. Segundo ele, 
o evento atendeu as expectativas. 

OrientaÇões
tarde de campo é realizada 
em flor do sertão 

atividade foi feita em propriedade na linha Fuzil

Divulgação

cesso apresentado pela Federa-
ção Catarinense de Municípios. 
“A geração de oportunidades é 
o foco da nossa administração, 
fazer com que as pessoas pos-
sam permanecer aqui em Flor 
do Sertão, tendo seu emprego, 
sua renda e, dessa maneira, vi-
ver com dignidade. A nossa po-
lítica de incentivo gera mais em-
pregos e nos dá o retorno fiscal 
também, porque dessa forma 
conseguimos elevar nosso mo-
vimento econômico e o nosso 
poder de investimento em di-
versas áreas”, conclui.

Na terça-feira (23) ocorreu 
o lançamento de um livro de re-
ceitas na Escola Municipal Pro-
fessor Albano Borre, em Bom 
Jesus do Oeste, elaborado a par-
tir do que foi preparado em ofi-
cinas culinárias. O evento foi 
a última atividade do proje-
to “Alimentação escolar por um 

mundo melhor” e contou com 
a presença de lideranças e agri-
cultores que entregam produ-
tos para a alimentação escolar.

O projeto, desenvolvi-
do neste ano em parceria com 
a Secretaria de Educação e a 
Epagri de Bom Jesus do Oes-
te, contou com a participação 

das turmas do 1º ao 5º ano. O 
objetivo foi incentivar o con-
sumo de alimentos produzi-
dos no município provenien-
tes da agricultura familiar.

Como ponto inicial, os alu-
nos conheceram algumas pro-
priedades rurais e participaram 
de oficinas culinárias, produzin-

do um livro de receitas a partir do 
que foi trabalhado. Para ilustrar 
a capa, o desenho escolhido foi o 
da aluna Ariane Fiorentin, do 5º 
ano. Segundo a nutricionista Ga-
briela Pagliarini e a extensionis-
ta Adriane Menin, idealizadoras 
do projeto, os objetivos do traba-
lho foram atingidos com êxito.

Fotos: Charlaine Kreuz/Divulgação

Capa do livro foi ilustrada com desenho da aluna ariane Fiorentin agricultores participaram do evento e foram homenageados
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WANDA fERRAGAMO
a empresária Wanda 
Ferragamo, que 

ocupava o cargo de 
presidente honorária 

da fabricante de calçados Salvatore 
Ferragamo, morreu no dia 19 de 
outubro, aos 96 anos. Wanda assumiu 
a direção da empresa em 1960, 
transformando-a em referência da 
moda em Florença. Junto de Donatella 
versace, miuccia Prada e as irmãs 
Fendi, é símbolo de uma geração 
de mulheres empreendedoras que 
mudaram o panorama da moda. No 
total, foram 350 patentes e 20 mil 
modelos de calçados desenvolvidos 
pela italiana. 

OSAMU SHIMOMURA
O químico e biólogo 
marinho Osamu 
Shimomura, agraciado 

em 2008 com o Prêmio 
Nobel de Química pela descoberta e 
desenvolvimento da proteína verde 
fluorescente, morreu no dia 19 de 
outubro, aos 90 anos.  a descoberta 
permitiu criar uma ferramenta que os 
pesquisadores usam para rastrear o 
movimento de moléculas dentro de 
uma célula. Em 1951 graduou-se na 
Escola de Farmácia de Nagasaki como 
o primeiro da sua turma. Quatro anos 
depois entrou para fazer parte como 
estudante pesquisador na universidade 
de Nagoya.

JON JAMES 
MCMURRAY
O rapper Jon James 
mcmurray morreu 

no dia 20 de outubro, 
aos 34 anos, durante a gravação de 

um clipe, ao saltar de paraquedas. 
Segundo comunicado emitido por seu 
empresário, ele treinou por meses antes 
das gravações. mcmurray era esquiador 
profissional e tornou-se cantor após 
sofrer sucessivas lesões no esporte.

fáBIO E GUILHERME 
TOMÉ
Os irmãos mineiros 
Fábio antônio tomé 

e Guilherme aramis 
tomé, que formavam 

uma dupla sertaneja, morreram em um 
acidente de carro no dia 21 de outubro. 
a dupla, que estava na ativa desde 2009, 
já havia gravado um disco e lançaria 
um novo álbum neste ano. a trajetória 
dos dois foi influenciada por diversos 
estilos musicais e eles passaram a se 
dedicar exclusivamente ao sertanejo por 
influência da família.

JACÓ GUINSBURG
O editor, ensaísta e 
tradutor Jacó Guinsburg 
morreu no dia 21 de 

outubro, aos 97 anos, 
vítima de insuficiência renal. Guinsburg 
foi um dos representantes da geração 
de intelectuais das regiões central e 
oriental da Europa que vieram ao brasil 
para escapar de conflitos políticos 
ou perseguições e tiveram atuação 
destacada na cena cultural brasileira. 
Era frequentador da biblioteca municipal 
de São Paulo, onde conheceu o livreiro 
Edgar Ortiz monteiro, com quem 
fundaria em 1947 sua primeira editora, 
a rampa, cujo catálogo era voltado 
para escritores judeus. Seu maior 
empreendimento, a editora Perspectiva, 
foi fundada em 1965 e contou com 
mais de 1.200 títulos. 

CEZAR SILvESTRI
O ex-secretário do 
Paraná Cezar Silvestri 

foi encontrado morto 
em Curitiba no dia 21 de 

outubro, aos 64 anos. De acordo com o 
iml, a apuração preliminar indicou que 
a causa da morte foi queda. Em 2013  
Silvestri foi empossado secretário da 
Secretaria de Governo e depois chefiou 
a Casa Civil. Em 2015 foi indicado 
para assumir a presidência da agência 
reguladora de Serviços Públicos 
Delegados de infraestrutura do Paraná 
(agepar), cargo que ocupou até março 
de 2018. Ele também foi deputado 
estadual e federal.   

OLI HERBERT
O guitarrista da banda 
all that remains, Oli 

herbert, morreu aos 
44 anos. herbert era um 

dos fundadores da banda americana, 
formada em massachusetts, em 1998. 
Participou dos nove álbuns da banda, 
incluindo victim of the New Disease, 
que será lançado em novembro. Em 
comunicado, o porta-voz da família 
disse que o músico morreu em 
decorrência de um acidente ocorrido na 
propriedade de sua casa.

GILBERTO BENETTON
O empresário Gilberto 
benetton, fundador 

da marca italiana que 
leva o seu nome, morreu 

no dia 22 de outubro, aos 77 anos. Com 
fortuna estimada em uS$ 3 bilhões, 
fundou a benetton com seus irmãos 
luciano, Carlo e Giuliana, em 1965. 
Entre 1980 e 1990 a marca gerou 
controvérsias com a campanha united 

Colors of benetton, com imagens como 
a de um preso condenado à morte e de 
um paciente terminal de aids. O grupo 
benetton também detém a marca 
Sisley de cosméticos, investimentos 
na área de construção civil, transporte 
e alimentação, além de controlar os 
aeroportos de roma.

RAYMUNDO COSTA
O jornalista raymundo 
Costa morreu no dia 
23 de outubro, aos 66 

anos, vítima de infecção 
generalizada. há dois anos ele havia 
sido diagnosticado com câncer de 
pulmão. Nascido em belém, no Pará, 
e considerado um dos principais 
jornalistas políticos do país, trabalhou 
nas revistas veja e istoÉ e nos jornais 
O Globo e Folha de São Paulo. Era 
colunista e repórter especial no valor 
Econômico desde 2005.

JAMES KAREN
O ator James Karen 
morreu no dia 24 de 
outubro, aos 94 anos. 

Entre os trabalhos mais 
conhecidos do ator estão os clássicos 
do horror Poltergeist: O Fenômeno 
(1982) e a volta dos mortos vivos 
(1985), além de longas como todos 
os homens do Presidente (1976), Wall 
Street (1987) e À Procura da Felicidade 
(2006). Era casado desde 1986 com a 
atriz alba Francesca.

JOÃO ALBERTO NOLL
Faleceu no dia 21 de outubro, no 
hospital São José de maravilha, aos 
64 anos. Seu corpo foi velado na igreja 
da linha Sanga Silva, em maravilha, e 
sepultado no cemitério da comunidade. 

PEDRO CELSO RAMOS
Faleceu no dia 21 de outubro, no 
Pronto atendimento de bento 
Gonçalves (rS), aos 51 anos. 
Seu corpo foi velado na igreja 
Quadrangular de anchieta e sepultado 
no cemitério municipal de anchieta.

MIGUEL SILvINO LUDWIG 
Faleceu no dia 23 de outubro, no 
hospital São lucas de Guaraciaba, 
aos 86 anos. Seu corpo foi velado 
na igreja Católica da linha Índio, em 
Guaraciaba, e sepultado no cemitério 
da comunidade.

LUIZ ANTONIO GABIATTI
Faleceu no dia 23 de outubro, no 
hospital São lucas de Guaraciaba, 
aos 61 anos. Seu corpo foi velado na 
Capela mortuária de Guaraciaba e 
sepultado no Cemitério Católico de 
Guaraciaba.

SARA ANZANELLO
a jogadora de vôlei 
Sara anzanello 
morreu no dia 25 de 

outubro, aos 38 anos, 
vítima de hepatite. Ela foi a principal 
jogadora da seleção feminina de 
vôlei da itália na conquista do 
mundial de 2002, na alemanha, 
ao derrotar os Estados unidos na 
final. a atleta foi submetida a um 
transplante de fígado em 2013, 
quando defendia uma equipe no 
azerbaijão. Devido à doença, Sara 
fez parte de vários programas 
de incentivo à doação de órgãos, 
além de trabalhar na formação de 
jogadores de vôlei em categorias de 
base pela equipe do Novara, time 
pelo qual encerrou a carreira.

OBITUÁRIO

OrientaÇãO Município lembra ainda que encerra na próxima semana o prazo para o cadastramento 
de túmulos no Cemitério Municipal 

sala de situação vai orientar população no dia de finados
DA REDAção

A prefeitura de Maravilha, 
por meio da Sala de Situação, vai 
intensificar as ações de preven-
ção ao mosquito Aedes aegypti no 
Dia de Finados - 2 de novembro. 
O coordenador do setor, Francys 
Balestreri, disse que no dia uma 
equipe vai distribuir folder infor-
mativo. “Vamos orientar as flo-

riculturas para furar os vasos de 
plástico. No Dia de Finados esta-
remos com uma equipe no ce-
mitério orientando a população 
sobre os cuidados com os vasos 
também”, destaca Balestreri.

O objetivo da ação é evitar 
que a água fique acumulada nos 
vasos e assim diminuir a chan-
ce de criadouros do mosquito da 
dengue se proliferarem. Confor-

Fotos: Cleiton Ferrasso/O Líder

Prazo para cadastramento dos túmulos das pessoas que já partiram termina dia 2 

Orientação da Sala da Situação é para furar os vasos de flores

me Balestreri, com a época chu-
vosa o local pode se tornar um 
grande criadouro de mosquitos, 
com o acúmulo de água nos reci-
pientes.

Segundo dados da Sala de 
Situação, Maravilha tem 116 fo-
cos do mosquito Aedes aegypti. 
Para o coordenador, apesar de o 
número ser alto, ainda conseguiu 
baixar os focos com relação ao 
mesmo período do ano passado.

Última semana para O 
cadastramentO de tÚmulOs 

Termina sexta-feira (2) o pra-
zo para cadastrar os túmulos do 
Cemitério Municipal Jardim da 
Paz de Maravilha. O cadastro deve 
ser feito por um familiar, na Se-
cretaria de Obras, na recepção da 
prefeitura ou na Casa do Zelador, 
que fica na entrada do Cemité-
rio. É preciso apresentar dados da 

pessoa sepultada (data de nasci-
mento e óbito), número da iden-
tificação do túmulo e informações 
pessoais com o contato do fami-
liar responsável.

O objetivo é facilitar a procura 
dos familiares, aproveitando que 
a data é marcada por muitas visi-
tas aos túmulos. O cadastramento 
busca melhorar o atendimento, já 
que o município terá um contro-
le maior e contato do familiar res-
ponsável, para casos de obras pró-
ximas ao túmulo ou necessidade 
de reparos na estrutura.

A Comissão Especial em Prol 
do Cemitério, criada pela Câma-
ra de Vereadores, está trabalhan-
do na orientação da população. 
De acordo com Silvio Zanin, in-
tegrante da comissão, o cadas-
tramento não visa cobrança de 
qualquer taxa, mas sim organi-
zar o cemitério. Não haverá co-

brança extra por isso. Conforme 
ele, todos devem fazer o cadas-
tramento, já que está previsto em 
lei aprovada no Legislativo, que 
dará amparo legal para o muni-
cípio promover mudanças após 
o prazo determinado. 

De acordo com Alcimar 
Lauer, integrante da comissão, há 
uma boa aceitação da comuni-
dade, que entende a necessida-

de de regularização do Cemitério 
Jardim da Paz. Ele diz que exis-
tem túmulos abandonados e, se 
não houver cadastramento, as es-
truturas serão removidas para um 
ossuário, que ainda será construí-
do. Lauer Ele explica que após o 
prazo de novembro, haverá um 
processo de divulgação por parte 
do município e, apenas depois, as 
alterações vão acontecer.
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COTIDIANO

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

A Polícia Civil, pelo Setor de 
Investigação Criminal, deflagrou 
a Operação Narciso e prendeu 
um homem, na terça-feira (23), 
em Maravilha. Foram dois me-
ses de investigação, após uma 
denúncia pelo WhatsApp da Po-
lícia Civil. 

De acordo com o delega-
do Leonardo Zambeli, os agen-
tes identificaram um homem de 
29 anos, natural de Anchieta, que 
estava comercializando fárma-
cos com propriedades anaboli-
zantes a consumidores de Ma-
ravilha. Os produtos eram de São 
Paulo e adquiridos por ele na in-
ternet. A partir da confirmação, 
a polícia solicitou mandado de 
busca e apreensão na residência 
do suspeito, o que teve parecer 
favorável do Ministério Público 
e deferimento da Justiça. Se con-
denado, o homem pode receber 

OperaÇãO narcisO Além de vários produtos ilegais, a polícia apreendeu na casa 
do suspeito várias seringas, agulhas e embalagens para possível comercialização 

polícia civil prende homem por 
venda de anabolizantes

de 10 a 15 anos de prisão. 

prOdutOs apreendidOs
A abordagem e a deflagra-

ção da operação foram durante 
a tarde. O homem reside no Bair-
ro Pioneiro, onde foram localiza-
dos vários medicamentos ana-

bolizantes de uso controlado, os 
quais não possuem origem le-
gal, nem certificação da Agên-
cia Nacional de Vigilância Sani-
tária. Os itens apreendidos são: 
seringas, agulhas e embalagens 
para possível comercializa-
ção dos produtos, substâncias 

como Durateston, Metandros-
tenolona, Boldenone, Drosta-
nolone, Decanoato de Nandro-
lona, Testosterona, Anastrozole 
e Tamoxifen.

pOr que narcisO?
A Operação Narciso da Po-

lícia Civil faz referência ao mito 
grego de um homem chamado 
Narciso, que simboliza, nos dias 
atuais, o orgulho e a vaidade. 
Na mitologia, Narciso era muito 
belo e atraente, mas arrogante 
e orgulhoso. Ele jamais deveria 
ver seu rosto, já que isso causa-
ria uma maldição. Porém, Nar-
ciso ficou apaixonado por sua 
própria imagem, ao vê-la refleti-
da na água de um lago. Ele mor-
reu admirando a própria bele-
za ao lado do lago, onde nasceu 
uma flor que leva hoje o nome 
de Narciso. 

impOrtância das bOas 
cOndiÇões de um VeículO!

Algumas tragédias ocorridas na condução de veí-
culo automotor certamente poderiam ter sido evita-
das se os condutores e proprietários tivessem a pre-
ocupação de assegurar-se de que seu veículo está em 
perfeitas condições.

Amigo leitor! Antes de colocar seu veículo em cir-
culação, atente-se em verificar a existência e as boas 
condições de funcionamento dos equipamentos de 
uso obrigatório, bem como as condições mecânicas de 
seu veículo. A inspeção periódica, principalmente do 
sistema de freios, é uma rotina muito importante e que 
poderá fazer toda a diferença em casos de emergência.

Registra-se que muitos veículos trafegam pelas 
vias urbanas e rurais em mau estado de conservação, 
comprometendo a segurança viária e aumentado os 
riscos de acidentes de trânsito. 

Nas operações de trânsito um dos principais pro-
blemas flagrados são os pneus desgastados, estan-
do abaixo do indicador de desgaste presente na ban-
da de rodagem de todos os pneus (conhecido como 
TWI) ou até mesmo lisos. Em dia de chuva, vários são 
os acidentes de trânsito em que os pneus lisos e des-
gastados abaixo do limite legal são fatores prepon-
derantes para o acontecimento do infortúnio, em ra-
zão do aumento da probabilidade de aquaplanagem. 
Além disso, muitos ainda deixam de observar a con-
dição adversa de tempo e impingem velocidades não 
compatíveis com a situação e para o local onde tra-
fegam.

Além disso, situação corriqueira é de estar o para
-brisa dianteiro do veículo trincado, oferecendo difi-
culdade na visibilidade na condução. Muito embora 
não estar elencado dentro dos equipamentos obriga-
tórios da resolução nº 14 do Conselho Nacional de 
Trânsito, não há dúvidas de que ele é um importan-
te componente do veículo, já que dificulta que ob-
jetos eventualmente lançados atinjam os ocupantes, 
ou que estes sejam ejetados para fora do veículo em 
caso de acidentes. 

Outras ocorrências percebidas são partes do veícu-
lo desprendendo-se do veículo, principalmente a la-
taria e o para-choque. Não obstante, a chance de es-
ses dispositivos acarretarem um problema no trânsito 
é enorme, já que podem desprender e atingir outros 
usuários da via, ou até mesmo atrapalhar o funcio-
namento do veículo, vindo a raspar nos pneus, bem 
como outras infinidades de possibilidades.

Desse modo, caso for flagrada a condução do veí-
culo em mau estado de conservação, o proprietário es-
tará desrespeitando o artigo 230, inciso XVIII do CTB, 
infração de natureza grave, cuja penalidade é de multa 
no valor de R$ 195,23, com medida administrativa de 
retenção do veículo para regularização.

Portanto, fica a dica: “antes de colocar seu veícu-
lo em via pública para trafegar, assegure-se de que 
o mesmo esteja em boas condições de conservação, 
possuindo condições de segurança própria e para os 
demais usuários da via”.

Tenham todos uma boa semana!

Um homem caiu em uma ri-
banceira de aproximadamen-
te seis metros e foi resgatado pelo 
Corpo de Bombeiros e Samu, em 
Maravilha. O acidente aconte-
ceu por volta de 17h40 de quar-
ta-feira (25), no Bairro Bela Vis-
ta. O homem foi retirado do local 
e encaminhado para o Hospi-
tal São José com ferimentos. 

De acordo com o Samu, 

a Unidade de Suporte Bási-
co foi acionada para atender o 
homem, mas no local foi ne-
cessário o acionamento do 
Corpo de Bombeiros para a re-
tirada. Ele apresentava cor-
tes profundos na cabeça. 

De acordo com o Cor-
po de Bombeiros, o ido-
so foi retirado com técnicas 
de salvamento em altura. 

A Polícia Civil, por meio da 
Delegacia de Polícia de Maravi-
lha, indiciou dois homens, um 
de 48 e outro de 51 anos, pe-
los crimes de exploração sexu-
al de adolescentes e fornecer 
bebida alcoólica para adoles-
centes. A polícia identificou três 
vítimas e confirmou vários en-
contros entre os suspeitos e os 
meninos. Os homens respon-
dem o caso em liberdade. 

De acordo com a polícia, os 
pais dos adolescentes procura-
ram a Polícia Civil relatando que 
seus filhos, de 14 e 16 anos, esta-
vam sendo aliciados para prática 
de atos sexuais com os investiga-

dos. Então, a Polícia Civil instau-
rou inquérito policial para apurar 
os fatos. Durante a investigação, 
foi verificado que os suspeitos 
ofereciam bebidas alcoólicas, ci-
garros e dinheiro para manter 
relação sexual com as vítimas.

Os suspeitos foram in-
diciados pelos crimes de ex-
ploração sexual de criança 
ou adolescente e fornecer be-
bida alcoólica para adoles-
cente, podendo ser condena-
dos a até 10 anos de reclusão.

O inquérito policial, con-
tendo as provas do caso, foi 
encaminhado ao Poder Ju-
diciário para análise.

pOlícia ciVil

em cOnJuntO

seis metrOs
Homens são indiciados 
por exploração sexual 
de adolescentes 

Operação apreende r$ 250 mil em cigarros 
contrabandeados do paraguai

idoso cai em ribanceira 
e é resgatado

Corpo de Bombeiros

idoso sofreu queda de aproximadamente seis metros em barranco e foi resgatado

Uma operação em conjunto 
entre a Delegacia de Polícia Ci-
vil de Maravilha, polícias Militar 
de Flor do Sertão e de São Mi-
guel do Oeste e Polícia Rodoviá-

ria Federal (PRF) apreendeu, na 
tarde de quinta-feira (25), 55.500 
maços de cigarros contraban-
deados do Paraguai. A carga foi 
avaliada em mais de R$ 250 mil.

Após informação anôni-
ma, foi montada uma barrei-
ra no município de Flor do 
Sertão. No entanto, o motoris-
ta não acatou a ordem de pa-

rada e fugiu por 20 minutos 
até o interior, onde foi abor-
dado. O homem de 38 anos já 
havia sido preso por contra-
bando no Estado do Paraná.
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decisãO Jogos foram realizados na noite do último dia 19

com ginásio lotado, são definidos os melhores do 
campeonato de futsal de maravilha

O público lotou as ar-
quibancadas do Ginásio 
Municipal Gelson Tadeu 
Mello Lara de Maravilha na 
noite do último dia 19 para 
acompanhar os jogos da fi-
nal do Campeonato Muni-
cipal de Futsal – Taça Gam-
batto Fiat. Após os jogos, os 
vencedores receberam da 
Secretaria de Esporte, Ju-
ventude e Lazer os troféus e 
medalhas da Taça Gambat-
to Fiat de Futsal 2018.

Pela categoria livre 
masculino, a equipe cam-
peã foi a Academia Corpo 
e Expressão/Aracnomania/
HG Auto Center. O segun-
do lugar ficou para Casa da 

Bebida/PS do Brasil. O ter-
ceiro lugar quem levou foi a 
equipe da Autoelétrica Bor-

din. Defesa menos vazada 
da Academia Corpo Expres-
são/Aracnomania/HG Auto 

Center. Artilharia de Lean-
dro Schimelfening, com 12 
gols, da equipe Autoelétri-

ca Bordin. 
Pela categoria vetera-

na o time campeão foi Glo-

boeste. Segundo lugar ficou 
para Atlético MH e tercei-
ro, Eduarda Móveis. Defe-
sa manos vazada, Globo-
este, goleador foi o atleta 
Jeferson Breda, da Eduar-
da Móveis. 

O time feminino cam-
peão foi Espaço Mulher/In-
9ve Planejados. O segundo 
lugar ficou para a equipe 
do Mercadão do Calçado/
Eco Print e o terceiro lugar, 
Agência D. Espaço Mulher/
In9ve Planejados também 
levou o troféu de defesa 
menos vazada e a goleado-
ra, com cinco gols, foi Fa-
biane Rauber, do Mercadão 
do Calçado/Eco Print. 

Fotos: Cleiton Ferrasso/O Líder

Primeiro lugar masculino livre: academia Corpo Expressão/aracnomania/hG auto Center

Na categria veteranos, o primeiro lugar foi para Globoeste Prefeita de maravilha entregou o troféu para o time campeão feminino

Defesa menos vazada foi da Espaço mulher/in9ve Planejados Fabiane rauber, com 5 gols, do mercadão do Calçado/Eco Print, foi a goleadora No veterano, defesa menos vazada foi da Globoeste

Goleador da categoria veteranos foi Jeferson breda, da Eduarda móveis Defesa menos vazada da categoria livre foi da academia Corpo Expressão/
aracnomania/hG Center

Goleador da categoria livre foi leandro Schimelfening, com 12 gols, da autoelétrica bordin
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 ONEIdE BEhLING

Vôlei de Maravilha da AMV/
SEJL/Erva Daninha participou no 
sábado (20), nas categorias Mirim 
e Olesc, de um triangular amisto-
so em Quilombo. Os adversários 
foram Xanxerê e Quilombo. 

Na categoria mirim, vitória 
nas duas partidas, 2 x 1 contra 

Xanxerê e Quilombo, já na cate-
goria Olesc vitória apenas sobre 
Xanxerê por 3 x 0. No jogo con-
tra Quilombo derrota por 2 x 1. 
“Agradecemos aos professores de 
Xanxerê e de Quilombo pelo con-
vite e pelos ótimos jogos”, declara 
Thomas Zardo, professor respon-

sável pela equipe maravilhense. 
Ele também agradece a to-

dos os atletas pelo desempenho 
e evolução. “Agradecimento à ad-
ministração municipal; Secre-
taria Municipal de Esportes, Ju-
ventude e Lazer; a Associação 
Maravilhense de Voleibol; e os 

nossos patrocinadores, por sem-
pre nos apoiar e acreditar em to-
dos nós”, ressalta Zardo. Ele lem-
bra que agora vão continuar 
treinando para a fase estadual 
das Olesc, nas cidades de Timbó 
e Indaial, nos dias 29 de novem-
bro a 8 de dezembro. 

maravilhenses participaram com a categoria mirim e Olesc 

Divulgação

O 3º Desafio Líder Farma 
de Cicloturismo reuniu cerca de 
150 adeptos do esporte em Ma-
ravilha. A largada ocorreu por 
volta das 8h15 de domingo (21), 

em frente à prefeitura de Mara-
vilha. O trajeto teve percursos de 
32 quilômetros e 54 quilômetros 
de estrada de chão do interior do 
município. O objetivo, segundo 

os organizadores, foi confraterni-
zar com o grupo e superar os limi-
tes de cada um. Todos receberam 
medalha de participação. Depois 
do desafio teve almoço em um 

restaurante no centro da cidade.
O Rotary Clube Maravilha es-

teve presente e apresentou a cam-
panha que o clube desenvolve 
para o fim da poliomielite.  

bicicleta Objetivo, segundo os organizadores, foi confraternizar com o grupo

desafio líder farma de cicloturismo 
reúne ciclistas da região

Fotos: Cleiton Ferrasso/O Líder

avaliação dos organizadores foi positiva

mais de 150 ciclistas estiveram em maravilha para participar do desafio

Foram dois percursos, um de 32 quilômetros e outro de 54 quilômetros  

preparaÇãO
Voleibol masculino de maravilha faz 
amistosos em quilombo

libertadOres 
Nessa fase da competição, mata ou morre, quem não ga-

nha em casa não se classifica fora. O triunfo contra o River 
Plate garante ao Grêmio a classificação. Eu sei que já acon-
teceu do próprio River reverter placar, contra o Cruzeiro, por 
exemplo, mas o Grêmio é copeiro, sabe jogar Libertadores. 
Somente os bastidores podem impedir a chegada do Grêmio 
em mais uma decisão. Turma da Conmebol, por não gostar 
do futebol brasileiro, não quer ver o Imortal campeão nova-
mente.

arbitragem 
A atitude de ofender o árbitro Ricardo Marques dos San-

tos após o jogo do Inter contra o Santos foi baixaria. Segundo 
os repórteres, eles foram impedidos de ter acesso para a zona 
de entrevistas, como normalmente acontece. O vídeo da dis-
cussão do árbitro com Rodrigo Caetano mostra somente o ár-
bitro alterado. A pressão na arbitragem foi toda planejada no 
Beira-Rio.

internaciOnal 
Colorado será obrigado a vencer todos os seus jogos para 

superar o Palmeiras e levantar a taça. É só uma projeção, tudo 
pode mudar nas próximas rodadas, mas o cenário não é nada 
favorável. Matemático Tristão Garcia, durante a semana, divul-
gou o percentual de chances de título. Palmeiras: 74%, Flamen-
go: 17%, Inter: 7%, São Paulo: 1% e Grêmio 1%. Lembrando que 
no balanço das horas, tudo pode mudar.

sÉrie b
Quase ninguém fala da Série B na nossa região. Não há dú-

vida de que o Fortaleza, tendo atingido 60 pontos, estará na Sé-
rie A em 2019. Então tá, tchê! Restam três vagas apenas, que es-
tão sendo disputadas por Avaí, Goiás, CSA, Vila Nova e Atlético 
de Goiás. Emoção total nas últimas seis rodadas.

cHapecOense 
Não há como aceitar uma campanha como essa da Chapeco-

ense. Ficamos na torcida pela permanência do Verdão do Oeste 
na Série A. Acredito que tudo passa pelo jogo deste sábado contra 
o América-MG na Arena Condá, às 19h. É hora de união do gru-
po de jogadores, torcedores, dirigentes, imprensa... Todos juntos 
para evitar a queda! Em 2019 gostaria muito de ver dois represen-
tantes de Santa Catarina na elite do futebol brasileiro.

definiÇãO 
Clube Recreativo Maravilha vai conhecer neste sábado seu 

adversário nas semifinais do Estadual de Amadores. Na cida-
de de Princesa, às 16h, DNA Princesa X Ipiranga de Águas Frias 
duelam para avançar na competição. No primeiro jogo ocorreu 
empate, 1 X 1, em Águas Frias. Se DNA vencer, os confrontos fi-
carão assim: Guarani São Miguel do Oeste X Aliança de São João 
do Oeste. DNA Princesa X CRM. Em caso de classificação do Ipi-
ranga, mudam os adversários: Guarani São Miguel do Oeste X 
Ipiranga Águas Frias. CRM X Aliança São João do Oeste.

clube recreatiVO maraVilHa 
As semifinais estão agendadas para os dias 4 e 11 de novem-

bro! E justamente nesta fase decisiva o CRM poderá perder o 
seu principal jogador e o artilheiro. O centroavante Fábio Bud-
da está em negociação com o São Luiz de Ijuí para disputar o 
Gauchão 2019. Os treinamentos já começam em novembro 
no Estádio 19 de Outubro. Se a negociação evoluir, o time do 
Clube Recreativo Maravilha ficará sem um centroavante de 
renome no elenco. E isso é culpa do péssimo calendário ela-
borado pela Liga Esportiva Oeste Catarinense.
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base Maravilhenses conquistaram a artilharia da sub-8 e sub-10, além da defesa menos vazada da sub-8

maravilha conquista três vices pela copa Victor móveis
Na tarde de sábado (20) as 

equipes do futsal de Maravilha 
sub-8, 10 e sub-16 estiveram em 

Modelo. Naquele município, dis-
putaram as finais da Copa Victor 
Móveis de Futsal. Pela categoria 

sub-8 Maravilha enfrentou Sal-
tinho e perdeu nos pênaltis. Na 
sub-10 o placar de 1 x 0 foi favo-

rável a Saudades. Saudades tam-
bém foi o adversário de Maravilha 
pela sub-16. Na categoria, mais 

um vice para Maravilha, com pla-
car de 7 x 1 para os saudadenses.  

Pela categoria sub-12 Ma-

ravilha ficou em terceiro lu-
gar. Na classificação geral, con-
quistou a segunda colocação.

Fotos: Divulgação

Na categoria sub-8 maravilha perdeu nos pênaltis Na sub-10 derrota por Saudades pelo placar de 1 x 0

artilheiro da categoria sub-8 foi iago henrique Nunes, de maravilha Defesa menos vazada na sub-8 também foi de maravilha artilheiro da sub-10 é Samuel Figueiro, também de maravilha

primeirO
mais um pódio para um piloto maravilhense 

No sábado (20) e domingo 
(21) o piloto maravilhense Val-
dir Breitembach (Meca) compe-
tiu em Benedito Novo/SC. Ele 
participou da penúltima eta-
pa do enduro de regularida-
de, válido pelo Campeonato 
Catarinense e Copa Norte. Fo-
ram 130 quilômetros percor-
ridos em cinco horas. “A pro-
va toda foi com muita chuva 
e barro, mas a força de vonta-
de e experiência fez com que 

eu pudesse subir no pódio mais 
uma vez”, disse Meca. Ele fi-
cou na primeira colocação na 
categoria over 45, posição vá-
lida pelo Campeonato Catari-
nense e pela Copa Norte. Ago-
ra Meca treina para competir 
na última etapa do Catarinen-
se e da Copa Motocar. A pro-
va será realizada em Chapecó, 
nos dias 10 e 11 de novembro. 

Prova foi válida pela penúltima etapa do 
Campeonato Catarinense

Divulgação

Na categoria sub-16 maravilha perdeu de 7 x 1meninos da sub-12 ficaram na terceira posição da Copa victor móveis

No sábado (20) ocorreu o 
Campeonato Municipal de Bo-
cha 48. As disputas foram no 
Bar do Zé, quando a equipe da 
casa perdeu para o Bar do Si-
rineu Machado pelo placar de 
1.170 x 1.265; outro jogo do dia 
foi na Linha Sanga Silva, quan-
do a equipe da comunidade 
perdeu para o Bar do Suru por 
1.090 x 1.140; na Linha Água 
Parada, Água Parada fez 1.120 
x 1.335 Bar do Orlando Macha-
do; e para fechar a rodada do 

sábado (20), no Bar do Albe-
ri a equipe da casa ganhou da 
equipe dos Amigos do Bar do 
Zé pelo placar de 1.390 x 1.050. 

Hoje (27), pela terceira ro-
dada, jogam no Bar do Sirineu 
Machado, Bar do Sirineu Ma-
chado x Bar do Suru; na Linha 
Sanga Silva tem Sanga Silva x 
Bar do Zé; no Bar do Zé tem 
Bar do Zé x Bar do Orlando Ma-
chado; e na Linha Água Parada, 
Água Parada x Bar do Alberi.

municipal
bocha 48 tem sequência hoje  



município também orienta população sobre cuidados com vasilhames de flores que possam 
acumular água no cemitério 

dia de finadOs 
cadastramento de túmulos 
encerra na próxima semana 

Cleiton Ferrasso/O Líder 
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cHÁ rOsa 

saÚde 

HÁbitO saudÁVel 

programação do 
Outubro rosa 
segue hoje (27)

Hospital são José 
finaliza reforma 
no bloco d 

biblioteca tem mais 
de seis mil leitores 
cadastrados

pÁgina 2

pÁgina 10

pÁgina 19

rede Feminina faz avaliação da campanha que 
iniciou em setembro, voltada à saúde das mulheres 

Com investimento de mais de r$ 300 mil, obras 
objetivam deixar o espaço mais moderno e humano 

Dia Nacional do livro, comemorado segunda-feira 
(29), reforça a importância da leitura 


