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A nova lei trabalhista trouxe mudanças para o trabalhador que entra com ação na 
Justiça contra o empregador. Na prática, o processo pode ficar mais caro para o em-
pregado e deve inibir pedidos sem procedência. Entre as mudanças estão pagamen-
to de custas processuais em caso de ausências em audiências, de honorários dos ad-
vogados da parte vencedora e de provas periciais em caso de perda da ação, além de 
ser obrigatório com a nova lei especificar os valores pedidos nas ações. Outra novi-
dade é que se o juiz entender que o empregado agiu de má-fé, ele poderá ser mul-
tado e terá ainda que indenizar a empresa. Antes esse risco financeiro não existia e 
o trabalhador poderia ganhar um valor ou nada, mas não tinha custos previstos.

Nova lei trabalhista traz mudanças para 
trabalhador que entrar na JustiçaTem FeriADo em mArAVilHA

Na terça-feira (31), Dia da Reforma 
Protestante, é feriado municipal, conforme 
a lei 2.862/2004, sendo proibida a abertu-
ra das empresas neste dia, exceto quan-
do houver acordo coletivo ou individual 
firmado com o sindicato corresponden-
te. Por outro lado, foi firmado um acor-
do coletivo dos supermercados, mercados 
e minimercados do município com o Sin-
dicato dos Empregados no Comércio do 
Extremo-Oeste para abertura neste feria-
do do dia 31 de outubro. As empresas des-
te ramo poderão trabalhar das 8h30 às 12h 
e das 13h30 às 18h, desde que cumpram 
o estabelecido no acordo, sendo que as 
mesmas não são obrigadas a trabalhar. E 
quinta-feira (2) é Dia de Finados, para re-
ferenciarmos os nossos entes queridos.

OPOrtunIDADE

A Secretaria de Estado da Segurança 
Pública assinou na terça-feira (24) os edi-
tais para realização de concurso público 
para a Polícia Civil de Santa Catarina. Se-
rão oferecidas 394 vagas, sendo 194 para 
escrivão e 200 para agente. As inscrições 
podem ser feitas até o dia 27 de novembro.

Os salários e a carga horária das car-
reiras ainda não foram divulgados. Os edi-
tais foram assinados pelo secretário em 
exercício da Segurança Pública, Aldo Pi-
nheiro D’Ávila. As provas serão realiza-
das em 16 de dezembro para a carrei-
ra de escrivão e, no dia seguinte, 17, para 
o cargo de agente de polícia. Os interes-
sados poderão fazer o concurso na Gran-
de Florianópolis, Joinville, Chapecó, Cri-
ciúma, Tubarão, Lages, Itajaí e Joaçaba.

AUMENTO NA CONTA DA LUZ

O segundo patamar da 
bandeira vermelha nas contas de 
luz ficará 43% mais caro a partir 
de novembro. A proposta da Aneel 
é elevar de R$ 3,50 para R$ 5,00 a 
cobrança por cada 100 quilowatt-
hora consumidos (kWh) no 
segundo patamar da bandeira.

LULA E SEUS RECIBOS 
DE ALUGUEL

A defesa do ex-pre-
sidente Lula entregou à 
Justiça 31 folhas referen-
tes a recibos de aluguel 
do apartamento 121 do 
Edifício Hill House, em 
São Bernardo do Cam-
po. O juiz Sérgio Moro ha-
via dado 48 horas para a 
apresentação dos origi-
nais da documentação 
contestada pela Lava-Jato.

ROTARY CLUB MARAVILHA

Desde julho deste ano Jair Schossler é pre-
sidente do Rotary Club Maravilha. Com o lema 
O Rotary faz a Diferença, Schossler falou so-
bre as atividades já realizadas pelo grupo du-
rante o novo mandato no Programa Atualida-
des da Líder FM, na terça-feira (24). Parceiro de 
diversas instituições do município, o Clube re-
alizou, na quinta-feira (26), a 5ª Edição do Pro-
jeto Profissional Destaque. Este ano os homena-
geados foram os profissionais da Apae Marisol 
de Maravilha, lembrados pelo esforço e luta.

LIBERDADE E INTELIGÊNCIA
A prefeita, Rosimar Maldaner, sancionou 

o projeto que trata sobre a alteração no ho-
rário do comércio de Maravilha. A lei com-
plementar foi sancionada na terça-feira (24), 
quando começou a vigorar efetivamente. No 
comércio, a lei autoriza empresários a fle-
xibilizar o horário de atendimento, possibi-
litando portas abertas durante a noite, por 
exemplo. Por outro lado, regulariza empre-
sas que já estão trabalhando nestes horários.

A lei foi sancionada pela prefei-
ta após ser aprovada na Câmara de Vere-

adores e, antes disso, passar por audiên-
cia pública, quando também foi aprovada 
por 112 votos favoráveis e 12 contrários. 

De acordo com o município, a sanção au-
toriza o artigo 203 do Código de Posturas, 
com a seguinte explicação: “Fica liberado o 
horário de funcionamento dos estabeleci-
mentos comerciais, industriais e prestado-
res de serviços, no município de Maravilha 
(SC), observadas as normas da legislação fe-
deral, estadual e municipal, especialmen-
te a legislação trabalhista e previdenciária”.
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LIÇÕES DE VIDA
o orgulho destrói as boas qualidades 
do espírito. a humildade ajuda a 
reconstruir. Quando você cometer um 
erro, tenha a coragem de pedir desculpas. 
Nunca é tarde para voltar atrás!

Até A PróxIMA EDIçãO! 

O vereador Carlos Grassi (PP) apresen-
tou, durante sessão ordinária de terça-fei-
ra (24) da Câmara de Vereadores de São 
Miguel do Oeste, uma moção de aplau-
so parabenizando o Serviço Aeropolicial 
de Fronteira – Saerfron “pelos excelen-
tes serviços de resgate, auxílio aeromédi-
co e missões desempenhados em nossa 
região”. A moção foi aprovada por unanimi-
dade e entregue ao delegado, piloto e co-
ordenador do Saer, Ricardo Newton Casa-
grande; ao coordenador-adjunto do Saer, 
delegado Albert Silveira; ao diretor de Po-
lícia de Fronteira, delegado Carlos Morbi-
ni; e ao delegado responsável pela regional 
de Chapecó, Wagner Valdivino Meirelles. 
Uma cópia será entregue ao delegado-ge-
ral da Polícia Civil de Santa Catarina, Artur 
Nitz. O Saerfron foi criado em 2004 e pos-
sui sede em Chapecó. A unidade é respon-

sável por atender 84 municípios de frontei-
ra e atua em missões policiais, de resgate, 
aeromédico, auxílio em buscas de foragi-
dos, roubos, sequestros, levantamento fo-
tográfico, entre outros. Além disso, o órgão 
presta apoio às forças de segurança pública 
e dos poderes Executivo e Judiciário. “Des-
de sua criação, o Saerfron já realizou 1.600 
missões, atendendo a toda a região do Ex-
tremo-Oeste”, ressalta Grassi. Desde 2015 
o Saerfron firmou convênio com a prefei-
tura de Chapecó, do qual resultou a cria-
ção do Serviço de Atendimento e Resgate 
Aeromédico (Sara), passando a desem-
penhar o serviço aeromédico. Atualmen-
te a estrutura do órgão é composta por seis 
pilotos, 10 tripulantes operacionais, seis 
médicos e quatro enfermeiros. O Saefron 
dispõe de uma aeronave equipada para 
voos policiais, de resgate e aeromédico.

HOMEnAgEM MAIS DO QuE JuStATraBaLHO ESCraVO
Ao decretar a suspensão da portaria do Minis-

tério do Trabalho que flexibiliza regras para o tra-
balho escravo, a ministra Rosa Weber, do Supremo 
Tribunal Federal (STF), assinalou que “escravi-
dão moderna é mais sutil”. Sua decisão deve pas-
sar pelo plenário. O STF mandou suspender os 
efeitos da portaria, mas, em entrevista, o minis-
tro do Trabalho diz que ela não será revogada.

REVOLTANTE

O comportamento de certos deputados que se 
dizem da oposição ao governo federal é revoltante, 
tanto nas suas posturas, como nos pronunciamen-
tos. São vazios, inócuos e demagógicos. Quando o 
Brasil começa a andar, procuram novamente tumul-
tuar a organização governamental, intimidar e jo-
gar os deputados conscientes e que prestam grande 
serviços ao Brasil contra suas bases. São os mesmos 
que apoiam movimentos sociais intimidando aque-
les que querem o trabalho e o progresso da nação. 
Simplesmente revoltante a quem assistiu a sessão 
da Câmara dos Deputados na quarta-feira (25). Ain-
da bem que é a minoria, e cada vez estão mais fragi-
lizados. São aqueles do time “quanto pior, melhor”. 
E após a Câmara ter derrubado a segunda denún-
cia contra o presidente, e o susto da internação mé-
dica repentina, começa o terceiro governo Temer. 
Daqui até o fim de 2018, a aposta é aprovar o que 
for possível na área da Previdência e no ajuste fis-
cal, além de formar uma coalizão para as eleições.

Outubro rosa 

Está ocorrendo neste mês o Outubro 
Rosa, movimento comemorado em todo o 
mundo que tem por objetivo a conscientiza-
ção sobre o câncer de mama, o tipo de câncer 
que mais acomete as mulheres, segundo da-
dos internacionais. No Brasil, o Ministério da 
Saúde participa da campanha com diversas 
ações, e nossa cidade está com motivos cor-
de-rosa participando do movimento, aliás, 
nossa rede é muito atuante. Às abnegadas vo-
luntárias, o reconhecimento da comunidade!

DiA Do DenTiSTA
Transmitimos a todos 

os dentistas o nosso abraço 
com felicitações pelo Dia 
do Dentista, que comemo-
ramos na quarta-feira (25). 
A todos os amigos, a nos-
sa admiração e carinho!

JUSTiÇA eleiTorAl
A revisão eleitoral que ocorre em 43 cida-

des de Santa Catarina tem comparecimento 
obrigatório para todos os eleitores. No entan-
to, quem tiver mais de 70 anos não está sujei-
to às sanções, como perda do CPF e suspen-
são de benefícios e aposentadoria. Os idosos 
com mais de 70 anos possuem voto facultati-
vo. Porém, aqueles que votam em uma das 43 
cidades da revisão do eleitorado e que quise-
rem continuar exercendo o direito de votar 
devem realizar o cadastramento biométrico.

DIFERENTE 
A marca Personal, da Santher, anun-

ciou na segunda-feira (23) o lançamen-
to do primeiro papel higiênico preto do 
Brasil. Como slogan da campanha foi uti-
lizada a frase Black Is Beautiful (preto é 
lindo, em português), que foi considera-
da racista por tirar de contexto a expres-
são criada como símbolo da resistência 
negra norte-americana nos anos 1960. Tan-
to a Santher, quanto a agência Neogama, 
que produziu a campanha, pediram des-
culpas pelo incidente e não vão mais usar 
o slogan na promoção do novo produto.

REDUÇÃO NOS JUROS
O Banco do Brasil anunciou na quar-

ta-feira (25) nova redução das taxas de ju-
ros para pessoas físicas e jurídicas, em li-
nha com a decisão do Comitê de Política 
Monetária (Copom), que cortou a taxa Se-
lic em 0,75 ponto percentual, agora em 
7,5% ao ano. Esta é a sétima queda con-
secutiva de juros no Banco do Brasil ao 
longo deste ano. As novas taxas entram 
em vigor a partir de segunda-feira (30).

FINADOS 
Na quinta-feira (2) é Dia de Fina-

dos. A nossa homenagem aos en-
tes queridos que deixaram enor-

mes vazios em nossas vidas.
“Quando alguém morre, um pedaço de 

nós morre junto. Mas um grande pedaço da-
quele que morre vive em nós” (Monja Coen)
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O ano de 2017 começa a se despedir com pelo me-
nos um alento entre tantos acontecimentos pesados na 
economia e na política: o fortalecimento de diversos 
movimentos suprapartidários que pregam a renova-
ção política e a retomada da confiança no futuro do país. 
Movimentos como Acredito, Agora! Bancada Ativista, 
Nova Democracia e Transparência Partidária, entre ou-
tros, têm o mesmo desejo: que a política se torne efetiva-
mente uma ferramenta de promoção do bem comum.

Motivadas pela falta de identidade com os prin-
cipais líderes políticos nacionais, essas pessoas se 
agruparam em torno de projetos comuns, inde-
pendente de estarem associadas a algum parti-
do. Essa tendência da reunião em torno de ideias 
e causas, não apenas de partidos políticos é global 
e chega com força.

Vale recordar que, quando foram criados, os 
partidos representavam grupos ou classes sociais, 
com posturas bem definidas. Era fácil “tomar par-
tido”. De lá pra cá, as siglas se multiplicaram, em 
número tão grande que dificultam a identificação 
com o eleitor. E o que assistimos agora é o fenôme-
no dos extremismos, turbinado pela revolução di-
gital das comunicações. Uma guerra de opiniões 

que mais parece uma volta ao passado e certamen-
te não serve para resolver os nossos problemas.

Os novos movimentos que surgem abrem ou-
tra porta de entrada na política, que não obriga 
quem quer participar dos rumos do país a fazer par-
te de um partido já constituído. Filiados a partidos 
também podem e devem participar, mas esse não é 
um requisito - o que amplia demasiadamente o le-
que de contribuições e ideias. De outro lado, os pró-
prios partidos estão percebendo aí uma chance de 
renovação e de reaproximação com o eleitor.

Os grupos surgem em onda e começam a anga-
riar adeptos de peso que acabarão dando a cara de 
cada movimento. Um deles, o Agora!, já com três par-
tidos alinhados, anunciou que pretende lançar 30 can-
didatos nas eleições do ano que vem. O que mais vale 
nesse fenômeno é a multiplicidade de formações aca-
dêmicas e culturais de seus membros, menos preocu-
pados com ideologias e mais com soluções.

Também aqui em Santa Catarina temos mo-
vimentos nesse sentido, como o Projeto de Lei de 
Iniciativa Popular “30% Eleitas”, que assegura a re-
serva de 30% das vagas para as mulheres nas Câ-
maras de Vereadores, Assembleias Legislativas, 

Câmara dos Deputados e Senado. É uma forma 
de mudar a legislação para que, ao invés de ape-
nas vagas, tenhamos mandatos garantidos para as 
mulheres, tão representativas na sociedade e ainda 
tão poucas em papel de liderança política.

Todas essas iniciativas refletem o nosso des-
contentamento com as velhas práticas que não 
mais se enquadram na realidade. Como podemos 
continuar falando em país do futuro se estamos 
sendo governados pelo passado? Os jovens que-
rem sim, entrar na política, e a formalização dessa 
intenção em movimentos organizados é o melhor 
fato do ano até agora.

Os partidos tradicionais precisam estar atentos 
a isso, se oxigenar, acolher o novo, mudar de ideia, 
pensar diferente. Quem sabe esta grande crise tra-
ga a oportunidade de mudança que há tanto ense-
jamos e que já no ano que vem possamos começar 
a ver a renovação acontecer de fato. Como disse em 
um de meus últimos artigos, para que os políticos 
sejam melhores, os melhores precisam ser políticos.

Antonio Gavazzoni, advogado 
e doutor em Direito Público

QuAnDO A 
DúVIDA cHEgAr

O leitor já deve ter enfrentado momentos de grande 
dúvida. Aqueles que surgem do nada. Especialmente à 
noite.

Mas vamos devagar: qual é a sua dúvida? A minha, em 
geral, é mais relacionada com o profissional que estou me 
tornando. Será que este é o melhor caminho? Será que vai 
dar certo? E se daqui alguns anos eu perceber que esque-
ci de alguma coisa?

Há alguns dias, por exemplo, vi um palestrante se pre-
parar para subir ao palco. E o sentimento veio, do nada: 
eu também faço isso da vida. Será que também sou as-
sim? O que as pessoas pensam? Aonde isso vai dar? E por 
aí vai.

Não tem o que fazer: as dúvidas continuarão apare-
cendo, com frequência. Somos biologicamente progra-
mados para evitar situações de desconforto. Se permitir-
mos, nossa mente se aprofunda nesses questionamentos. 
E nesses momentos muitos desistem. Por isso é impor-
tante aprender a conviver com a dúvida – pois, insisto, ela 
não vai sumir.

Nesses momentos precisamos nos agarrar em algo. 
E a melhor estratégia que eu conheço é registrar, anotar, 
de forma clara, o progresso que já conseguimos. O que 
foi feito e o que está sendo feito. As conquistas, as eta-
pas concluídas. Porque diante de momentos de incerteza 
é fácil esquecer do que já foi construído.

Nesse ponto vem a recomendação mais difícil: o ideal 
seria definir métricas de progresso. Em geral usamos a ré-
gua financeira: se está dando dinheiro é porque está fun-
cionando. Mas nem sempre existe relação entre dinheiro 
e evolução profissional. Você pode estar sendo bem pago 
para fazer a mesma coisa, todos os dias. Não há nada de 
errado nisso: mas é essa repetição que você almeja? No 
meu caso, a estagnação em troca de dinheiro é o que eu 
mais temo. Além disso, dependendo do que você é pago 
para fazer, a inovação pode bater na sua porta e pedir 
para que você se retire.

Pensando assim, será que a dúvida não pode ser um 
bom sinal? Ela incomoda, tira o sono, mas mostra que 
não estamos dormindo. Estamos atentos, em movimento. 
Por isso, quando a dúvida chegar, que seja bem-vinda: va-
mos sentar e avaliar o que já foi conquistado, e decidir se 
a preocupação faz sentido. Em geral ela passa e seguimos 
em frente, um passo de cada vez. Ou seja: a dúvida pode 
ser um bom sinal. Depende da reação.
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pOLítIcA

por lUiZ ClÁUDio CArPeS

dIrETO 
aO PONTO

cELuLArES nAS EScOLAS

Tema de audiência pública realizada na Assembleia Le-
gislativa na segunda-feira, dia 23, a utilização de aparelhos 
de telefone celular em sala de aula foi debatida. Há uma lei 
aqui no Estado (14636/2008) que estabelece a proibição. O 
debate versou exatamente sobre liberar o uso dos celulares 
e smartphones em salas de aula. Não vejo problema – des-
de que com fins pedagógicos. E aí é que vem exatamente o 
problema. Usar APENAS com tal finalidade. A proibição le-
gal decorre naturalmente dos abusos e excessos que eram 
cometidos pelos alunos, que ao invés de prestar atenção na 
sala de aula, prestigiando o professor e aprendendo o conte-
údo, ficavam em redes sociais ou outras formas de comuni-
cação. E a aula passava sem que o aluno prestasse atenção.

LEIS ExIStEM POrQuE O SEr HuMAnO 
nãO SE POLIcIA 

O advento desta lei se deu aqui no Estado porque faltou 
bom senso para os alunos. E quando não há respeito e boas 
maneiras, é preciso que haja a medida coercitiva, legal, para 
colocar limites. Foi o que ocorreu. Justamente por conta da-
queles que não prestavam atenção e ficavam no Facebook, 
no Instagram, no WhatsApp, a lei foi aprovada. O receio, ha-
vendo alteração na redação legal, é que novamente o pesso-
al não saiba se comportar, e antes de utilizar para pesquisas 
e com fins pedagógicos, comece a mesma ladainha anterior. 
Alunos dispersos, com aprendizado fraco, por conta da de-
satenção propiciada pela internet, livremente acessada de 
qualquer aparelho.

BOAS MAnEIrAS DEVEM VIr DE cASA
Por fim, os limites devem começar a serem impostos 

dentro de nossas casas. Sabe aquela criança que passa o dia 
inteiro no seu smartphone? Pois é. Geralmente são estes que 
não sabem aproveitar a tecnologia para buscar aprendiza-
do, e que em sala de aula, como não houve imposição de li-
mites dentro de casa, vão desrespeitar também no colégio. 
É preciso impor limites, ter pulso firme com esta criançada. 
Afinal, vivem eles em uma geração tecnológica, algo muito 
diferente do que muitos pais viveram. Por conta disso, os li-
mites geralmente não existem, e a criança ou adolescente se 
cria muito à vontade. Tem, sim, que limitar. O dissabor da li-
mitação de hoje fará certamente com que seu filho amanhã 
agradeça por você ter tomado tal medida. No entanto, nem 
todos tomam. E para os excessos, os rigores da lei infelizmen-
te são necessários. 

PMDB 
Executiva de Maravilha escolhe novos presidentes 

O Partido do Movimen-
to Democrático Brasileiro 
(PMDB) de Maravilha reali-
zou no sábado (21) conven-
ção municipal com escolha 
da nova Executiva e os seg-
mentos do PMDB Mulher 
e JPMDB. A eleição foi com 
chapa única e recebeu votos 
de filiados do partido. O novo 
presidente da Executiva Mu-
nicipal é o empresário e se-
cretário da Agência de De-
senvolvimento Regional de 
Maravilha, Jonas Dall’Agnol, 

que terá como primeira vi-
ce-presidente Veroní Carra-
ro e segundo vice-presiden-
te o vereador Eder Moraes. 

A presidente do PMDB 
Mulher é Solange Balestreri e 
a JPMDB ficará com Tatiane 
Fagan. Antônio Bertollo en-
cerra o terceiro mandato, sen-
do dois consecutivos, à frente 
do partido. Dall’Agnol afir-
ma que assume a presidência 
com o compromisso de dar 
continuidade ao trabalho de 
Bertollo, mantendo o partido 

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder

Presidente do PmDb mulher, Solange balestreri; presidente da Executiva, Jonas 
Dall’agnol; e presidente do JPmDb, tatiane Fagan

Eleição foi no sábado, com participação dos filiados

LEgISLAtIVO Câmara teve duas sessões com sete projetos de lei em pauta

Mudanças no horário do comércio 
e orçamento são debatidas 

A Câmara de Vereadores de 
Maravilha apresentou e votou 
sete projetos de lei durante duas 
sessões ordinárias, uma realizada 
na manhã de sábado (21) e outra 
na segunda-feira (23). No sába-
do foi aprovado em segundo tur-
no o projeto de lei nº 048/2017, 
que dispõe sobre abertura de cré-
dito suplementar no valor de R$ 
258.165,47, de autoria do Execu-
tivo Municipal. Deste valor total, 
R$ 40 mil serão usados para obra 
de reforma do telhado da Casa 
Mortuária Municipal, R$ 40 mil 
para melhorias na parte adminis-
trativa do Cemitério Municipal e 
R$ 178.165,47 para manutenção 
da Secretaria de Planejamento e 
Administração. 

Em primeiro turno, mais 
dois projetos foram aprovados 
no sábado e voltaram para a pau-
ta na sessão de segunda-feira, 
em segundo turno. O projeto de 
lei 036/2017 autoriza a abertura 
de crédito adicional suplemen-
tar no valor R$ 300 mil, que será 
usado para pagamento de pre-
catórios e compra de um ônibus 
para a Apae Marisol. Este projeto, 
em seu texto original, previa o re-
manejamento de R$ 802 mil, mas 
a bancada da oposição aprovou 
uma emenda supressiva na ses-
são de sábado, baixando o valor. 

A matéria gerou debates du-
rante a sessão. O relator do pro-
jeto, Natalino Prante, destacou 
que o município precisa organi-
zar melhorar seu orçamento para 
que no fim de ano não precise re-
tirar tanto dinheiro de uma secre-
taria para suprir as necessidades 
de outra. O projeto original pre-
via, por exemplo, a retirada de R$ 

400 mil da Secretaria de Indús-
tria e Comércio, valor que foi di-
minuído para R$ 200 mil por meio 
da emenda. Já o vereador Eder Mo-
raes usou a tribuna e afirmou que a 
aprovação da emenda supressiva 
vai prejudicar o andamento de tra-
balhos importantes na área social. 

O projeto de lei nº 010/2017 
também entrou em votação nas 
duas sessões. Este altera o Código 
de Posturas do Município, pro-
pondo a alteração dos horários 
de atendimento no comércio de 
Maravilha. Assim, cada empre-
sário poderá definir seu próprio 
horário de atendimento. Confor-
me o relator do projeto, vereador 
Jeovany Folle, a aprovação des-
ta mudança é um grande avanço 
para o município.

APrOVADOS EM 
PrIMEIrO turnO

Outros quatro projetos en-
traram na pauta da sessão de se-
gunda-feira, portanto devem re-
tornar para votação na próxima 
semana. Ambas as matérias fo-
ram aprovadas em 1º turno.

O projeto de lei complemen-
tar nº 011/2017 dispõe sobre nor-
mas relativas ao Plano Diretor do 
município e transforma em Zona 
Comercial 1 o trecho da Avenida 
Anita Garilbaldi. A matéria gerou 
debate entre os vereadores, com 
críticas sobre a forma como o as-
sunto foi debatido em audiência 
pública. Conforme o vereador 
Láurio Stieler, a matéria foi deba-
tida na mesma audiência pública 
que tratou sobre as alterações no 
horário do comércio, no entanto, 
pegou a todos de surpresa. Stieler 
destacou que o município falhou 

na divulgação do segundo tema e 
quem estava na audiência públi-
ca não tinha conhecimento sobre 
o referido assunto, nem mesmo 
sabia que o mesmo entraria em 
pauta naquela noite. 

O projeto de lei nº 045/2017 
também foi aprovado em primei-
ro turno e autoriza a contribuição 
financeira para o Consórcio Inte-
grado de Gestão Pública do Entre 
Rios (Cigamerios) no valor de R$ 
12.356 mil mensais. 

Já o projeto de lei comple-
mentar nº 09/2017 altera a lei 
complementar nº 16/2015 do Es-
tatuto dos Servidores Municipais. 
A matéria trata sobre as atribui-
ções de cargos de direção, chefia 
e assessoramento, com o princí-
pio da livre nomeação e exone-
ração. A alteração no projeto é re-
sultado de uma Ação Direta de 
Inconstitucionalidade, proposta 
pelo Ministério Público de San-
ta Catarina, o qual entende que 
através das descrições atuais (da 
lei complementar nº 16/2015) 
não é possível aferir o vínculo de 
estrita confiança com a autori-
dade nomeante. O objetivo com 
a apresentação do novo texto é 
deixar mais clara a descrição das 
funções de cada cargo comissio-
nado, proposto na referida lei. 

O projeto de lei nº 039/2017 
trata sobre o Plano Plurianual 
(PPA) 2018/2021. A matéria que 
trata sobre previsão de orçamen-
to do município para os próximos 
quatro anos foi aprovada em pri-
meiro turno com duas emendas. 
Uma emenda é de autoria do ve-
reador Láurio Stieler e devolve ao 
orçamento da Câmara 0,56% que 
não estavam previstos no texto 

original, passando de 5,68% para 
6,24% anual. A outra mensagem 
substitutiva é de autoria do Exe-
cutivo, a qual devolve para a Se-
cretaria de Agricultura 1% de or-
çamento que não estava previsto 
no texto original, passando assim 
de 11% para 12% o orçamento 
anual da secretaria

 
InDIcAçÕES 

Três indicações foram apro-
vadas na sessão de segunda-fei-
ra. A de nº 142/2017, de autoria 
do vereador Natalino Prante, su-
gere que o Executivo Municipal 
inclua no orçamento recursos 
necessários para a pavimentação 
asfáltica em toda extensão da Rua 
Arnoldo Graeff, conforme abaixo
-assinado realizado pelos mora-
dores da rua.

A de nº 143/2017, de auto-
ria dos vereadores da bancada 
de oposição, sugere investimen-
to de infraestrutura do Lotea-
mento Jardim América 1 e 2 e Lo-
teamento Jardim do Lago, com 
melhorias no alambrado late-
ral junto à praça pública na Rua 
Monteiro Lobato; pavimentação 
asfáltica nas Ruas Monteiro Lo-
bato e Olavo Bilac; pavimentação 
asfáltica na Rua Euclides Mario 
Canalle, no trecho entre o Lote-
amento Jardim América 1 e em-
presa Reafrio. 

A indicação 144 é de auto-
ria dos vereadores Itamar Adler e 
Láurio Stieler e sugere que o Exe-
cutivo Municipal faça melhorias 
na Rua Prefeito Albino Cerutti 
Cella, no Bairro Progresso, com 
colocação de camada asfáltica 
entre a ponte até a sede da em-
presa Transcatto Transportes. 

unido e buscando elevar a for-
ça que o PMDB tem dentro de 

Maravilha. Para o mandato de 
dois anos, ele citou dois obje-

tivos principais, que são a re-
eleição do deputado federal 

Celso Maldaner e a eleição de 
um governador para o Estado. 
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cOMBAtE 
rotary realiza atividade contra a poliomielite 

Durante as atividades 
do Dia da Família realizado 
amanhã (29), pela Secretaria 
de Educação, Secretaria de 
Assistência Social e Depar-
tamento de Cultura, o Rotary 
Club Maravilha irá realizar a 
ação de combate à poliomie-
lite. “Desde 1988 nossa en-
tidade abraça essa causa em 
nome de todos os países. Ire-

Jair Schossler, presidente do rotary 
Club maravilha 

mos explicar sobre os recur-
sos e como a erradicação da 
doença é importante”, explica 
o presidente, Jair Schossler. 

Além da ação, os inte-
grantes irão promover ma-
teada, em parceria com a 
marca Materva. “Nosso ob-
jetivo sempre é auxiliar a so-
ciedade, por isso convido a 
todos a participar da pro-

gramação que será diverti-
da e unificadora”, lembra. 

O evento inicia às 15h, 
no Espaço Criança Sorri-
so, e também terá a parti-
cipação de outras entida-
des. O cronograma contará 
com atividades físicas, cul-
turais e apresentações que 
serão realizadas entre fa-
mílias do município. 

Diana Heinz/O Líder

cuLturA
Escola de Ensino fundamental Juscelino 
Kubitschek de Oliveira promove oficina de dança

Com o objetivo de suprir 
a necessidade de aprofundar 
o conhecimento sobre dan-
ça, a Escola de Ensino Fun-
damental Juscelino Kubits-
chek de Oliveira realizou, 
na quinta-feira (26), ofici-
na com o professor integran-
te da invernada juvenil do 
Centro de Tradições Gaú-
chas (CTG) Juca Ruivo Vini-
cius Alexandre Soldatelli. 

O tema, que faz parte do 
currículo escolar, apresen-

tou este ano o estilo gau-
chesco. Conforme a pro-
fessora de Educação Física 
Tânia Ceccon Zanella, cer-
ca de 60 alunos partici-
param da oficina, que já 
teve dança alemã, capoei-
ra e jiu-jítsu em outras edi-
ções. “Escolhemos o ritmo 
gaúcho pela proximida-
de com a cultura maravi-
lhense. Essa contribuição 
pode ter sido muito mais 
significativa do que nas ex-

Estilo gauchesco foi o escolhido neste ano

periências pedagógicas 
que envolvem a dança em 

sala de aula. Agradeço a to-
dos os envolvidos”, explica.

HOMEnAgEM 

DEStAQuE

núcleo da Mulher 
Empresária e cDL 
realizam Dia do Associado

Dentista maravilhense 
recebe medalha por 
honra ao mérito 

O dia 15 de novembro será de homenagens aos par-
ticipantes da CDL e Associação Empresarial de Mara-
vilha. O Núcleo da Mulher Empresária está organizan-
do o Dia do Associado, uma programação realizada com 
o objetivo de reunir e integrar os participantes da en-
tidade. De acordo com a coordenadora do Núcleo, In-
dianára da Silva, o cronograma do evento terá matea-
da, música e almoço preparado pelo chefe de cozinha 
de Criciúma Sadi Kuzbick. “O prato principal será fei-
joada, sendo produzida de diversas formas para aten-
der a todos”, lembra. O evento será realizado no Es-
paço Criança Sorriso e os ingressos custam R$ 25. 

Em comemoração 
ao Dia do Dentista (25), 
o Conselho Regional de 
Odontologia de Santa Cata-
rina homenageou a dentis-
ta maravilhense Júlia Ma-
ria Spessato Zanco com a 
medalha de hora ao mérito 
odontológico catarinense. 
O destaque, que raramente 
é entregue, foi pela catego-
ria contribuição honorífi-
ca, no plano do desenvol-
vimento social e político. 

Júlia trabalha há mais 
de 10 anos no município 
de Tigrinhos, onde exerceu 
o projeto vencedor do prê-
mio “Criança sorriso: saú-
de bucal na escola” reali-
zado durante a 14ª Mostra 
Brasil aqui tem SUS, em ju-
lho deste ano. Para a den-
tista, ambos os prêmios 
são frutos de muito traba-
lho e dedicação. “Me sen-

ti grata por esse mérito 
por ser uma menção de 
grande importância pe-
rante a classe odontoló-
gica. Estou muito honra-
da pelo reconhecimento 
do meu trabalho jun-
to ao Conselho Regional 
de Odontologia de San-
ta Catarina” agradece.

Evento foi realizado em Florianópolis

Divulgação

A 5ª edição do projeto 
Profissional Destaque foi re-
alizada na noite de quinta-
feira (26) pelo Rotary Club de 
Maravilha. O objetivo é ho-
menagear profissionais que 
se destacam ou se destacaram 
em diversos segmentos da so-
ciedade. Nesta edição foram 
homenageados os profissio-

nais e voluntários que atuam 
junto à Apae Marisol. 

Os homenageados fo-
ram: primeiro presidente da 
Apae, Maximino Tumelero; 
Vilma Kreutz, representando 
o Grupo de Apoio de Volun-
tárias; Margarete Diedrich 
Maas, representando a equi-
pe técnica; Cenira Dutra, re-

presentando os professores; 
Clari Piton, representando os 
funcionários; e Apae Mari-
sol, no ato representada pelo 
atual presidente, Genuir Bas-
sani, e diretora, Adriane Po-
lazzo.

A diretora da Apae desta-
cou que é um reconhecimen-
to e uma alegria imensa re-

ceber esta homenagem. Ela 
ressaltou que o trabalho ini-
ciado há 32 anos com a fun-
dação da Apae Marisol foi 
grandioso e orgulha a todos 
que hoje fazem parte do mo-
vimento apaeano. O evento 
foi realizado na Cantina Ita-
liana, encerrado com jantar 
de confraternização.

PrOfISSIOnAL DEStAQuE Evento está em sua 5ª edição e foi 
realizado na noite de quinta-feira

Voluntários e servidores da Apae 
são homenageados pelo rotary

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder

homenageados na noite de quinta-feira mesa de honra formada durante o evento

Divulgação
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LUIZ CarLOS
PraTES

fAz tEMPO

Parece que o tempo passa, talvez passe, no relógio. Não en-
tre nós, brasileiros. Antes de dizer da nossa conversa de hoje, con-
vém repetir que... O ser humano se repete, na estupidez, dia após 
dia. E não me venha alguém dizer que todos os dias temos novida-
des, que a ciência todos os dias nos agracia com novidades, com 
descobertas... Não é disso que falo, falo da estupidez humana de 
se repetir nos mesmos processos mentais, nas mesmas tolices que 
conduzem ao sofrimento.

Veja se tem cabimento... Ouça esta – de um jornal carioca, 
ouça bem – “As crises econômica e política estão levando os exe-
cutivos brasileiros à beira de um novo ataque de nervos. E o pior, à 
beira de um ataque cardíaco... O dr. (nome do médico do Hospital 
Carlos Chagas, Rio de Janeiro)... tem constatado que os sintomas 
do estresse, um dos principais componentes dos distúrbios cardí-
acos, têm aumentado sensivelmente entre os executivos do país. 
(...) Uma das maiores causas desses índices alarmantes (foram ci-
tados os números) é o estresse...”. Em resumo essa a notícia, certo?

Só que essa notícia (dos meus arquivos) é de 2 de agosto de 
1992, tem 25 anos. Vinte e cinco anos e os problemas continuam 
os mesmos, crise política e crise econômica. Povo infeliz, povo es-
tonteado, povo mentalmente pobre, povo que merece a sorte que 
planta todos os dias...

Agora ouça esta manchete do final de semana, deste último fi-
nal de semana, ouça: - “Empresas adotam técnicas de meditação 
contra o estresse”. Vinte e cinco anos depois daquela reportagem 
citada, nada mudou entre nós. Será que são a economia e a políti-
ca, em si mesmas, que criam os problemas? Claro que não, quem 
cria problemas são as pessoas, as eticamente pútridas, as impu-
nes, as que são julgadas por pessoas que deviam elas mesmas se-
rem julgadas e... duramente “executadas”, punidas. Nos corredores 
das empresas o que mais há é gente neurótica, trazendo problemas 
de casa e levando problemas para casa. O que mais se vê nos pátios 
dos colégios são jovens desnorteados existencialmente, jovens ór-
fãos de pais vivos, jovens cujos “pais” são os celulares na palma da 
mão. Como esperar dias melhores se os velhos estão perdidos e os 
jovens sem futuro? Mas sabes quando tudo isso começou? Quan-
do aquelas caravelas asquerosas de Cabral vieram dar com as costas 
por aqui. Foi ali que tudo começou. Com degenerados.

MEDItAçãO
Muitas empresas têm levado à meditação aos seus funcioná-

rios estressados, meio loucos, isso sim... Meditação, em resumo, é 
esvaziar a mente, em nada pensar. Isso leva-nos a uma certa facili-
dade de não pensar bobagens estressantes, mas... Se o funcionário 
não tiver, ele mesmo, uma boa consciência sobre realidades, pen-
samentos, ações e reações, nada feito. E vem daí, mais uma vez, a 
indispensável necessidade de os pais plantarem na cabeça dos fi-
lhos os bons rumos na vida. A educação desde o berço é abenço-
ada semente. Mas como, com esses biltres de pais que andam por 
aí? Sem esperanças.

PAIS
Fiz Psicologia e como jornalista volta e meia ouço pais me di-

zerem que fizeram de tudo pelo bem dos filhos mas não deu cer-
to, eles se perderam. Perfeitamente possível, afinal, o ser humano 
não é equação matemática, há tendências incontroláveis dentro 
de certas pessoas, você as quer levar ao céu, mas elas preferem as 
labaredas do demônio. Lavem-se as mãos, infelizmente. 

fALtA DIzEr
E também é verdade que há crianças criadas nos lixos da vida, 

que crescem para o bem, estudam, que se comportam, que for-
mam famílias e dão exemplos para a eternidade humana. Graças 
ao Senhor, a pobreza não é condenação a nada de ruim. 

O setor da construção ci-
vil já está em alerta sobre a 
redução do valor máximo 
para financiamentos do pro-
grama do governo federal 
Minha Casa, Minha Vida. O 
teto para encaminhamento 
do projeto é, atualmente, de 
R$ 145 mil, mas deve ser re-
duzido para R$ 105 no mês de 
janeiro. 

O empresário João Boei-
ra lembra que o valor foi fi-
xado no início do ano em R$ 
105 mil para cidades com de-
terminado número de habi-
tantes, como o município de 
Maravilha. No entanto, a mo-
bilização de lideranças, com 
apoio de parlamentares em 
Brasília, sensibilizou o Minis-
tério das Cidades, que resta-
beleceu o valor. 

Porém, o empresário 
lembra que o prazo para en-
caminhar financiamentos 
com R$ 145 mil termina em 
dezembro. Para ele, o setor já 
está sofrendo prejuízos, não 
conseguindo fazer a confec-
ção de projetos. “Hoje não 
tem mais viabilidade de ini-
ciar um projeto para assinar 
contrato até o fim do ano com 
a Caixa Econômica Federal. 
Já parou”, afirma. 

Existem hoje, em Ma-
ravilha, cerca de 25 contra-
tos para assinatura até fim 
do ano na Caixa Econômica 
Federal. Boeira acredita que 

EM ALErtA Valor máximo de R$ 145 mil deve voltar para 
R$ 105 mil em 2018

Empresários manifestam preocupação 
com teto do Minha casa, Minha Vida

Com dois meses para fim do ano, em razão do valor, projetos para novas construções 
não são encaminhados

esses projetos podem me-
lhorar a economia local, mas 
não haverá mais liberações 
para 2018. 

Para o empresário, não 
existe possibilidade de finan-
ciar uma casa com o teto de 
R$ 105 mil, já que somen-
te a aquisição do terreno 
vai custar, em muitos ca-
sos, quase R$ 70 mil. Segun-
do ele, ou o valor permane-
ce como está hoje, ou será o 
fim dos financiamentos na 
região pelo programa Minha 
Casa, Minha Vida.

Para o ex-gerente da Caixa 
Econômica Federal de Mara-
vilha Altair Weber, a constru-
ção civil não envolve apenas 
quem compra um terreno 
para construir casa. “A cadeia 
é muito grande, começando 
com o loteador, o profissional 
que faz o projeto, município 
arrecada, pedreiro, as lojas. 
Essa é a nossa maior preocu-
pação”, afirma. Weber diz que 
a Caixa não tem poder de de-
cisão no município, já que a 
mudança precisa partir do 
Ministério das Cidades.

Ex-gerente da Caixa altair Weber e empresário João boeira afirmam que setor já está 
com problemas por conta do pessimismo

DEPUTADOS 
EM ALERTA
o deputado estadual 
maurício Eskudlark diz 
que o problema está 
sendo registrado em 
vários municípios de 
Santa Catarina. Para ele, 
o governo precisa tomar 
uma atitude e manter o 
valor, podendo aumentar 
o teto, se possível. 
Conforme o deputado, 
a região tem potencial 
e não pode passar por 
problemas semelhantes 
aos registrados no início 
de 2017. 
o deputado federal Celso 
maldaner esteve reunido 
nesta semana com o 
presidente, michel temer. Na 
pauta, vários assuntos, mas 
também um pedido para 
manter o valor de r$ 145 
mil para 2018. Em contato 
com a equipe do Jornal 
o líder, maldaner diz que 
também já fez contato com 
o ministério das Cidades e 
acredita que o valor, de fato, 
será mantido. No entanto, 
a solicitação é para que o 
governo faça o anúncio o 
mais breve possível para 
dar andamento aos projetos 
encaminhados. 

Arquivo/O Líder 

Ederson Abi/O Líder 

DIfErEncIAL
Sicoob credial lança novo produto 

O Sicoob Credial reali-
zou na segunda-feira (23) o 
lançamento oficial do pro-
duto de capitalização Si-
coob Realiza, na agência do 
Centro de Maravilha. O pro-
duto busca oferecer dife-
renciais, como pagamentos 
mensais em débito automáti-
co, acúmulo de reserva e par-
ticipação em sorteios sema-
nais, mensais e semestrais. 

O presidente, Hermes 
Barbieri, destaca que o ob-
jetivo é oferecer aos associa-
dos o mais amplo portfólio 
de produtos e serviços para 

atender diferentes perfis de 
associados. “Aqui o associa-
do é dono e participa do re-
sultado. O acúmulo de re-

serva visa maior economia 
na concretização das me-
tas e objetivos. Para isso, bas-
ta escolher o valor mensal 

e o tempo em que se dese-
ja alcançar o que foi progra-
mado, seja uma viagem ou 
um bem pessoal, por exem-
plo. Esse prazo varia en-
tre 12 e 84 meses”, explica. 

Após o lançamento, foi 
promovido um treinamento 
com os colaboradores, minis-
trado pelo assessor comer-
cial Carlos Tomás de Paula 
Ataíde. Quem quiser mais in-
formações sobre o produto 
deve ir até o Sicoob Credial. 

Profissionais participaram de treinamento

Divulgação
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O Lar de Convivência dos 
Idosos sediou, na noite de terça-
feira (24), palestra-show voltada 
ao público feminino. O evento 
fez parte da programação es-
pecial do Outubro Rosa e abor-
dou o tema “Mulher nota mil!”. O 
tema foi ministrado pelo pales-
trante e empresário Fábio Fiel, 
que tratou sobre a evolução da 
mulher moderna; a importân-
cia de se humanizar; a mulher 
no mercado de trabalho; a dife-
rença entre homens e mulheres; 
como apimentar uma relação; 
a importância da energização 
positiva; como viver mais, me-

MuLHEr nOtA MIL

nOVIDADE 

Público feminino acompanha palestra-show 

Mercado favorito agora tem novos proprietários

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder

mulheres acompanharam o evento
tema foi ministrado pelo palestrante e 
empresário Fábio Fiel

lhor e mais feliz; como manter 
uma relação duradoura; e fra-
ses mágicas da mulher nota mil.

A palestra foi promovi-
da pelo Sicoob Credial, em par-
ceria com o Núcleo da Mulher 
Empresária, CDL e Associa-

ção Empresarial de Maravilha 
e a Rede Feminina de Comba-
te ao Câncer. Cada participan-
te levou um quilo de alimen-
to não perecível, que será doado 
aos lares de idosos Santa Bár-
bara e Coração de Maria.

A programação do Ou-
tubro Rosa segue hoje (28), 
com a Caminhada Rosa, a par-
tir das 9h, em frente à Igre-
ja Matriz, e às 16h com Desfile 
do Brechó Solidário na Drum-
mond Cafeteria e Livraria. 

Desde terça-feira (24) o 
Mercado Favorito está sob 
nova direção. Cristiano Samuel 
Hendger e Vitor Ludwig adqui-
riram o estabelecimento, que 
atende há mais de 20 anos em 
Maravilha. Ludwig é proprie-
tário do Mercado Altas Horas, 
onde Hendger trabalhou du-
rante oito anos como açou-
gueiro, parceria que rendeu o 
novo empreendimento. “Tive-
mos essa oportunidade de in-
vestir e viramos sócios. Mante-

Cristiano Samuel hendger e o antigo proprietário, altemer Carlos ribeiro

Diana Heinz/O Líder

remos o mesmo local e nome, 
apenas iremos ampliar o horá-

rio de atendimento”, explica. 
A partir de agora o Mer-

cado Favorito abre de segun-
da-feira a sábado das 7h30 
às 12h e das 13h30 às 21h; 
nos domingos e feriados, das 
7h30 às 12h e das 16h às 21h. 
Para Altemer Carlos Ribei-
ro, antigo proprietário, ficam 
os agradecimentos aos clien-
tes e fornecedores que fize-
ram parte dessa história. “Fo-
ram 22 anos que o Favorito foi 
minha vida. A partir de ago-
ra vou descansar. Obrigado 
a todos por tudo”, agradece. 

Entre os dias 23 e 29 de 
outubro a Biblioteca Pú-
blica Municipal Luís Del-
fino comemora a Semana 
Nacional do Livro. Criada 
em 1980, a data tem como 
objetivo incentivar a lei-
tura e estimular a cons-
trução do conhecimento, 
difundir o livro e divulgar 
o papel da biblioteca como 
instrumento de democrati-
zação. “Os livros surgiram 
há centenas de anos e des-
de então, continuam mara-
vilhando as relações com 
contos fantásticos e regis-
trando os principais acon-
tecimentos da história da 
humanidade”, destaca a bi-
bliotecária Ordete Selig.

A profissional conta 

cuLturA Com 55 anos de fundação, local possui mais 12 mil obras literárias

Biblioteca comemora 
Semana nacional do Livro 

Cronograma recebeu crianças de diversas escolas

Divulgação

que durante o cronograma 
a história do Dia Nacional 
do Livro é lembrada. “Em 
um lugar cultural como 
esse é sempre importante 
ressaltar a história do Bra-
sil e qual o objetivo des-
ses dias. Tudo isso surgiu 

em 1810, por meio da coroa 
portuguesa, época em que 
as primeiras obras literá-
rias de Portugal foram dis-
tribuídas a locais de leitu-
ra”, explica. 

Em Maravilha, a his-
tória com a Biblioteca Pú-

blica iniciou em 1962, por 
meio da lei municipal nº 
98/1962. Nesses 55 anos de 
história, o local soma mais 
de 12 mil obras que estão 
disponíveis aos leitores ma-
ravilhenses. “Contamos tam-
bém com grande acervo literá-
rio em braille e fonte ampliada 
nos serviços de reabilitação e 
capacitação de pessoas com 
necessidades especiais, obras 
recebidas da Fundação Dori-
na Nowill para garantir acesso à 
leitura”, ressalta. 

O local permanece aber-
to das 7h30 às 11h e das 13h às 
17h30, sendo que apenas é ne-
cessário um cadastro com do-
cumentos pessoais para a reti-
rada das obras. O empréstimo 
é gratuito. 

IgrEJAS E rESPOStAS

Uma paciente minha recém comentou comigo: 
“Sabe, Deny, antes de vir conversar contigo, costumava frequentar vá-

rias igrejas, tomar passe, e coisas assim. Agora me sinto muito bem e não sin-
to mais a necessidade disto. Só quero continuar a vir aqui, conversar contigo”. 

Então, essa afirmação, apesar de poder ter sido interpretada como um 
elogio ou um testemunho de bom trabalho, me deixou pensativo e perplexo. 

Por quê? 
Porque, em geral, toda a América do Sul, mas particularmente o Brasil e 

os brasileiros, têm uma maneira muito particular, típica, podemos dizer cul-
tural, de entender e viver a religião. 

E na minha opinião de europeu, antropólogo, psicólogo, católico e com 
4 anos de seminário de teologia nas costas, maneira muito distorcida. 

Essa paciente veio me procurar por causa de uma ingovernável ansieda-
de. A ansiedade é sempre uma questão que decorre de situações interiores 
não resolvidas, como confusões, mentiras a si mesmo, decisões não toma-
das, impasse e assim por diante. Portanto é algo que se resolve com grande 
facilidade com um trabalho psicológico de entendimento e orientação prá-
tica. A ansiedade é um objeto de trabalho específico da psicologia enquanto 
prática de desconstruções e reconstruções de significados que leva à melhor 
adaptação entre o mundo interior e o mundo exterior por meio do entendi-
mento, do conhecimento e da competência emocional. 

Agora, o ponto é que essa senhora procurou respostas e soluções aos 
seus problemas de ansiedade, com todos os seus corolários relativos e perti-
nentes que incluem situações difíceis familiares, no trabalho, com as pesso-
as em geral, com si mesma, etc., na igreja. Ou melhor, procurou respostas nas 
igrejas, várias, diferentes, nos templos, nos cultos, nos passes, e assim indo. 

Vejo nisso, no encontro entre a demanda dos fieis e oferta das igrejas de 
soluções, dois aspectos profundos que me deixam muito perplexo. 

Primariamente vejo um atávico mal-entendimento do que é religião. 
A religião aqui parece ser vivida como um dispositivo social moral e mo-
ralizador. Um carimbo social e um código de comportamentos para con-
siderar-se e ser considerados “não ruins”: uma autoridade. A religião aqui 
parece ser encarada e desenvolvida com o sentido de AUTORIDADE. E, 
enquanto autoridade, dona paternalista da verdade, da mística e das so-
luções: para cada um. 

Mas a religião não é isso. A religião é algo muito específico. Ela não é 
incompatível ou alternativa à psicologia, a ciência ou até mesmo as outras 
religiões. A religião abrange um campo muito específico e, basicamente, 
tem a ver com o SAGRADO,  e com o culto do sagrado. 

Enquanto isso, portanto, iminentemente a religião tem a ver com o 
DIVINO e não com o HUMANO. Significa, especulativamente, que ela tem 
“respostas humanas” para as contingências das pessoas que podem, apenas, 
relacionar-se com ela em termos de fé. O elo da relação entre o divino e hu-
mano por meio da religião passa pela fé. 

A busca de respostas na religião por conta das pessoas teria que ser fina-
lizada a encontrar e colocar Deus nas suas próprias vidas. A religião é por isso. 
E faz isto. Não resolve problemas de saúde, administrativos, sentimentais, etc. 
Estes são domínios humanos: construções humanas. Portanto se resolvem 
com soluções humanas e processos humanos. 

E aqui vem o segundo aspecto da minha perplexidade.
No momento em que as igrejas, qualquer uma, aceite encarar essas de-

mandas das pessoas como se fosse de competência delas, entrando na área 
da saúde, da economia, da política, mexendo com o bolso das pessoas, etc., 
eu vejo configurar-se os extremos da exploração. 

É claro que tem um benefício imediato: mas é um benefício baseado 
na esperança, o conforto e o contágio. Algo que passa rápido quando se vol-
ta na vida real enquanto não disponibiliza com o adequado entendimento e 
os oportunos recursos. Portanto, de alguma maneira, deixa na necessidade de 
continuar a recorrer a esse momento de conforto e esperança para se sentir 
bem. Assim como se faz com um remédio. E isto se chama criar dependência. 

E no longo prazo, nenhuma dependência ajuda a estar bem. Só a liber-
tação baseada sobre o conhecimento de si mesmo resolve as contingências 
práticas humanas. 

Religião e filosofias são recursos integrativos para o alcance de uma ple-
na harmonia. 

Mas por isto, cada um tem que estar, humildemente, no seu lugar. Com 
respeito. 

Eu convidei a minha paciente em continuar frequentar a igreja. Para en-
contrar Deus no coração dela. E deixar a ansiedade e a vida diária comigo, 

pois sou apenas um técnico com soluções de bem-estar. 
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“as massas não gostam de quem os ultrapassar, 
em qualquer sentido. o homem médio inveja e 
odeia aqueles que são diferentes” 

 Ludwig von Mises

por rAqUel bASSo Hübner

ECONOMIa E NEGÓCIOS
raquel@jornalolider.com.br

por lUCiAne moZer

VIda E
ESPIrITUaLIdadE

Você está cansando? 

Aposto que vai dizer que sim. Eu confesso, com a mudança para 
o horário de verão, quantidade trabalho e outras tantas atividades, 
também afirmo: estou cansada. 

E fazendo uma análise, o ser humano parece que está sempre 
cansado. Já perceberam que o que mais se ouve é: Estou tão cansa-
da! Estou tão cansado! Acabamos de acordar e já estamos assim. Um 
cansaço que parece não ter fim! Crianças, seres cheios de energia, 
reclamam de cansaço! Mas o que está acontecendo? 

Estamos vivendo no mundo da competitividade, que tem pro-
vocado esgotamento nas pessoas. A falta de tempo ou o tempo mal 
aproveitado; o distanciamento da natureza, a violência, o egoísmo, 
a pressão constante no trabalho, no estudo, como se o mundo fos-
se acabar hoje. 

O estudioso coreano Byung-Chul Han, em seu livro Socieda-
de do Cansaço, nos conta que “a sociedade do desempenho e a so-
ciedade ativa geram um cansaço e esgotamento excessivos”. A de-
finição de cansaço, segundo o dicionário da Língua Portuguesa, é 
“efeito de cansar-se; estado de fadiga provocado por esforço físico ou 
mental ou por doença”.

Mas é preciso ficar atento porque “estar cansado” pode signifi-
car mais do que o fato em si, em sentir fadiga. Alguns correm 10 qui-
lômetros ou mais, por dia, e não se sentem cansados. Pelo contrá-
rio, sentem prazer e alegria em correr. Portanto, a palavra cansaço 
está atribuída a quase tudo, hoje em dia. Cansaço físico, mas tam-
bém psicológico, mental. 

Nesse sentido, estar cansado pode ser o mesmo que aborreci-
do, entediado, “de saco cheio”. Cansado de não ser ouvido, cansan-
do de ter que ficar repetindo as mesmas coisas. Cansado de enfren-
tar tantos problemas e ter a sensação de que eles nunca irão acabar. 

Mas precisamos ficar atentos às situações e sentimentos rela-
cionados ao cansaço. Será que ele é somente mental? Ou está es-
condendo outros tantos sentimentos. Vamos refletir: será que es-
tamos realmente cansados? E, se nos sentimentos assim, será que 
merecemos e devemos viver dessa maneira? Cabe a cada um res-
ponder tais perguntas.  

E para você que é Cristão, vale um lembrete: “Vinde a mim, to-
dos vós que estais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei” (Mateus, 
11-28). O Nosso Mestre informou que estava à disposição daqueles 
que desejavam socorro e assistência para a solução dos seus pro-
blemas e aflições. E como chegar até Ele? Através da prece, esse su-
blime canal que nos liga às esferas superiores da vida é o veículo 
próprio para conversarmos com o Mestre, apresentando ao seu co-
ração magnânimo os tormentos que nos afligem. 

Podemos orar a qualquer hora e em qualquer lugar, sempre que 
sentirmos a necessidade do socorro divino. Se você estiver cansado 
de não ser ouvido, nosso Mestre te ouvirá. A oração permitirá que 
você acalme seus pensamentos, suas dores. E lhe dará a força neces-
sária para encarar uma nova jornada. 

Unimed lidera ranking de melhor 
desempenho em Santa Catarina

A Agência Nacional de Saúde Suplementar 
(ANS) divulgou a principal avaliação do setor, o Ín-
dice de Desempenho da Saúde Suplementar (IDSS) 
2017. O IDSS avalia as operadoras em Qualidade 
em Atenção à Saúde, Garantia de Acesso, Susten-
tabilidade no Mercado e Gestão de Processos e Re-
gulação. Em Santa Catarina, o destaque ficou para 
as singulares Unimed, que, entre as 10 operadoras 
com sede no Estado, ocuparam as oito primeiras po-
sições. A Unimed possui a maior estrutura de saú-
de no Estado, com quase 6 mil médicos cooperados, 
atendendo em seis hospitais próprios e 182 creden-
ciados, 1.196 clínicas e mais de 450 laboratórios.

cOntA DE Luz MAIS cArA
A Agência Nacional de Energia Elétrica propôs mu-

danças nas taxas extras cobradas na conta de luz. Por 
causa da crise nos reservatórios, a bandeira de ní-
vel mais elevado deve ficar 43% mais cara.  As ban-
deiras funcionam como um sinal de preço: quanto 
mais cara a geração de energia, maior o valor da ban-
deira. E é justamente a taxa maior, a bandeira verme-
lha 2, que vai ficar mais cara já em novembro: passará 
de R$ 3,50 para R$ 5 a cada 100 quilowatts consu-
midos: um aumento de mais de 40%. Já a bandei-
ra vermelha 1 segue com o mesmo valor; a amare-
la cai de R$ 2 para R$ 1. E a verde continua em zero.

Em NoNo cortE 
sEguido, Bc 
rEduz Juro para 
7,5% ao aNo

O Comitê de Política Mone-
tária (Copom) do Banco Cen-
tral anunciou na quarta-feira 
(25) a redução da taxa bási-
ca de juros da economia bra-
sileira de 8,25% para 7,5% ao 
ano. Esse foi o nono corte con-
secutivo na Selic, o que levou 
a taxa ao menor patamar des-
de abril de 2013, ou seja, em 
pouco mais de quatro anos. 
A queda de 0,75 pontos per-
centuais já era amplamen-
te esperada pelos economis-
tas do mercado financeiro.

Após baixa da Selic, bancos 
anunciam redução de juros

Bancos anunciaram na quarta-feira (25) a redução nas taxas de ju-
ros de suas linhas de crédito, minutos após o Banco Central divulgar 
uma nova redução da Selic. Bradesco, Banco do Brasil e Itaú informa-
ram que vão repassar a queda no juro básico nas linhas para pesso-
as físicas e empresas. O Banco do Brasil anunciou também o seu sé-
timo corte seguido nas taxas e disse estar “em linha com a decisão 
do Copom”. O banco cortará taxas nas linhas de crédito para pesso-
as físicas e jurídicas a partir da próxima segunda-feira (30). No caso 
do crédito para compra de veículos, o BB fez uma redução de ju-
ros maior para quem adquirir o financiamento pelo celular.

60% dos donos de animais de 
estimação não se planejaram 
financeiramente

Uma pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito 
(SPC Brasil) e pela Confederação Nacional de Dirigen-
tes Lojistas (CNDL) em todas as capitais com internau-
tas que possuem ou são responsáveis financeiros por 
um animal de estimação mostra que 60% dos entrevis-
tados não se planejaram financeiramente para a aquisi-
ção do animal de estimação, e 20% gastam mais do que 
o orçamento permite com compras direcionadas a ele. 
O levantamento revela que 31% já deixaram de adqui-
rir algo de seu uso ou de pagar alguma conta para po-
der comprar alguma coisa para o seu pet e 37% para 
pagar tratamento de saúde para o pet. Ainda que o fa-
turamento do mercado pet no Brasil tenha crescido ao 
longo do ano passado na comparação com 2015, o setor 
não parece totalmente imune à crise econômica. A pes-
quisa mostra que neste ano 46% compraram a mesma 
quantidade de produtos para seus animais comparando 
com 2016, 23% diminuíram o volume de compras – sen-
do que 33% tinham como objetivo economizar e 30% ti-
veram queda na renda – e 25% aumentaram os gastos.

Confiança do consumidor retorna ao 
nível anterior à crise política

O Índice de Confiança do Consumidor (ICC), da Fundação Getúlio Vargas, subiu 1,4 
pontos em outubro, atingindo 83,7 pontos, maior nível desde março de 2017 (85,3). Em re-
lação ao mesmo período no ano anterior, o índice avançou 3,8 pontos. Na comparação 
com indicadores empresariais, no entanto, a confiança do consumidor ainda é baixa, sina-
lizando cautela diante dos níveis elevados de incerteza. “Os resultados sugerem que a me-
lhora do consumo nos últimos meses tem sido sustentada mais pela liberação de recursos 
do FGTS, queda dos juros e depreciação de bens duráveis, que pelo otimismo do consu-
midor“, afirma Viviane Seda Bittencourt, coordenadora da Sondagem do Consumidor.
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por João CArloS DAlmAgro JUnior

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

DAnçA SAgrADA A matéria especial desta semana fala sobre uma prática 
antiga, por um tempo até esquecida, e que vem sendo resgatada no Brasil

Danças circulares têm poder 
terapêutico para o corpo e espírito

UM POUCO DE HISTÓRIA
as danças circulares sagradas nasceram com o 
coreógrafo alemão/polonês bernard Wosien, quando, 
em 1976, visitou a Comunidade de Findhorn, no Norte 
da Escócia, e pôde ensinar, pela primeira vez, uma 
coletânea de danças folclóricas para os residentes.
De Findhorn até os dias atuais, é notável a expansão 
das danças circulares, que no início da década de 90 
chegaram ao brasil por meio de Carlos Solano e se 
espalharam formando rodas em parques, escolas, 
universidades, hospitais, órgãos públicos, oNGs, 
instituições e empresas dos mais variados segmentos. 
as danças circulares se tornaram sagradas por nos 
permitir entrar em contato com a nossa essência, com 
poder terapêutico, representando um momento de união, 
conexão, alegria e cura.

Claudete Livinalli passou 
a reservar um espaço especial 
em sua agenda para a aula se-
manal de dança circular sagra-
da. Nas noites de segundas-
feiras ela renova as energias 
do corpo e da alma com uma 
prática terapêutica, que por al-
gumas décadas acabou sen-
do deixada um pouco de lado. 
A dança circular sagrada não é 
uma invenção dos tempos mo-
dernos, mas sim uma prática 
ancestral que vem sendo res-
gatada. Claudete é uma das 
integrantes do grupo de mu-
lheres praticantes da dança 
circular no Espaço Mandala’s 
- Terapias Holísticas em Ma-
ravilha. 

Conforme Juliana Galera, 
uma das focalizadoras que mi-
nistra as aulas, a dança circular 
sagrada foi iniciada há cerca de 
dois anos em Maravilha e aos 
poucos formando grupos par-
ticipantes. Juliana participou 
de uma capacitação em Curi-
tiba, junto com Márcia Ven-
drame, que também é focali-
zadora. Elas fizeram o curso 
de formação holística de base, 
o qual também trabalhava a 
dança circular, e trouxeram a 
ideia para o Espaço Mandala’s. 

Juliana destaca que a dan-
ça circular é um movimento 
de conexão, de amor, de cura 
e troca de energias. As aulas 
são trabalhadas em grupos e a 
maioria das coreografias é feita 
em círculos, quando as pesso-
as se dão as mãos, trabalhan-
do o movimento físico e tam-
bém a concentração no seu 
interior. Há também danças 
em dupla, com as mãos soltas, 
formando linhas diferentes, fi-
las ou meia-lua. 

O ritmo das músicas du-

rante as aulas são diversos, 
mas ao final o momento sem-
pre termina com uma canção 
calma e relaxante. Para Clau-
dete, a aula traz diversos be-
nefícios. “Considero uma prá-
tica poderosa de bem-estar e 
desenvolvimento pessoal. Faz 
bem ao corpo, mente e emo-
ções, ativa a memória, estimu-
la a concentração e oportuniza 
momentos de meditação. Na 
roda a gente aprende a lidar 
com as diferenças e o ato de 
dar as mãos um de frente para 
o outro proporciona uma tro-
ca de energias incrível”, afirma. 

A dança circular sagrada 
pode ser realizada por todas as 
faixas etárias. No Espaço Man-
dala’s as turmas são formadas 
por pessoas com faixa etária 
de 20 a 60 anos, podendo ser 
abertas também para crian-
ças. Conforme as focalizado-
ras Márcia e Juliana, o objeti-
vo maior desse tipo de dança 
é a integração proporcionada. 
“Quando você dá a mão para 

alguém que nunca viu, está se 
abrindo para o outro e forman-
do um círculo energético que 
provoca melhoras no relacio-
namento social. A dança cir-
cular estimula o autoconheci-
mento e, por ser feita em roda, 
o conhecimento em relação ao 
outro. Além disso, ela contribui 
para aprimorar as nossas no-
ções de espaço e consciência 
corporal”, descrevem. 

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder

Coreografias em círculo trabalham o autoconhecimento e o conhecer o outro Grupos são abertos para todas as faixas etárias

Prática ancestral vem sendo resgatada

Claudete livinalli pratica danças 
circulares há um ano

rIO DA PrAtA
Ernest Hemingway concluiu seu primeiro ro-

mance, O sol também se levanta, quando tinha 
27 anos de idade, em 1926. Publicado original-
mente um ano depois, o livro é considerado uma 
espécie de chave de acesso à obra do escritor, e 
acima de tudo uma maneira de compreender o 
tipo de literatura que criou e o ambiente em que 
viveu, entre os expatriados da geração perdida, 
na Paris e na Europa desoladas do primeiro pós-
guerra. 

Em O sol também se levanta há um diálogo, 
entre os personagens Jacob Barnes (Jake, alter 
ego de Hemingway) e Roberto Cohn, particular-
mente interessante. Cohn quer ir à América do 
Sul embrenhar-se em aventuras tropicais, mas 
Jake não tem a menor vontade e, defendendo-
se dos argumentos efusivos de Robert, dispara:

- Ninguém consegue viver na intensidade 
que deseja, exceto os toureiros. 

   Essa frase, que talvez resuma a existência 
conturbada e o fim trágico de Hemingway, late-
ja em minha cabeça depois que termino a visita 
ao Espacio Memoria y Derechos Humanos, a an-
tiga Escuela de Mecánica de la Armada de Bue-
nos Aires, onde a ditadura argentina, tão cruel 
e sanguinária como tantas outras ditaduras da 
América Latina, cometeu atrocidades de embru-
lhar o estômago. É calor e saio caminhando pela 
Avenida del Libertador, longa, esguia e muito 
movimentada. Na esquina da Avenida Comodo-
ro Martin Rivadavia, onde cheguei por acaso no 
dia anterior depois de me perder e dirigir sem 
rumo por Buenos Aires, perto do Club Atlético 
Defensores de Belgrano, entro no Starbucks e 
sem pressa tomo um café. Tiro uma água mine-
ral gelada do refrigerador, pago tudo de uma só 
vez, coloco a garrafa na mochila e volto à rua. O 
calor aumenta de forma facilmente perceptível.         

Caminho em torno de quarenta minutos em 
direção ao Estadio Monumental Antonio Vespu-
cio Liberti, o Monumental de Nuñez. Logo após 
o Tiro Federal Argentino, entro à esquerda na 
Avenida Guillermo Udaondo. Sem perceber, es-
tou na zona norte de Buenos Aires, no coração 
do barrio Belgrano, indo em direção à Avenida 
Leopoldo Lugones. Já consigo ver a casa do 
River Plate, mas não tenho a intenção de visitá
-la. Quero ir mais além, mais ao norte.       

Ao sair do prumo da Avenida del Libertador 
imagino que, como Borges e Hemingway, posso 
talvez estar chegando à minha álgebra, ao meu 
centro, à minha chave e ao meu espelho. Mas os 
carros continuam a passar, velozes, sobre o as-
falto quente da manhã de janeiro. Então tiro a 
garrafinha da mochila, tomo um longo gole de 
água e caminho. Em breve chegarei ao Rio da 
Prata.     
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por Dr. geoVAni DeleVATi

MEdICINa E SaÚdE

A TPM ou síndrome pré-menstrual é 
o período cíclico que precede a menstru-
ação. Nesse intervalo de tempo podem 
aparecer sintomas psíquicos e físicos, 
que geralmente desaparecem no primei-
ro dia do fluxo menstrual. Em algumas 
mulheres, a TPM é interrompida somen-
te com o fim do fluxo.

A principal causa da TPM é a altera-
ção hormonal feminina durante o perí-
odo menstrual, que interfere no sistema 
nervoso central. Parece haver uma cone-
xão entre os hormônios sexuais femini-
nos, as endorfinas (substâncias naturais 
ligadas à sensação de prazer) e os neu-
rotransmissores, tais como a serotonina. 
É importante ressaltar que essa síndro-
me acompanha a menstruação normal 
da mulher.

SIntOMAS
Os sintomas na TPM podem ser físi-

cos ou emocionais, causando desconfor-
to na mulher. As principais característi-
cas são:

Para caracterizar a TPM não é ne-
cessária a ocorrência de todos esses fa-
tores, que devem desaparecer com o flu-
xo para serem chamados de síndrome 
pré-menstrual.

DIAgnóStIcOS
A TPM atrapalha a vida pessoal e 

profissional de diversas mulheres por 
todo o mundo todos os meses e essa ten-
são é gerada por alterações hormonais 
que antecedem a menstruação. Em ge-
ral, os sinais da TPM aparecem na me-
tade do ciclo menstrual e desaparecem 

em até dois dias após o início da mens-
truação.

O diagnóstico da tensão pré-mens-
trual costuma ser demorado, principal-
mente pela falta de exames que compro-
vem a sua existência. As mulheres que 
têm sintomas mais severos passam em 
diversos médicos e demoram anos para 
serem diagnosticadas com a combina-
ção de sintomas que condizem com a 
fase do ciclo menstrual exata para serem 
diagnosticadas com TPM. Outra ques-
tão é que a maioria das mulheres que 
têm sintomas intensos de tensão pré-
menstrual não procura ajuda médica 
por acreditarem que são normais ou por 
acreditarem que o médico não dará im-
portância para a sua queixa.

Apesar de não ter diagnóstico e tra-
tamento exatos, a TPM pode ser caracte-
rizada por um quadro de sintomas que 
podem ser amenizados por meio do tra-
tamento correto. Se você passa por esse 
sofrimento todos os meses, não espere 
pela sua próxima menstruação, procure 
o quanto antes um ginecologista, expli-
que seu problema e inicie o melhor tra-
tamento para o seu caso. TPM tem tra-
tamento!

trAtAMEntOS E cuIDADOS
Por se tratar da TPM, não existe um 

tratamento específico, já que os sinto-
mas variam muito de intensidade para 
cada mulher. Entretanto, há medidas 
que aliviam os sintomas.

O melhor caminho para o tratamen-
to da TPM é consultar um médico gine-
cologista e descrever para ele todos os 
sintomas que sente antes e depois da 
menstruação. O melhor medicamento é 

o que, sozinho ou associado, reduza os 
sintomas.

Como essa síndrome está ligada à 
ovulação, muitas mulheres podem se 
beneficiar do uso da pílula anticoncep-
cional, que suspende a ovulação. Nos 
Estados Unidos, a FDA (Órgão Regulató-
rio dos Estados Unidos) aprovou a pílula 
com drospirenona e etinilestradiol para 
mulheres que têm sintomas de TPM e 
desejam anticoncepção hormonal.

Já nos casos graves de síndrome dis-
fórica pré-menstrual, é necessária uma 
medicação mais específica. Atualmen-
te, o tratamento usado com melhores re-
sultados são os antidepressivos. Estudos 
recentes mostram que essa medicação 
usada na menor dose possível e durante 
a fase de tensão pré-menstrual tem me-
lhorado muito a qualidade de vida das 
mulheres que experimentam essa dis-
função. Também nesses casos a pílula 
anticoncepcional com drospirenona e 
etinilestradiol pode ser usada.

Resultados não cientificamente 
comprovados mostram que a vitamina 
B6 (piridoxina), a vitamina E, o cálcio 
e o magnésio podem ser usados na me-
lhora dos sintomas. Outro medicamento 
é o ácido gama linoleico, que é um áci-
do graxo essencial e pode ser encontra-
do no óleo de prímula.

Existem advertências sérias do FDA 
americano a respeito de medicações al-
ternativas naturais e de possíveis efei-
tos colaterais graves, portanto, esse ou 
qualquer outro medicamento, mesmo 
que “natural”, só deve ser usado median-
te prescrição médica.

Fonte: www.gineco.com.br

tPM

Sintomas emocionais:
- Depressão
- vontade de chorar
- irritabilidade
- ansiedade
- insônia
- Fome em excesso ou falta de 
apetite
- Sonolência
- Dificuldade de concentração
- Cansaço

Sintomas físicos:
- Dor de cabeça
- acne
- aumento de peso
- inchaço nas mamas
- Dores osteomusculares
- Distensão gasosa
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Redução de medidas e tra-
balhar a flacidez da pele. Es-
sas palavras causam dor de 
cabeça em muita gente que 
busca melhorar a estética do 
corpo sem sentir dor ou dei-
xar marcas. Graças ao apa-
relho de criofrequência esse 
processo agora é possível. 

Conforme a esteticista Sir-
ley Duarte, que atua no Cen-
tro de Saúde e Estética Intera-
gir, o procedimento mistura 
frio, calor e ondas de autofre-
quência, combinação que des-
trói as moléculas de gordura. 
“Antes nós tínhamos apenas 
o congelamento de gordura, 
mas agora, com a tecnolo-
gia, a perda é de 3 a 5 centíme-
tros e os resultados aparecem 
já na primeira sessão”, explica. 

O aparelho conta com 
uma ponteira que ao entrar em 
contato com a pele, traz sen-
sação de conforto ao pacien-
te, além de enviar sinergia e o 
calor da radiofrequência. Du-
rante esse processo milhões 
de choques térmicos são pro-
duzidos no tecido, promoven-

SAúDE 
tecnologia quebra moléculas de 
gordura e diminui medidas

do remodelação do coláge-
no e estímulo para a formação 
do colágeno novo. Além dis-
so, a radiofrequência promo-
ve a lipólise, ou seja, a que-
bra das células de gordura. 

A criofrequência tem po-
tência de 1.050 watts, que é 
muito superior às antigas ra-
diofrequências e por isso pro-
porciona resultado superior. 
“Antes de realizarmos o pro-
cedimento sempre faço uma 
avaliação no paciente para sa-
ber o que será mais adequa-
do sem correr riscos” destaca. 

A técnica inovadora pode 
ser aplicada nas áreas da face, 

pescoço, colo, braço, abdome, 
flancos, glúteos e coxas. Ou-
tra boa notícia é que não é pre-
ciso ficar em repouso depois 
da aplicação. “Após o proce-
dimento, a pessoa pode fazer 
suas atividades habituais, in-
clusive atividade física. Tam-
bém é importante que ela beba 
bastante líquido, já que a crio-
frequência tem um efeito me-
lhor nos tecidos hidratados”, 
diz a especialista. Sirley rea-
liza o procedimento no Cen-
tro de Saúde e Estética Intera-
gir, sendo que uma avaliação 
pode ser marcada por meio 
do telefone (49) 3664 1564. 

Esteticista Sirley Duarte

O Ginásio Municipal de Es-
portes Gelson Tadeu Lara de 
Maravilha sediou, na tarde de sá-
bado (21), uma aula especial de 
yoga, promovida pela Rede Fe-
minina de Combate ao Câncer. 
O evento era aberto para a co-
munidade em geral e fez parte da 
programação do Outubro Rosa. 

Conforme a instrutora de 
yoga e voluntária da Rede, Ta-
mires Gerhardt, o objetivo foi 
proporcionar um momen-
to para trabalhar o relaxamen-
to físico e mental das partici-
pantes. “Como a yoga também 
trabalha um pouquinho des-
sa conscientização do olhar 

para dentro, esta prática foi nes-
se sentido. Uma pausa para 
que as mulheres se percebam, 
olhem para dentro”, afirma. 

Tamires complementa que 
a postura física trabalhada du-
rante a aula tem a intenção de 
atingir o psicológico. O objeti-
vo é fazer com que as pessoas 
também pensem em suas atitu-
des do dia a dia, como ser, como 
agir, etc. “Tem uma parte que tra-
balhamos na yoga que é o sa-
grado feminino, que é realmen-
te esse voltar para casa falando, 
conscientizando, que mais do 
que um corpo físico, nós somos 
um corpo de emoções”, finaliza. 

OutuBrO rOSA
rede feminina 
promove aula de yoga 

Carine Arenhardt/O Líder

aula de yoga foi na tarde de sábado

Diana Heinz/O Líder

rEfOrMAS nA LEI Facilitador falou sobre mudanças e deixou dicas para 
empregadores quanto a artigos que ferem princípios constitucionais

Leis trabalhistas pautam 
palestra para empregadores

O auditório da CDL e As-
sociação Empresarial de Mara-
vilha sediou, na noite de quar-
ta-feira (25), palestra sobre “A 
lei trabalhista e sua aplicabi-
lidade”. O tema foi ministrado 
pelo advogado João Paulo Tes-
seroli Siqueira, voltado princi-
palmente para empregadores.

O foco foi nas divergên-
cias existentes no mundo ju-
rídico quanto à eficácia ou 
não alguns dispositivos e ar-
tigos aprovados na última re-
forma trabalhista. Conforme 
Siqueira, há entendimentos 
jurídicos de que algumas das 
alterações ferem princípios 
constitucionais e até mesmo 
tratados internacionais sobre 
leis trabalhistas. 

Apesar de abordar o as-
sunto, Siqueira não emitiu opi-
nião se as mudanças são ou 

não positivas. Ele destaca que 
as alterações foram fundadas 
em princípios de dificulda-
de econômica, colocada como 
uma das reformas necessárias 
para deslanchar a economia do 
país, mas foi criticada por juris-
tas que acreditam em prejuízos 
para o trabalhador. Para o ad-
vogado palestrante, neste mo-

mento devem desempenhar 
um papel muito importante 
os sindicatos, tanto de empre-
gados, como dos empresários, 
para mediar e analisar o que 
pode ou não trazer prejuízos.

O palestrante acredita que 
embora estes artigos (que fe-
rem princípios constitucio-
nais) tenham sido aprovados, 

eles possivelmente não terão 
uma aplicabilidade, conforme 
foi propagado e previsto na al-
teração da lei. Siqueira orien-
ta aos empregadores que não 
se precipitem na aplicação ili-
mitada das novas normas, en-
quanto não houver uma pa-
cificação deste entendimento 
jurisprudencial. 

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder

Palestra foi promovida pela CDl e associação Empresarial advogado João Paulo tesseroli Siqueira
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fEStA ALEMã Evento foi realizado no fim de semana pelo Centro Cultural 25 de Julho  

Oktoberfest In Maravilha é 
sucesso em sua 9ª edição 

O fim de semana chuvo-
so não impediu o sucesso da tra-
dicional festa da cultura alemã 
em Maravilha. Público expressi-
vo acompanhou a programação 
organizada pelo Centro Cultural 
25 de Julho, com destaque para a 
noite de sábado (21), com oito ho-
ras de música, muito chope e di-
versão.  As bandas Monte Carlo e 
Happy Brass comandaram a festa 
até a manhã de domingo (22), no 
Parque de Exposições Carlos Al-
berto Begrow (Tomatão). 

Esta foi a 9ª edição da Ok-
toberfest In Maravilha. O início da 
programação foi na noite do últi-
mo dia 20, com jantar no Centro 
Cultural 25 de Julho. No cardápio, 

pratos típicos da cultura alemã, 
linguiça, carne de porco, batata, 
cucas e saladas diversas. 

Na tarde de sábado a pro-
gramação começou por volta das 
15h45, no Espaço Criança Sorriso, 
com diversas brincadeiras e con-
cursos. Crianças, jovens e adultos se 
divertiram com provas de bolacha 
em metro, chope na mamadeira, 
corrida com carrinho de mão, con-
curso do serrote e apresentações de 
danças típicas. Em seguida teve a 
sangria do primeiro barril de cho-
pe e carreata pelas principais ruas 
e avenidas da cidade. De noite, an-
tes do baile, os grupos visitantes 
também fizeram suas apresenta-
ções de danças típicas. 

abertura da 9ª oktoberfest in maravilha 

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder

Comunidade local prestigiou o jantar de abertura

Concurso da bolacha em metro

Concurso do serrote Chope na mamadeira

brincadeira com carrinho de mão

apresentação de danças típicas no Espaço Criança Sorriso abertura do baile na noite de sábado

apresentação de grupos visitantesGrupo de danças de Pinhalzinho 

apresentação do grupo de danças de maravilha Dança da integração dos grupos

Noite teve oito horas de música 

AGRADECIMENTO
o Centro Cultural 25 de Julho deixa agradecimento especial a 
todos os patrocinadores e apoiadores do evento. o presidente, 
mario Fülber, também agradece ao público que participou 
e, com muito entusiasmo, fez com que a festa de tradição 
germânica se tornasse tão grandiosa no município. Foram 
patrocinadores: Comercial manorov, iguatemi alimentos, real 
alimentos, buffalo beer, Kreuz – móveis e Eletro, Departamento 
de Cultura, lojas becker, Super auriverde e Sicoob Credial. 
apoiadores: Jornal o líder, rádio líder Fm, Jornal Novoeste, 
rádio Difusora am e rádio alternativa Fm. 
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médico veterinário Crmv/SC 4517
por Diego roSSini
PaIxãO aNIMaL

canisefelis@gmail.com

OPOrtunIDADE

OutuBrO rOSA  

unopar promove simulado do Enem

Autoestima é tema de campanha na reafrio 

A Informar/Unopar, polo 
de Maravilha, realizou simula-
do do Exame Nacional do En-
sino Médio (Enem) nos últi-
mos dias 16, 17 e 18. A prova 
foi aplicada para aproximada-
mente 1.400 alunos e contou 
com 105 questões e redação. 

O objetivo do simulado é 
preparar os alunos para o Enem, 

que neste ano será nos dias 5 
e 12 de novembro. “A impor-
tância de tirar uma boa nota na 
prova é que o aluno poderá in-
gressar nos cursos mais dispu-
tados e nas melhores universi-
dades do país, além de facilitar 
a obtenção de bolsas de estudos 
pelo Programa Universidade 
para Todos (Prouni)”, afirmam. aproximadamente 1.400 alunos fizeram o simulado

Divulgação

Divulgação

Na empresa Reafrio o últi-
mo mês teve diversas ações in-
centivadoras em virtude do Ou-
tubro Rosa, tendo como tema, 
este ano, a autoestima. Duran-
te as atividades realizadas, fo-
ram repassados conhecimen-
tos para a prevenção do câncer 
de mama e de colo e útero, além 
de informações que visam me-
lhorar a rotina da mulher. Uma 
das ações realizadas recebeu a 
maquiadora Paula Cervinski, 
que falou sobre a importância 
dos cuidados com a pele e deu 

dicas de maquiagem diária. 
A Rede Feminina de Com-

bate ao Câncer de Maravi-
lha foi parceira da causa e re-

alizou palestra no último dia 
20 na empresa, quando Cleu-
sa Regner expôs a sua experi-
ência, a trajetória com o cân-
cer de mama e a forma com 
que vem conduzindo a sua vida 
após a descoberta da doença. 

“Orientar sobre a saúde da 
mulher e a prevenção do cân-
cer de mama é uma das ações 
fundamentais que a empre-
sa pode oferecer para suas fun-
cionárias”, ressalta a super-
visora de recursos humanos 
da Reafrio, Sandra Duarte.

rede Feminina de Combate ao Câncer foi parceira da causa

cELEBrAçãO Programação será realizada na Igreja Evangélica 
de Confissão Luterana no Brasil

reforma Protestante completa 
500 anos com comemoração

O Dia Sinodal da Igreja será 
promovido amanhã (29) para 
lembrar os 500 anos da Refor-
ma Protestante. A programa-
ção, que será realizada na Igreja 
Evangélica de Confissão Lutera-
na no Brasil (IECLB), inicia com 
palestras às 9h30. Após, haverá 
lanche, teatro apresentado pela 
paróquia de Cunha Porã e cele-
bração. As atividades estão pre-
vistas para encerrar às 16h.  

Já no Dia da Reforma Pro-
testante, na terça-feira (31), ha-
verá culto às 9h e almoço. O car-
dápio será à base de macarrão e 
galeto. O pastor, Leandro Ristow, 
conta que após o culto haverá a 
inauguração da Rosa de Lutero, 
em frente à igreja. “Nesse mo-
mento será explicado aos par-
ticipantes o significado de cada 
um dos elementos do símbolo”, 
destaca. 

Camilla Constantin/O Líder

rosa de lutero será inaugurada terça-feira (31)

Saudações, queridos leitores. Esses tempos escrevi aqui so-
bre a toxoplasmose. Dando uma navegada na internet, encontrei 
este texto do site Cão Cidadão, o qual eu gosto muito. Boa leitura!

gAtOS E grÁVIDAS PODEM cOnVIVEr?

É comum encontrarmos proprietárias com muitas dúvidas 
sobre a convivência com seus felinos durante o período de ges-
tação. Algumas pessoas acreditam que os gatos transmitem do-
enças ao ser humano, e o convívio desses pets com gestantes 
pode ser ainda mais perigoso devido à toxoplasmose.

A toxoplasmose é uma infecção causada pelo parasita 
Toxoplasma Gondii. É uma doença que costuma passar des-
percebida em pessoas sadias, mas é grave em pacientes imu-
nossuprimidos e nas grávidas.

Muitas pessoas associam essa doença aos gatos, pois 
eles são os únicos animais que, se contaminados com o pa-
rasita, passam a eliminá-los nas fezes, servindo de contami-
nação para o ambiente e pessoas.

Em outros animais, esse parasita fica alojado nos mús-
culos. Por isso é tão importante o cozimento e higieniza-
ção dos alimentos antes de consumi-los. As formas mais co-
muns de contágio são através de carnes cruas e mal cozidas, 
água contaminada e ingestão de frutas ou verduras não lava-
das adequadamente.

Os gatos podem, sim, transmitir a doença, mas para isso ocor-
rer devem estar infectados. Isso acontece quando eles comem ro-
edores, passarinhos e outros animais contaminados. Para que a 
pessoa se contamine com o toxoplasma, por meio do gato, é preci-
so comer a forma infectante, que nada mais são do que os ovinhos 
germinados presentes nas fezes do bichano. Ou seja, os gatos só 
transmitirão os ovos aos humanos, se estes ingerirem suas fezes. É 
a única forma de os bichanos nos contaminarem.

Os felinos que ficam dentro de casa, sem o hábito de caçar, po-
dem não estar infectados com a toxoplasmose. Um exame simples 
de sangue é suficiente para eliminar as dúvidas. Entretanto pode-
mos prevenir a contaminação seguindo algumas dicas:

- Deixar sempre limpo e higienizado o ambiente onde 
seu felino usa a caixa de areia e limpá-la diariamente.

- Usar luvas ou lavar muito bem as mãos após a limpeza da 
caixa de areia (se puder, evite que a gestante faça este trabalho).

- Levar o gato regularmente ao veterinário, deixando a 
vacinação em dia e evitando assim problemas futuros.

- Não alimentar o felino com carnes cruas e evitar o con-
tato dele com a rua.

O convívio com animais é muito benéfico para nós, em 
todas as fases da vida. De forma segura e saudável, essa rela-
ção nos proporcionará momentos de felicidade. Por isso, to-
mando os devidos cuidados, não há necessidade alguma de 
se privar do convívio com os bichanos durante a gravidez.
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por Simone Hübner

TOQUE dE rEQUINTE

Vitrine

A roupa fala! O que você usa diz muito 

mais sobre você do que imagina. Por 

isso informações de moda são úteis e 

devem ser aproveitadas sempre que possível.

A vestimenta é um código de comunicação 

que mostra ao mundo um pouco daquilo que 

está no seu interior. As cores, a combinação e o 

seu visual como um todo vão revelar muito do 

que você está sentindo. Quer ver só?

Quantas vezes você acordou cansada ou 

mal humorada e vestiu o que estava em sua 

frente? Quem nunca saiu de casa amarran-

do o cabelo, sem se preocupar se havia fica-

do bom ou não? Quantos dias você planejou e 

experimentou um look para sair em uma oca-

sião especial com o namorado ou pretenden-

te? Quantas vezes você usou batom vermelho 

quando queria se sentir mais poderosa?

Um dos primeiros passos para trabalhar a 

sua autoestima é mostrar ao mundo que você 

se ama, se cuida e se importa com você. Não é 

o excesso da vaidade, e sim a vaidade essencial 

de sentir-se preciosa, linda e amada. 

As cores, por exemplo, elas falam! Achamos 

que não, mas elas transmitem emoções e o que 

escolhemos para vestir em um dia fala muito 

sobre como estamos nos sentindo. Para ajudá

-las, pesquisei um pouco sobre os tons:

– MArrOM: comunica sede de justiça e 
a busca pela solução de um problema. 
Quem gosta de usar marrom é observador 
e procura solucionar problemas e, para 
isso, pode até provocar mudanças fortes 
em um ambiente ou personalidade.
– VErDE: transmite receptividade, 
simpatia e equilíbrio. mostra-se disposto 
a ouvir e é sensível em seus sentimentos, 
mas forte para poder ajudar.
– AzuL: mostra necessidade de estar 
entre amigos e ser o centro das atenções. 
tem a necessidade de se comunicar, é 
deslumbrante, envolvente e transmite uma 
capacidade elevada de se expressar.
– VErMELHO: demonstra determinação 
na busca de seus ideais. É uma pessoa 
disposta a lutar para conseguir aquilo que 
quer. No entanto, o vermelho também 

mostra que a pessoa está carregando 
raiva ou ira dentro de si. Ele também 
está relacionado à sexualidade e à 
agressividade do ser humano, que está 
querendo ser extravasada de dentro para 
fora.
– AMArELO: mostra que a pessoa 
está se sentindo acima dos conceitos 
estabelecidos pela sociedade em diversas 
áreas e sente a necessidade de conquistar 
seus ideais à sua maneira, com liberdade 
de agir. É uma cor que abre a fome, 
por isso muito utilizada na propaganda 
de redes de comida. Ela estimula a 
inteligência e atrai esse tipo de pessoa 
para perto de você.
– PrEtO: transmite que você está se 
defendendo de aborrecimentos e carrega 
uma rebeldia secreta, desejando se sentir 
forte e poderosa para chamar a atenção 
de forma discreta. Quem usa muito 
preto está no limite para suportar raivas 
e tristezas, com segredos que ficam 
guardados no escuro da alma.

– LArAnJA: comunica confiança em 
si mesmo. São pessoas que mostram 
integridade, são menos agressivas, mas 
às vezes precisam de um pouco de rigor 
para conquistar o que desejam.
– BrAncO: tem clareza na mente, é calma 
e esclarecida. Procura sempre levar paz 
e calmaria por onde passa. mostra um 
desprendimento e poder de liderança 
sem precisar intervir nas decisões ou 
personalidade de outros.
– rOxO: demonstra que a pessoa é 
mais sensível, que sente a necessidade 
de ajudar a curar outros corações do 
cansaço e da dor.

Minha intenção, ao escrever este texto, é in-

centivá-la a se apropriar de seu corpo e sua be-

leza para usar a moda a seu favor e mostrar ao 

mundo que você é uma mulher linda e incrível!

Por Paula Bastos

ExcElEntE fim dE sEmana a todos!

O QuE A SuA rOuPA DIz SOBrE VOcê?
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por SUSAne ZAnin
MOda & ESTILO

VOLTa aO MUNdO
por HenriqUe Hübner

Vitrine

AgEnDA DE EVEntOS

MIDI PArA BAIxInHAS, PODE?
Muitas pessoas me pergun-

tam se as baixinhas podem usar 
comprimento midi ou até mes-
mo contam que adorariam usar, 
mas acham que “não podem”. 
Sempre fui da opinião de que 
para moda e beleza, o que im-
porta é se sentir bem. Particu-
larmente, sou apaixonada pelo 
comprimento midi, e sou baixi-
nha! Mas não me limitaria e dei-
xaria de usar uma peça de rou-
pa que amo só por causa do 
meu um metro e meio de altura. 

Algumas plataformas de 
moda até citam isso como “uma 
regra a ser quebrada”. É possí-
vel, sim, ficar linda no compri-
mento midi sendo baixinha! 
Mas se você quer dar uma que-
brada na silhueta “pequeninha”, 
vale usar alguns truques no cal-
çado para alongar as pernas. 
Usando um salto tudo fica mais 
fácil e uma sandália do mesmo 
tom da pele, apenas com uma 
tira no tornozelo e outra nos de-
dos melhor ainda. A melhor op-
ção ainda é deixar o peito do pé 
exposto, em uma sandália ou 
sapatilha. Optar por tons neu-
tros, tanto no sapato, quan-
to na própria roupa, é uma boa 
opção para você começar a se 
apaixonar pela silhueta midi. 

O comprimento midi fez 
muito sucesso no pós-guer-
ra da década de 1940, atra-
vés do famoso new look de 
Christian Dior. Basicamen-
te, o sucesso se deu até pela 
peça representar feminili-
dade. E você vai deixar de se 
sentir linda e feminina por 
medo de se sentir baixinha?

28/10 - Glow Party – 23h30 – hangra 

31/10 - Festa da Reforma Protestante 
– 9h - Salão iEClb

3/11 - Show Mc Menor – 23h59 – Play 
Club 

4/11 - Show com Jean & Julio – 23h59 
– hangra 

10/11 - Halloween – 23h59 – república 
bowling Pub

12/11 - Mega Encontro Along The Street – 10h 
– Parque de Exposições Carlos alberto begrow 
- Festa dos Idosos – 10h – Salão Paroquial 
Católico 

18/11 - Show com Wander Wildner – 18h - 
república bowling Pub
- 21º Festa do Peixe – 21h – Salão Paroquial 
Católico 

Sobre a bebida, não se pode deixar de 
falar em vinho! O país produz sete mil ró-
tulos diferentes, e muitos deles, de fato, 
não devem nada para os melhores vinhos 
franceses ou italianos. A grande diferença 
é o preço: muito mais econômico. Se você 
quiser ir direto para os mais caros, gasta-
rá entorno de R$ 80 a R$ 90, mas com R$ 
20 já é possível comprar um excelente pro-
duto. O vinho sul-africano é considerado 
de altíssima qualidade e a cultura viníco-
la no país tem séculos de história, como o 
caso da lindíssima região de Franschhoek, 
que serviu de refúgio para franceses que 
fugiam de perseguição religiosa no sécu-
lo XVII e XVIII.

Outro tipo de comida que pode se en-
contrar em quase todo lugar é o biltong, 
um tipo de carne seca temperada, corta-
da em fatias finas, que é consumida como 
petisco até no cinema. O biltong pode ser 
feito a partir da carne de diversos animais, 
inclusive vacas e galinhas. A cozinha do 
Cape Malay, cujo coração é o bairro de 

BoKaap, cheio de casas coloridas, habi-
tadas em sua grande maioria pela comu-
nidade muçulmana da cidade, é um caso 
a parte. Fruto da fusão entre colonos ho-
landeses e escravos trazidos do Oriente, 
os pratos nascidos daí são de dar água na 
boca, como, por exemplo, o bobotie, um 
tipo de torta de carne moída (ou lentilhas, 
na versão vegetariana) temperada com ca-
nela, geleia e algumas outras especiarias, 
deixando seu sabor absolutamente único.

Os desportos mais populares, e também 
mais praticados, na Cidade do Cabo são o 
críquete, futebol, natação e rúgbi. Os Stor-
mers representam o Cabo Ocidental e o Bo-
land na Super 14, competição de rúgbi no 
hemisfério sul. Na cidade estão também se-
diados os Western Province, que atuam no 
Newlands Stadium, competem na Currie 
Cup. A seleção Sul-Africana de Rúgbi atua 
pontualmente na cidade; durante o campe-
onato do Mundo de 1995, alguns jogos da 
fase de grupos e também uma das semifi-
nais foram jogados na Cidade do Cabo. 

HOJE DAMOS cOntInuIDADE à nOSSA ExPLOrAçãO nA ÁfrIcA 
DO SuL, MAIS ESPEcIfIcAMEntE PELA BELíSSIMA cIDADE DE 

cAPE tOwn. ESPErO QuE APrOVEItEM A LEIturA!

Espero que tenham gostado de nossa continuação pela cidade de 
Cape Town! Semana que vem encerramos nossa viagem mostrando 

os melhores lugares para se visitar enquanto estiver por lá!
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Vitrine

Fotos: Diana Heinz/O Líder

a Clínica de Diagnóstico por imagem raimed agora 
exerce os trabalhos em maravilha. inaugurada 
ontem (27), a nova unidade oferece exames na 
especialidade de ressonância magnética por 
meio de um método avançado de diagnóstico. o 
evento foi prestigiado por profissionais, clientes e 
lideranças que parabenizaram o empreendimento 
que está há oito anos no mercado. a bênção foi 
dada pelo pároco da igreja matriz, Flávio heck. 
Parabéns aos sócios, andré Frizon, Giancarlo 
bregalda e renito da Costa! muito sucesso! 

o lar de idosos Santa bárbara está em novo endereço, agora atende no antigo 
Colégio Geração Saber, sempre em busca de conforto para os idosos. São 920 metros 
quadrados de área construída, 15 dormitórios, capacidade para mais de 40 leitos, 
alas masculina e feminina, salas de tv e de visita, refeitório, minibiblioteca, banheiros 

divididos por sexo, sala para atividades artesanais, recepção, ambulatório e lavanderia. Já que o espaço foi ampliado, o pessoal 
do lar de idosos Santa bárbara está precisando de armários, sofá, cama e colchão de solteiro, mesas, cadeiras e poltronas. Se 
você tiver algum desses itens e puder doar, o pessoal do lar busca, é só entrar em contato pelo telefone (49) 99900 7313.

Fotos: Divulgação



 maravilha, 28 DE outubro DE 201718

por lAiS oro e AnDreA CoSTA PeliSSAri
dESIGN EM PaUTa

PErgOLADOS 
crIAM SOMBrA E DEIxAM O JArDIM, E 
Até ÁrEAS IntErnAS, MAIS BOnItOS

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 44

VRO
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CIBERNETICO
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OBTIR

IRICA
DUREZASAD
EZLAÇOSO
CA

LAÃSAS
UCI

DOMITE
LARVICIDAS

TIROGEOCC
NFAILPAR
AÇOUGUEIRA
RBA

RLRV
IIIBADEJO

BABALORIXAS

O crime
como o
assédio 
on-line

Flor
nacional

do México

Programa
de TV co-
mo "Lista
Negra"

Órgão de
pesquisa
agrícola
(sigla)

Imposto
Sobre 

Serviços
(sigla)

Palavra de
comando
em uma
batalha

(?) na
manga: 
a "arma
secreta"

Recipiente
onde se

cozinha a
lasanha

Formação
para se
dançar o

zouk

Local 
onde "se

afogam as
mágoas"

(?) Hadid, 
supermo-
delo dos

EUA

(?) Caval-
canti,
pintor

brasileiro

"Diretas
(?)!", 

movimento
político

Sacerdotes
de religiões
de matrizes
africanas

Alvo
frequente
da pesca 

submarina

"Terra", em
"Geologia"
Precede a
convulsão

Triste, 
em inglês
Elemento
de ligas

(?) Moreira,
locutor 

Conteúdo
do pulmão

Vínculos
(fig.)

Medo de
altura

Como é conhecido Castro Alves,
escritor lembrado em 14/3/2017
pelos 170 anos do nascimento

Secreção
hepática

Ex-palhaço
e deputado

Qualidade
física do
diamante

"(?) a
Redoma",
romance 

de Stephen
King

Fracasso,
em inglês
Número
(abrev.)

3, em 
romanos

Desinência
verbal do
infinitivo
(Gram.)

Mulher
que

trabalha
vendendo
peças de

carne

Erro (fig.)Artefato têxtil

Processo de obtenção
de energia realizado

pela mitocôndria

Auxiliam o inter-
nauta a fazer suas
receitas favoritas 

(?) de
enfiada,

disparo em
batalhas

navais que
acertava
navios ao
comprido

(?)-boca:
suborno
Venenos 

que ajudam
no controle
da repro-
dução de
insetos 504, em romanos

Deixa de 
mencionar
(algo obri-

gatório)

Queimação
no esôfago

(Med.)

Criar texto
para

(música)

Mata do alimento favorito do panda

3/sad. 4/fail — gigi. 5/cinca — ósmio. 6/badejo. 9/acrofobia. 11/babalorixás.

Vitrine

    Pergolados são estrutu-
ras formadas por pilares e vi-
gas que criam espaços som-
breados de descanso. Podem 

ser feitos de madeira, bam-
bu, aço, ferro ou concreto e 
em estilos que vão do clássi-
co ao moderno. Quando com-

plementados com tecidos, 
ganham ar intimista, mas co-
mumente levam plantas ou 
coberturas translúcidas.

Apesar de se tratar de uma 
estrutura simples, deve-se to-
mar cuidado na escolha do 
material, tanto para o fator de-
coração, quanto para a segu-
rança. Uma estrutura de fer-
ro se difere totalmente de uma 
de madeira, tanto na constru-

ção como no resultado final do 
projeto. Se você optar por colo-
car uma cobertura, certifique-
se também da escolha correta, 
seja de vidro ou policarbonato. 
Como é possível perceber, exis-
tem várias opções de pergola-
dos e várias maneiras de deco-

rá-los também. Pensando nisso, 
é importante observar detalhes 
de instalação, tais como o lo-
cal indicado para a construção 
e as medidas adequadas para a 
peça, para dessa forma, decidir 
o melhor modelo de pergolado 
para sua casa.
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Joel Regner trabalhava 
como colaborador em uma 
indústria quando decidiu 
apostar na realização do so-
nho de ter o próprio negó-
cio. Ele saiu do emprego e, 
junto com a mãe, Ana Ma-
ria, abriu as portas do Ba-
zar Avenida. Eles aprovei-
taram um espaço vago de 
uma sala comercial da fa-
mília e iniciaram o aten-

dimento, há quatro anos. 
O cliente encontra toda 

linha de bazar, com brinque-
dos, tapetes, cobertores, li-
nha de presentes, decoração, 
utilidade e até semijoias. O 
atendimento é na Avenida 
Maravilha, feito pelos pro-
prietários, de segunda a sá-
bado até o meio-dia. O foco 
é inovar, oferecendo sem-
pre novidades aos clientes. 

Bazar Avenida oferece 
novidade e qualidade 
aos clientes

Sol de Verão inova em atendimento e bom gosto 

trans cavalli globoeste está há 15 anos no mercado

Agropecuária Alba atende na Avenida Maravilha

Proprietários do bazar avenida

bazar avenida completou quatro anos de atendimento

O Restaurante, Pizzaria 
e Lanchonete Sol de Verão 
possui décadas de histó-
ria em Maravilha e há oito 
anos é comandado pelo 
casal Odair Luiz Macha-
do e Sheila Conrado Ma-
chado. Eles tiveram a pri-

meira experiência no ramo 
trabalhando como cola-
boradores em restauran-
tes, em São Paulo. Odair 
tinha sua família em Ma-
ravilha e quando retornou 
com a esposa, decidiu com-
prar o estabelecimento, que 

na época estava à venda. 
Nos primeiros anos o ca-

sal manteve o atendimen-
to como pizzaria e lanchone-
te, mas há três anos decidiu 
inovar e ampliar os serviços. 
A novidade foi a abertura do 
restaurante, servindo almo-

ço com bufê livre. Na parte 
da noite o cliente pode optar 
entre pizzas, lanches e pra-
tos à la carte. O atendimento 
inicia às 8h e segue até o fim 
da noite, com uma equipe 
de seis profissionais. A sede 
fica na Avenida Maravilha.

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder

Comida caseira é um dos diferenciais

Cesar Cavalli iniciou o 
trabalho como representan-
te comercial da Avioeste há 
22 anos e após sete anos fir-
mou parceria com o irmão 
Airton para fundar uma 
empresa. Há 15 eles abri-
ram as portas da Trans Ca-

valli Globoeste – represen-
tante da Avioeste, com sede 
na Rua São Vicente. Na 
época, Airton já trabalha-
va com transporte e os ir-
mãos uniram seus ramos. 

A Trans Cavalli traba-
lha a partir de então como 

representante comercial da 
Avioeste, atendendo Maravi-
lha e vários municípios da re-
gião, e também com trans-
porte de cargas secas. Para 
o ramo de transporte, a em-
presa conta com quatro ca-
minhões que viajam para vá-

rias regiões do Brasil. Como 
representantes da Avioeste, 
eles trabalham com a venda 
de equipamentos para aviá-
rios, pocilgas e estruturas para 
gado e armazenagem de ra-
ção. Atualmente, 11 profis-
sionais compõem a equipe.

Divulgação

trans Cavali atende na rua São vicente Empresa trabalha com venda de equipamentos

Fundada há 10 anos pelo 
casal Adriano e Luci Alba, a 
empresa trabalha com venda e 
prestação de serviços. A Agro-
pecuária Alba oferece uma li-
nha diversa de produtos de 
agropecuária, com rações, in-
sumos, mudas, sementes, me-
dicamentos e utensílios e linha 
pet para cachorros, gatos, pás-
saros e aquários. Na linha pet, 
além de vender rações e uten-
sílios, o cliente encontra ani-
mais para venda. A loja tam-
bém vende frangos e coelhos.  

A empresa ainda terceiri-
za atendimentos veterinários 
e de assistência agrícola, con-
forme a demanda do clien-
te. Uma das principais novi- agropecuária alba está há 10 anos no mercado 

Equipe da Sol de verão

dades é o trabalho voltado ao 
controle de pragas, com ven-
da de produtos e também ser-

viços de dedetização. A empre-
sa conta com equipe de sete 
profissionais, que atendem de 

segunda a sábado até o meio-
dia. A agropecuária tem sua 
sede na Avenida Maravilha. 
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bOm jESuS DO OEStE
cOPA ADBf Objetivo da competição é exaltar a prática esportiva 
e oportunizar lazer

campeonato Municipal de 
Voleibol tem início

No último dia 20 foi reali-
zada a abertura oficial do Cam-
peonato de Voleibol Masculino 
no ginásio municipal de espor-
tes. Os jogos são promovidos 
pelo Departamento de Espor-
tes, em parceria com a Secre-

taria de Educação e Cultura e 
prefeitura, tendo como patro-
cinador oficial a ADBF. 

Os organizadores desta-
cam que o objetivo da compe-
tição é promover o intercâmbio 
esportivo, oportunizar opção 

de lazer e exaltar a prática es-
portiva como instrumento im-
prescindível para a formação 
da personalidade.

Na abertura, estiveram 
presentes o prefeito, Ronaldo 
Luiz Senger, vereadores, secre-

tários, diretores e público em 
geral. De acordo com o diretor 
de Esportes, Alan Reichert, cin-
co equipes participam da com-
petição: Foto Fritz, Farmácia 
Bom Jesus, Espaço Café, ADBF 
A e ADBF B.

Fotos: Divulgação

abertura oficial foi realizada no ginásio municipal de esportesCompetição conta com cinco equipes

A equipe da Escola Mu-
nicipal Professor Albano Bor-
re realizou no último dia 18 
uma viagem para Seara e Itá 
com as turmas do 4º e 5º ano. 
Os organizadores do passeio 
explicam que a visita educa-
tiva é uma oportunidade de 
motivar, incentivar e estabe-
lecer relações entre as diver-
sas áreas do conhecimento. 
“A viagem é uma oportuni-
dade de o aluno sair do am-
biente da sala de aula, tendo 
a possibilidade de conhe-
cer novos lugares e diferen-
tes situações de estudos e 
aprendizagens”, afirmam. 

Os participantes relatam 
que tiveram a oportunida-

de de conhecer o museu en-
tomológico Fritz Plaumann, 
localizado na cidade de Se-
ara. O local abriga um dos 
maiores acervos da Améri-
ca Latina, com aproximada-
mente 80 mil exemplares. 

Os alunos também conhe-
ceram a Usina Hidrelétrica 
de Itá, uma das mais moder-
nas do Brasil em infraestrutu-
ra. “A visita a esses dois locais 
complementa e enriquece os 
conteúdos abordados nas dis-
ciplinas trabalhadas em sala 
de aula, além de propiciar aos 
alunos o contato às ativida-
des técnicas que possam vir 
a encontrar na futura carrei-
ra profissional”, destacam. 

cOnHEcIMEntO

IncEntIVO

Alunos visitam museu 
e usina hidrelétrica

Administração 
entrega alevinos para 
produtores rurais

Divulgação

turmas do 4º e 5º ano participaram da viagem 

A prefeitura, por meio 
da equipe da Secretaria de 
Agricultura e Meio Ambien-
te, realizou na terça-feira 
(24) a entrega de 30 mil ale-
vinos para produtores ru-
rais do município. Conforme 
o secretário de Agricultu-
ra, Márcio Storck, foram 
distribuídas diversas es-

pécies de peixes, como ti-
lápias, pacus e lambaris. 

O prefeito, Ronaldo Luiz 
Senger, esteve presente na 
entrega e destacou que o ob-
jetivo é incentivar a pisci-
cultura, já que os produto-
res podem adquirir alevinos 
diretamente dos criado-
res por um preço melhor.

Divulgação

Produtores rurais receberam diversas espécies de peixes

Na tarde de quarta-fei-
ra (25) os membros da Comis-
são Municipal da Defesa Ci-
vil (Comdec) reuniram-se com 
o coordenador regional, Ro-
gério Golin. O encontro teve 
como principal objetivo criar 
o Plano de Contingência, que 
servirá como base para orien-
tações em intempéries climá-
ticas e também para preparar 
o ciclo de ações preventivas.

PrEVEnçãO 

SAúDE

comissão Municipal da Defesa civil promove reunião

Profissionais participam de evento em 
São Miguel do Oeste

reunião foi promovida na sala de licitações

Divulgação

De acordo Golin, reuni-
ões que envolvem diversos se-
tores da sociedade são im-
portantes para tratar sobre 
eventuais adversidades que a 
população possa sofrer sob a 
influência humana ou da na-
tureza. “Prever a situação 
de risco não é uma tarefa fá-
cil. Para que as ações de pre-
venção aconteçam é preciso 
ter estrutura e apoio”, afirma.

As equipes da Estra-
tégia Saúde da Família e 
do Núcleo de Apoio à Saú-
de da Família participa-
ram nesta semana do 1º Se-
minário Macrorregional 
de Saúde Coletiva, 1º En-
contro Macrorregional de 
Atenção Básica e 1ª Amos-
tra Científica de Traba-
lhos, Experiências e Práti-
cas em São Miguel do Oeste. 

O principal objeti-
vo do seminário foi o aper-
feiçoamento dos profissio-
nais de diversas áreas da 
saúde, assim como desta-
car os desafios que o Siste-
ma Único de Saúde (Sus) 
perpassa e discorrer so-

bre a Prática Nacional da 
Atenção Básica (PNAB).

O evento é organizado 
pela Universidade do Oes-

te de Santa Catarina (Uno-
esc) e Secretaria Regional de 
Saúde. Os dez profissionais 
do município que participa-

ram da capacitação afirmam 
que a mesma irá contri-
buir para o desenvolvimen-
to profissional da equipe. 
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tIgrINhOS

No sábado (21) o Bar 
do Vardo sediou a 3ª ro-
dada do Campeonato Mu-
nicipal de 48. Os resulta-
dos foram Comunidade de 

Trindade 1.200 x 1.285 Bar 
do Grilo, Bar do Si 1.290 x 
1.490 Bar do Juce e Bar e 
Lavacar Ponto Bom 1.350 
x 1.240 Bar do Vardo.

DISPutAS

MêS DAS crIAnçAS

campeonato de 48 
tem nova rodada

Alunos se divertem com 
atividades diferenciadas

Divulgação

Equipe do bar do Si

Em homenagem ao mês 
das crianças, os alunos do 
Centro de Educação Profes-
sor Ivo Luiz Honnef partici-
param de atividades diferen-
ciadas nos últimos dias 9, 10 
e 11. No primeiro dia, foi rea-
lizada a brincadeira “torta na 
cara”, momento em que os alu-
nos puderam testar seus co-
nhecimentos de forma diverti-
da. Também foram promovidas 

oficinas, pintura facial, jo-
gos, filme, tererê e pipoca. 

A semana contou ainda 
com gincana e confecção de 
máscaras de gesso em parceria 
com os jovens multiplicadores. 
No último dia de atividades, as 
crianças participaram de pi-
quenique e receberam de pre-
sente da Associação de Pais e 
Professores (APP) um quebra-
cabeça com a foto da turma. 

Fotos: Divulgação

atividades foram pensadas para alegrar os alunos

Gincana e brincadeiras fizeram parte da programação

Semana das crianças foi comemorada com atividades especiais

PrOJEtO 

OrIEntAçÕES Programa da Polícia Militar de Santa Catarina 
foi implantado no município em junho

rede de Segurança Escolar 
abrange mais de 200 alunos

Os alunos do Centro de 
Educação Professor Ivo Luiz 
Honnef e do Centro Educacio-
nal Infantil Criança Sorriso par-
ticiparam de atividades dife-
renciadas na última semana. A 
Semana da Alimentação Sau-
dável iniciou com contação de 
histórias com fantoches e lan-
che saudável, seguido de do-
cumentário sobre obesidade e 
conversa com a psicóloga Ma-
rilene Bagnara e a nutricionista 

Franciele Broetto. 
As crianças também passa-

ram por avaliação nutricional e 
aprenderam receitas saudáveis 
com a analista de marketing da 
Realta Edini Kluge. A profissio-
nal falou sobre a importância 
de uma alimentação saudável e 
depois preparou receitas com a 
ajuda das crianças. As ações es-
tão previstas no Programa Saúde 
na Escola (PSE), que visa o bem
-estar e a qualidade de vida. 

Fotos: Divulgação

atividades iniciaram com contação de histórias e lanche

obesidade foi tema de documentário alunos aprenderam receitas saudáveis

O programa institucional 
da Polícia Militar de Santa Ca-
tarina, denominado Rede de 
Segurança Escolar, foi imple-
mentado no município de Ti-
grinhos em junho deste ano, 
abrangendo a Escola de Edu-

cação Básica Osvaldo Ferreira 
de Mello e o Centro de Educa-
ção Professor Ivo Luiz Honnef.

O programa consiste em 
uma parceria entre a Polícia 
Militar e as escolas, com o ob-
jetivo de tornar o ambiente 

escolar mais seguro e repas-
sar orientações necessárias. 
Como o município possui ín-
dice inexpressivo de crimina-
lidade, a atuação dos policiais 
contou com esclarecimen-
to de dúvidas, palestras sobre 

drogas, além de visita dos alu-
nos ao Grupamento da Polícia 
Militar. O programa abrangeu 
aproximadamente 240 alunos 
do município e contou com a 
colaboração de professores, di-
retores e servidores.

Fotos: Divulgação

alunos contaram com palestras e esclarecimentos Programa abrangeu os alunos dos dois centros de ensino

Ações marcam Semana da Alimentação Saudável

QuAnDO nOS EMPEnHAMOS AO MÁxIMO, 
MAnIfEStA-SE A fOrçA DE DEuS

 “Estando a mente em conformidade com o caminho da verdadeira de-
dicação, Deus há de nos proteger, mesmo que não oremos” — com estas pa-
lavras, o poeta e aristocrata Michizane Sugawara quis dizer que, quando ex-
teriorizamos toda a força que possuímos, estabelece-se a sintonia perfeita 
entre a mente de Deus e a nossa mente, e então manifesta-se o misterioso 
poder de Deus. Deus Se revela de modo que possamos percebê-lo, quando 
a nossa mente se sintoniza com Ele.

Livro: Mensagens de Luz
Livro: Mensagens de Luz

Reuniões da Seicho-NO-IE
Terças-feiras, às 20h 

Quintas-feiras, às 15h
Encontro da Mulher Feliz

Na Associação Local de Maravilha/SC
Rua 27 de Julho, 2081
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cuNhA pOrã

A 21ª edição do Clube da Be-
zerra Auriverde foi realizada sá-
bado (21), nas dependências da 
SER Auriverde de Cunha Porã. 
De acordo com os organizadores, 
o evento superou as expectativas, 
contando com a participação de 
mais de 600 pessoas.

A abertura oficial foi fei-
ta pelo presidente da Auriverde, 
Claudio Post, e demais lideran-
ças. Na oportunidade também 
foi promovida a entrega da pre-
miação aos melhores da qualida-
de do leite.

Após a abertura foram fei-
tas as apresentações das bezerras 
das raças Jersey e Holandês, di-
vididas em três categorias. Ao 
todo, 106 bezerras participaram 
do desfile. Após avaliação fei-
ta por especialista, as cinco me-
lhores de cada categoria foram 
premiadas com troféus e vales-
mercadoria. As melhores classi-
ficadas de cada raça retornaram 
para nova avaliação e escolha das 
grandes campeãs.

Para o presidente, Claudio 
Post, o Clube da Bezerra se cons-

PrEMIAçãO Tradicional evento contou com avaliação das bezerras e premiação dos melhores da qualidade do leite

Mais de 600 pessoas participam do clube da Bezerra Auriverde
titui em um evento de grande im-
portância para a atividade leiteira 
da região de atuação da Auriver-

de. “Esse trabalho desenvolvido 
pela equipe técnica da Auriver-
de é muito importante para o se-

tor leiteiro da região. A excelente 
genética que essas bezerras apre-
sentam será fundamental para 

que o produtor tenha um plantel 
de vacas com ótima produção de 
leite com custo reduzido”, afirma. 

Expositor de bezerras de São Carlos Expositor de bezerras de maravilha Expositor de bezerras de Cunha Porã

Expositor de bezerras de iraceminha Expositor de bezerras de tigrinhos melhores da qualidade do leite foram premiados

Fotos: Divulgação

Expositor de bezerras de Cunhataí Expositor de bezerras de São miguel da boa vista

cLASSIfIcAçãO rAçA HOLAnDESA cLASSIfIcAçãO rAçA JErSEy

CATEGORIA MENOR
1º Ilvo Krummenauer - Cunha Porã
2º ilario Zummach - Cunha Porã
3º ilvo Krummenauer - Cunha Porã 
4º Jorge Wolfart - Cunha Porã
5º loivo Felimberti - maravilha

CATEGORIA MéDIA  
1º dirseu ramm - Cunha Porã
2º Ejair brutscher - São Carlos
3º loivo Felimberti - maravilha
4º lauri Darci arend - Cunha Porã
5º ilvo Krummenauer - Cunha Porã

CATEGORIA MAIOR  
1º dirseu ramm - Cunha Porã
2º loivo Felimberti - maravilha
3º Dirseu ramm - Cunha Porã
4º Pablo Pozzer - Cunha Porã
5º ilvo Krummenauer - Cunha Porã

GRANDE CAMPEã  
1º geral: dirseu ramm - Cunha Porã
2º geral: Dirseu ramm - Cunha Porã
3º geral: loivo Felimberti - maravilha
4º geral: ilvo Krummenauer - Cunha Porã
5º geral: Ejair brutscher - São Carlos

CATEGORIA MENOR
1º Clausir Bonad - Cunha Porã 
2º Darci brandt - maravilha
3º Darci brandt - maravilha
4º marcos Kappaun - maravilha
5º altair roque Zart – Saudades

CATEGORIA MéDIA
1º dirseu ramm - Cunha Porã
2º Dirseu ramm - Cunha Porã
3º udo Egon Kuttner - Cunha Porã
4º astir Gunzel - Cunha Porã
5º altair roque Zart – Saudades

CATEGORIA MAIOR
1º dirseu ramm - Cunha Porã
2º astir Gunzel - Cunha Porã
3º valmir althaus - iraceminha
4º valmir althaus - iraceminha
5ºaltair roque Zart - Saudades

GRANDE CAMPEã
1º geral: Clausir Bonad - Cunha Porã
2º geral: Dirseu ramm - Cunha Porã
3º geral: Dirseu ramm - Cunha Porã
4º geral: Dirseu ramm - Cunha Porã
5º geral: astir Gunzel - Cunha Porã
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FATS DOMINO 
 o pianista e cantor 
norte-americano 

morreu na quarta-feira 
nos Estados unidos. 

Domino é considerado o percursor do 
rock and roll e tinha 89 anos. Ganhou 
notoriedade com músicas como 
“blueberry hill”, “ain’t that a Shame”, 
“blue monday” e “hello, Josephine”. 
vendeu cerca de 65 milhões de álbuns, 
número apenas ultrapassado na década 
de 50 por Elvis Presley. uma das suas 
últimas atuações públicas ocorreu em 
2015 quando tocou “amazing Grace” no 
funeral de b.b. King.

FRANCISCO NAGEM
o ator morreu na terça-
feira (24) no rio de 
Janeiro. o intérprete de 

Seu Elias no “Sítio do Pica-
Pau amarelo” tinha 78 anos e deixa 
mulher, helenice, e as filhas, lidiane e 
lariane.

ANA SCHONS
Faleceu no dia 19 de outubro, no 
hospital São lucas de Guaraciaba, aos 
87 anos. Seu corpo foi velado na Casa 
mortuária de Guaraciaba e sepultado 
no Cemitério Católico de Guaraciaba. a 
família convida para missa de sétimo 
dia, a ser celebrada hoje (28), às 19h30, 
na igreja matriz de Guaraciaba.

ARLINDO JOSé MANFROI
Faleceu no dia 21 de outubro, no 
hospital regional de São miguel 
do oeste, aos 79 anos. Seu corpo 
foi velado na comunidade de 
linha Guataparema - Guaraciaba e 
sepultado no cemitério municipal de 
Guaraciaba. a família convida para 
missa de sétimo dia, a ser celebrada 
amanhã (29), às 9h, na Capela Santa 
terezinha de linha Guataparema.

RAPHAEL MIGUEL DILL
Faleceu no dia 21 de outubro, em 
sua residência, em linha Pinherinho, 
aos 84 anos. Seu corpo foi velado na 
Capela de linha bela vista das Flores, 
São miguel do oeste, e sepultado no 
cemitério da comunidade.

HILÁRIO ZILIO
Faleceu no dia 22 de outubro, no 
hospital regional de São miguel do 
oeste, aos 81 anos. Seu corpo foi 
velado na Capela mortuária da igreja 
matriz de anchieta e sepultado no 
cemitério municipal. a família convida 
para missa de sétimo dia, a ser 
celebrada hoje (28), às 19h, na igreja 
matriz de anchieta.

ISIDORO ELIAS DE MORAIS
Faleceu às 10h30 do domingo (22), 
aos 75 anos, no hospital regional 
de Chapecó. Seu corpo foi velado 

no salão comunitário da linha Água 
Parada e sepultado no cemitério da 
comunidade.

HEDWIG SCHINOR
Faleceu no dia 23 de outubro, no 
hospital de São José do Cedro, aos 
87 anos. Seu corpo foi velado na 
Capela da ressurreição da igreja 
matriz de São José do Cedro, sendo 
sepultado no cemitério municipal.

VILSON FINATO
Faleceu no dia 23 de outubro, no 
hospital São lucas de Guaraciaba, 
aos 69 anos. Seu corpo foi velado na 
Capela São braz de linha liso baixo, 
Guaraciaba, e sepultado no cemitério 
da comunidade.

VALMIR GNATTA
Faleceu no dia 25 de outubro, no 
hospital regional de São miguel do 
oeste, aos 57 anos. Seu corpo foi 
velado na igreja Católica do bairro 
Salete, São miguel do oeste, e foi 
sepultado no cemitério municipal.

JOãO ANTONIO SEHN
Faleceu às 3h de quarta-feira (25), 
aos 76 anos, no lar de idosos 
Santa bárbara. Seu corpo foi velado 
na Capela da Funerária Franke e 
sepultado no cemitério municipal de 
maravilha. 

ObItuÁrIO

concEssÃo dE licEnÇa amBiEntal
licença ambiental de instalação

Laticinios Bela Vista Ltda, torna público que recebeu da Fundação 
do Meio  Ambiente (FATMA), a Licença Ambiental de Instalação (LAI) 
nº 7379/2017, para ampliar o empreendimento que exerce a Ativida-
de de Preparação de Leite e Fabricação de Produtos de Laticínios, lo-
calizado na BR 282, km 604,3 S/N – Bairro Industrial - Maravilha/SC.

CODAM - São Miguel do Oeste                                                                                                                                            
Fone: (49) 3631 3100  
R. Santos Dumount, 134 - Centro                                   
Sala 301 - Ed. Carduus Office                                                 
89.900-000.São Miguel do Oeste - SC                                                  
E-mail: smo@fatma.sc.gov.br

ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL E CULTURAL DE MARAVILHA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ELEIÇÕES DIRETORIA - GESTÃO 2018/2019

A diretoria da Associação Empresarial e Cultural de Maravilha 
convoca todos os associados da entidade para participar da eleição 
da nova diretoria para o biênio 2018/2019, obedecendo aos seguin-
tes termos: 

Prazo para registro de chapas: até o dia 22 de novembro de 2017, 
às 18h, na secretaria da Associação Empresarial e Cultural de Maravi-
lha (Av. Maravilha, 203 – Centro – Maravilha/SC).;

Condições para registro de chapas: verificar disposições do esta-
tuto da entidade;

No caso de haver apenas uma chapa registrada: Assembleia para 
votação por aclamação, dia 28 de novembro de 2017 (terça-feira), no 
auditório da entidade. Primeira chamada às 18h30 e segunda chama-
da às 19h e última chamada com qualquer número de presentes;

No caso de haverem duas ou mais chapas registradas: Eleição por 
voto secreto, dia 28 de novembro de 2017 (terça-feira), no auditório da 
entidade, no horário das 8h às 18h.

A posse da nova diretoria e dos coordenadores de núcleos ocorre-
rá no dia 28 de novembro de 2017, após o ato de eleição. 

Maravilha/SC, 23 de outubro de 2017.

Poliana de Oliveira
Presidente da Associação Empresarial e Cultural de Maravilha

Gestão 2016/2017

CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE MARAVILHA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ELEIÇÕES DIRETORIA - GESTÃO 2018/2019

A diretoria da Câmara de Dirigentes Lojistas de Maravilha convo-
ca todos os associados da entidade para participar da eleição da nova 
diretoria para o biênio 2018/2019, obedecendo aos seguintes termos: 

Prazo para registro de chapas: até o dia 22 de novembro de 2017, 
às 18h, na secretaria da Câmara de Dirigentes Lojistas de Maravilha 
(Av. Maravilha, 203 – Centro – Maravilha/SC).;

Condições para registro de chapas: verificar disposições do esta-
tuto da entidade;

No caso de haver apenas uma chapa registrada: Assembleia para 
votação por aclamação, dia 28 de novembro de 2017 (terça-feira), no 
auditório da entidade. Primeira chamada às 18h30 e segunda chama-
da às 19h e última chamada com qualquer número de presentes;

No caso de haverem duas ou mais chapas registradas: Eleição por 
voto secreto, dia 28 de novembro de 2017 (terça-feira), no auditório da 
entidade, no horário das 8h às 18h.

A posse da nova diretoria ocorrerá no dia 28 de novembro de 2017, 
após o ato de eleição. 

Maravilha/SC, 10 de outubro de 2017.

Poliana de Oliveira
Presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Maravilha

Gestão 2016/2017
O 15º Encontro das Comuni-

dades Alemãs da América Lati-
na (Caal) foi realizado em Oxapam-
pa, no Peru, e contou com a presença 
de nove brasileiros, entre eles os ma-
ravilhenses Orfila e Altair Reinehr. 

Os palestrantes enfatizaram que 
o ensino da língua alemã não pode 
ser esquecido, já 
que é um idioma 
muito rico em cul-
tura. Na oportu-
nidade, Reinehr 
ministrou pales-
tra sobre a contri-
buição e a presen-
ça alemã no Brasil. 
Sobre a viagem, o 
maravilhense afir-

ma que a cidade de Oxapampa é lim-
pa e bem organizada. “As pessoas são 
muito hospitaleiras, simpáticas, pres-
tativas e dão aos visitantes a clara im-
pressão de se constituírem em um 
povo laborioso, ordeiro e feliz”, diz. 

Além das palestras, o even-
to contou com diversas atrações, 

como a Festa das Etnias, momento 
em que foi apresentado o cotidiano 
das comunidades por meio de des-
file com trajes típicos e carros ale-
góricos. No próximo ano o encon-
tro será realizado na Argentina. Já 
em 2019, a 17ª edição será no Bra-
sil, no município de Treze Tílias.

cOnHEcIMEntO 

DEnguE

Maravilhenses presentes no Encontro das 
comunidades Alemãs da América Latina

Alunos do nivelamento participam de palestra

Evento contou com palestra do 
professor altair reinehraltair e orfila, junto com lideranças locais

Fotos: Divulgação

A turma do nivelamen-
to noturno do Centro de Edu-
cação de Jovens e Adultos 
(Ceja) participou de diver-
sas atividades sobre a den-
gue. Além de esclarecer as 
dúvidas, os alunos produ-
ziram repelente caseiro. 

Para encerrar a pro-

gramação, a turma parti-
cipou de palestra minis-
trada pelo coordenador 
da Sala de Situação, Fran-
cys Balestreri, que demons-
trou a teoria estudada pe-
los alunos em sala de aula. 

Francys balestreri esclareceu as 
dúvidas da turma

Divulgação
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cOtIDIANO

por lAerTe bieger
TrÂNSITO E VOCÊ
major Pm comandante da 7ª Companhia de 
Polícia militar rodoviária

APrEEnSãO Maiores foram presos pela PM e menores acompanhados 
pelo Conselho Tutelar

Polícia Militar flagra jovens com 
drogas e armas no interior

32ª LEI QuE ALtErA cóDIgO DE trÂnSItO 
BrASILEIrO EntrArÁ EM VIgOr EM 90 DIAS

Os condutores de veículos automotores sabem que o Códi-
go de Trânsito Brasileiro (CTB) utiliza-se de uma sistemática que 
procura evitar o cometimento de infrações aplicando penalidades 
aos infratores e, paralelamente, inserindo pontuação no prontuá-
rio deste condutor, de modo que ele tenha suspenso o seu direito 
de dirigir quando atingir a soma de 20 ou mais pontos.

A regra em vigor estabelecia que não sendo imediata a iden-
tificação do infrator, como ocorre nas infrações de excesso de 
velocidade, o proprietário do veículo tinha quinze dias de pra-
zo, após a notificação da autuação, para apresentá-lo, ao fim do 
qual, não o fazendo, acabava sendo considerado responsável 
pela infração.

Foi publicada no Diário Oficial da União no dia 25 de ou-
tubro do corrente ano a lei 13.495/17, que modificou esta regra 
para permitir que o proprietário do veículo cadastre, junto ao 
Renavam, o seu principal condutor. O diploma legal em questão 
é a 32ª lei de alteração do CTB e passará a entrar em vigor 90 dias 
após a data de publicação.

Com a mudança na lei, o proprietário poderá indicar ao ór-
gão executivo de trânsito o principal condutor do veículo, o qual, 
após aceitar a indicação, terá seu nome inscrito em campo pró-
prio do cadastro do veículo no Renavam.

O principal condutor será excluído do Renavam quando 
houver transferência de propriedade do veículo; mediante re-
querimento próprio ou do proprietário do veículo; a partir da in-
dicação de outro principal condutor.

A lei em questão teve origem no projeto de lei nº 6376/2009, 
proposto pelo deputado José Mentor (PT/SP). A justificativa 
principal do parlamentar para tal propositura é a seguinte: “se 
assegura na possibilidade de dar tranquilidade ao proprietário 
do veículo em relação ao seu condutor, pois é rotineiro verificar-
mos que o primeiro às vezes sequer tem conhecimento das ro-
tas percorridas pelo segundo, nem tampouco, das infrações co-
metidas pelo mesmo. 

Inclusive, tal alteração no CRV possibilitará a diminuição 
nos casos de dúvida em relação aos constantes conflitos de trân-
sito, até mesmo via judicial, seja na esfera cível ou criminal, pos-
sibilitando a possível autoria de danos físicos e/ou materiais”.

A Polícia Militar apre-
endeu adolescentes, armas 
e drogas no início da sema-
na em uma abordagem na Li-
nha Zanola, interior de Ma-
ravilha. Foram flagrados dois 
adolescentes de 16 anos, um 
jovem de 19 anos e outro de 
18. A Polícia Militar recebeu 
a denúncia de movimentação 
estranha em uma residência, 
com possível tráfico de dro-
gas e uma arma de fogo. 

No local, uma mulher 
permitiu a entrada dos po-
liciais na casa. Foram reali-
zadas buscas, sendo locali-

Polícia Militar

Diversas munições, dinheiro e balança de precisão foram apreendidas

zada uma espingarda calibre 
36 com numeração raspada, 
duas buchas de maconha em 
um estojo, um prato com ma-
conha espalhada, 11 muni-

ções de diversos calibres, jun-
tamente com duas balanças 
de precisão. Na cama, foram 
encontradas duas carteiras 
contendo dinheiro, totalizan-

do R$ 1.128 mil, provavel-
mente oriundo do tráfico de 
drogas. 

A guarnição encontrou 
várias embalagens de plásti-
co abertas, que supostamen-
te embalavam as substâncias 
entorpecentes. Também fo-
ram encontrado dois cones 
utilizados pela Polícia Rodo-
viária Federal e uma soquei-
ra inglesa. A guarnição acio-
nou o Conselho Tutelar, que 
acompanhou os adolescen-
tes até a delegacia. Os maio-
res de idade foram conduzi-
dos pela PM até a delegacia.

A Polícia Civil concluiu in-
vestigação nesta semana e indi-
ciou uma mulher de 24 anos por 
furto qualificado na empresa 
onde ela trabalhava, no Centro 
de Maravilha. A polícia não di-
vulgou o segmento da empresa.

Segundo a Polícia Civil, 
no dia 14 de setembro o pro-
prietário procurou a Polícia Ci-
vil relatando que certa quantia 
em dinheiro havia sido furta-
da da empresa. Após investi-
gação preliminar e análise de 

câmeras de monitoramen-
to, a Polícia Civil identificou 
uma das funcionárias da em-
presa como autora do furto.

A mulher confessou o cri-
me durante interrogatório, indi-
cando onde havia escondido o 
dinheiro, que foi devolvido para 
a empresa. Ela foi indiciada por 
furto qualificado, com abuso de 
confiança, podendo ser conde-
nada a até oito anos de reclusão, 
além de multa. Agora, o caso vai 
para análise do Poder Judiciário.

ABuSO DE cOnfIAnçA
funcionária é indiciada 
após furtar dinheiro de 
empresa onde trabalhava

InVEStIgAçãO
Homem é preso por tráfico de drogas

A Polícia Civil prendeu um 
homem de 34 anos indiciado 
por tráfico de drogas em Maravi-
lha. A prisão aconteceu na quar-
ta-feira (25). De acordo com o 
delegado, Joel Specht, duran-
te a investigação ficou compro-
vado que o indiciado era um 
grande fornecedor de drogas 
no município de Maravilha.

Além do envolvimento com 
tráfico, o homem possui an-

Polícia Civil

homem foi preso após diversas diligências no município

tecedentes pela prática de ou-
tros crimes, como furto, recep-

tação, lesão corporal e ameaça.
Com a conclusão das inves-

tigações, a Polícia Civil solicitou 
a prisão preventiva, que foi acei-
ta pelo Poder Judiciário. Após di-
versas buscas, a Polícia Civil loca-
lizou o homem, o qual foi preso 
e encaminhado à Unidade Pri-
sional Avançada de Maravilha.

Segundo o delegado, é o se-
gundo traficante de drogas pre-
so por meio da investigação reali-
zada pela Polícia Civil em pouco 
mais de 30 dias em Maravilha.

trÂnSItO AcIDEntE
Acidente deixa dois feridos 
na Avenida Sul Brasil

Mulher perde o controle 
e capota veículo

Duas pessoas ficaram fe-
ridas após o acidente registra-
do na quinta-feira (26) na Ave-
nida Sul Brasil, esquina com a 
Rua General Osório, em Ma-
ravilha. A colisão envolveu 
um veículo Gol e um Cobalt, 
com placas de Maravilha. 

Segundo o Corpo de Bom-
beiros, o Gol era conduzido por 

um homem de 22 anos, que 
apresentava ferimento na per-
na esquerda e dores na co-
luna. O Cobalt era conduzi-
do por uma mulher de 44 anos, 
que relatava dores na coluna. 

Os dois foram encami-
nhados para atendimento mé-
dico no Hospital São José 
pelo Corpo de Bombeiros.

Cobalt seguia pela rua General osório, entrou na avenida Sul brasil e foi atingido pelo Gol

Corpo de Bombeiros

O acidente foi registrado 
na manhã de ontem (27), na 
Rua XV de Novembro, em fren-
te ao prédio da Rádio Líder FM, 
em Maravilha. O acidente en-
volveu um veículo Honda Ci-
vic, com placas de Maravilha. 
O carro era conduzido por uma 
mulher de 37 anos, que trafe-
gava pela Rua Pastor Arman-

do Claas, e ao acessar a Rua XV 
de Novembro perdeu o contro-
le, saindo da pista e capotando.

A mulher foi atendi-
da pelo Corpo de Bombei-
ros, com dores pelo corpo, e 
encaminhada para o Hospi-
tal São José de Maravilha. Ela 
é servidora da Câmara de Ve-
readores de Iraceminha.

veículo bateu em barranco, capotou e ficou virado ao lado de residência

Carine Arenhardt/O Líder
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 ONEIdE BEHLING

ESpOrtE

EStADuAL DE AMADOrES 
cometa é o campeão da copa Hemmer Alimentos 

Cerca de quatro mil pessoas 
foram ao Estádio da Montanha 
na tarde de domingo (22) para 
acompanhar a final do Campe-
onato Estadual de Futebol Ama-
dor, fase Oeste.  A competição foi 
organizada pela Liga Esportiva 
Oeste Catarinense (Leoc) de Jo-
açaba. Depois do empate em 1 
gol na partida de ida das semifi-
nais, os dois times entraram em 
campo em igualdade de condi-
ções. O primeiro tempo termi-
nou sem gols. Na etapa com-
plementar, o Cometa foi melhor, 
venceu por 2 x 0 e comemorou o 
título. Geovan e Jean marcaram 
os gols da conquista dos itapi-
ranguenses. O goleiro menos va-
zado foi o Dela, do Cometa, com 

apenas 9 gols sofridos. E o arti-
lheiro foi o atleta Marciano Piaia, 
do São Lourenço do Oeste, com 
9 gols marcados.

Com o título, o Cometa irá 
representar a região na Fase Es-
tadual da competição, dias 2, 3 
e 4 de novembro, na cidade de 
Joinville. O evento reunirá os 
campeões de cinco regiões e os 
jogos serão realizados no Estádio 
Olímpico, do América.

cLuBES cLASSIfIcADOS:
EC Cometa (itapiranga) – 
Campeão da Copa oeste 
Náutico FC (Florianópolis) – Copa 
interligas (Grande Florianópolis)
Carlos renaux (brusque) – Copa 
Krona 2017 (vale do itajaí)
américa FC (Joinville) – Copa 

Norte (Norte)
GE metropolitano (Nova veneza) – 
Copa Sul dos Campeões (Sul)

DISPutA
A etapa estadual será dispu-

tada no sistema do confronto eli-
minatório simples. Os confron-
tos foram definidos mediante 
sorteio realizado na sede da Fe-
deração Catarinense de Fute-
bol (FCF), em Balneário Cambo-
riú. Caso haja empate ao final do 
tempo regulamentar, o vencedor 
será conhecido através da co-
brança de pênaltis.

Cada clube poderá inscre-
ver até 25 atletas para a dispu-
ta da Etapa Estadual do Cata-
rinense Não-profissional. As 

fichas de inscrição deverão ser 
encaminhadas ao Departamen-
to de Competições até às 18h do 
dia 1º de novembro. O campeão 
do Catarinense Não-profissio-
nal 2017 será o representante de 
Santa Catarina no Campeona-
to Sul-Brasileiro Não-profissio-
nal 2017.

tABELA DA fASE fInAL
2 de novembro – 16h
Jogo 1 – Náutico FC X américa 
FC
3 de novembro – 15h
Jogo 2 – EC Cometa x GE 
metropolitano 
17h: Jogo 3 – vencedor jogo 1 
x Ca Carlos renaux
4 de novembro – 16h
Jogo 4 – vencedor Jogo 2 x 
vencedor Jogo 3

tênIS DE MESA 
circuito Oeste é disputado em São Miguel do Oeste

Hoje (28) será realiza-
da a 4ª etapa do Circuito Oes-
te Catarinense de Tênis de 
Mesa, em São Miguel do Oes-
te. Os mesatenistas do Oeste ca-
tarinense estão reunidos em 
mais uma etapa do Troféu Cle-
berson Fernando da Silva. 

A equipe da Secretaria de Es-

portes/Erva Daninha/Acema de 
Maravilha conta com 23 atletas 
inscritos, distribuídos nas clas-
ses federado e escolar, nos nai-
pes masculino e feminino, desde 
a categoria sub-11 até o adulto.

Para esta etapa estão ins-
critos os atletas da classe esco-
lar João Ludke, Lucas Cella, Vi-

tor Schwanke, Lucas Escobar, 
Luan Ghisleri, Davi Machado, 
Gustavo Girardi, Victor Ham-
mes, Fred Dal’Agnol, Fábio Fis-
cher, Fernando Fischer, Gei-
son Schwanke, Carlos Keller, 
Matheus Sudbach, Felipe Fe-
drerece, Abraã Oro, Jenifer 
Welter, Kethlyn Pinheiro e Va-

nessa Keller. Já os atletas da 
classe federado são Douglas 
May, Tiego Drumm, Vini-
cius Pinheiro e Hallei Uebel. 

Os atletas têm o acompa-
nhamento do professor Tie-
go Drumm e Denise Cardoso, 
responsáveis pela delega-
ção da Cidade das Crianças. 

DESAfIO Trio conseguiu chegar a Maravilha no tempo previsto

ciclistas relatam experiência após 
viagem de mais de 600 quilômetros

Um trio de ciclistas maravi-
lhenses chegou ao município na 
tarde do último dia 20, após per-
correr 645 quilômetros. Alexon 
Breda, de 52 anos, Belani Nieder-
meier Breda, de 51 anos, e Lina 
Niedermeier, de 56 anos, foram 
recepcionados com festa por fa-
miliares e amigos após uma se-
mana na estrada. 

Os três saíram de Balneário 
Camboriú para participar do ani-
versário de 80 anos do pai de Ale-
xon e também de outras festas fa-

miliares, como o batizado da filha 
de Alberto Niedermeier, irmão de 
Belani e Lina. Para chegar ao des-
tino no tempo previsto, o trio fa-
zia, em média, 100 quilômetros 
por dia. 

Para Lina, a aventura foi uma 
superação. “O Alexon criou a ideia 
e foi o grande motivador. No início 
parecia brincadeira, pensei que 
não daria conta, mas encarei e em 
nenhum momento pensei em de-
sistir. O momento mais difícil foi o 
segundo dia, quando começamos 

a enfrentar a serra”, destaca. 
Ela explica que a viagem foi 

segura e contou com o respei-
to dos motoristas. Para ela, o im-
portante é ter planejamento e to-
mar as precauções necessárias. “É 
muito emocionante, cada trecho 
tem um cheiro diferente, uma ve-
getação diferente”, diz. 

Belani afirma que apesar de já 
ter passado diversas vezes de car-
ro pelo mesmo trecho, a experiên-
cia de bicicleta foi totalmente dife-
rente. “Nosso Oeste é muito lindo 

e o povo também, sempre incen-
tivando. Valeu a pena a experiên-
cia”, afirma.

Belani e Alexon irão voltar 
para Balneário Camboriú de bi-
cicleta. Lina, por compromissos 
particulares, terá que retornar an-
tes e não poderá acompanhar o 
casal na aventura. Questionada 
sobre a possibilidade de novas via-
gens, Belani afirma que ainda não 
há nada programado, mas que 
com certeza ela e o marido irão fa-
zer um novo roteiro pedalando. 

trio foi recepcionado com festa no trevo de maravilha Ciclistas pretendem fazer novos roteiros

Fotos: Ederson Abi/O Líder

gArOtO BOM

O que dizem e eu afirmo é que Maravilha é uma cida-
de diferenciada. E os parabéns de hoje vão para o boa-praça 
Vynicius Dal Sávio! Jovem extremamente dedicado, teve um 
crescimento pessoal e profissional dentro da Arena Condá. 
Vynicius é fisioterapeuta da Associação Chapecoense de Fu-
tebol. Mais um maravilhense fazendo sucesso e buscando 
seu espaço. Maravilha é um celeiro de talentos. Boa sorte!

SAuDADE 
A última rodada do Campeonato Brasileiro Série A foi 

recheada por clássicos. Lamentavelmente não tivemos o 
clássico Gre-Nal, pois o Internacional está na Segunda Divi-
são. Deverá confirmar o retorno à elite neste sábado. Aí sim, 
teremos Gre-Nal em 2018. Que saudade do clássico gaúcho!

PrIMO
Chamou a atenção na Arena Condá! Torcedores levaram 

uma faixa na Ala Sul onde estava escrito: “Flu-Maravilha/
SC”. O maravilhense Lenoir Linhares Machado explicou que 
entre os simpatizantes do time carioca estavam os primos 
do goleiro Diego Cavalieri. Gabriel Luzzi, primo de Cavalie-
ri, acertou em colocar a faixa. Assim, o Brasil ficou saben-
do que em Maravilha/SC também tem torcedores do Flumi-
nense.

Para a tristeza dos torcedores do Fluminense, o time 
carioca nunca venceu a Chapecoense no Brasileirão. Em 8 
partidas, foram 6 vitórias e dois empates.

BArcELOnA 0 x 3 grêMIO 
Imortal está na final da Libertadores pela quinta vez. A 

coluna quer saber: Contra o River Plate ou contra o Lanús? 
Grêmio pode perder por até dois gols de diferença na próxi-
ma quarta-feira para chegar à final da competição. Há muito 
tempo não se via uma atuação tão brilhante do Grêmio. Foi 
uma apresentação memorável de futebol, do goleiro Marce-
lo Grohe com uma defesa heroica, a Luan, que foi um ver-
dadeiro craque.
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fInAL Evento entregou premiação da etapa local e da final do Circuito Oeste

corrida rústica tem a participação de mais 
de 100 atletas em Maravilha

O Departamento de Espor-
tes de Maravilha promoveu no do-
mingo (22) a etapa local da Corrida 
Rústica e a final do Circuito Oes-
te de Corrida Rústica. No adulto, 
mais de 100 corredores disputavam 

o pódio dos melhores da etapa lo-
cal. A corrida foi uma só, mas entre 
os atletas participantes, cerca de 90 já 
haviam disputado etapas anteriores 
do Circuito Oeste, e buscavam, além 
de um lugar no pódio local, mais 

pontos para a premiação geral. 
O Circuito teve um total de sete 

etapas, sendo a última realizada em 
Maravilha. Na tarde de domingo fo-
ram entregues as premiações para 
os atletas que somaram a maior 

pontuação no circuito. Já a premia-
ção da etapa local foi realizada ain-
da durante a manhã. O percurso da 
corrida somou sete quilômetros. 

Também foram realizadas as 
disputas do infantil, que contou 

com a participação de aproximada-
mente 20 atletas com idade entre 6 
e 15 anos. Esta corrida teve apenas 
a etapa local, com distâncias que 
variaram entre 100 e 800 metros. 
O vencedor de cada categoria, tan-

to no adulto como no infantil, rece-
beu o troféu de primeiro lugar, e os 
outros quatro melhores colocados, 
uma medalha. Os primeiros colo-
cados no Circuito Oeste também 
receberam premiação em dinheiro. 

PrEMIAçãO EtAPA LOcAL
Fotos: Carine Arenhardt/O Líder

Geral feminino: 1º lugar adriane lorenzato Geral masculino: 1º lugar thiago Grassioli Categoria masculino 15/19 anos: 1º lugar mateus Dalla riva Categoria masculino 20/24 anos: 1º lugar Eleandro ortiz

Categoria masculino 25/29 anos: 1º lugar Paulo lange Categoria masculino 30/34 anos: 1º lugar Joacir luiz Schimitt Categoria masculino 35/39 anos: 1º lugar Gildemar De Sa alencar Categoria masculino 40/44 anos: 1º lugar ricardo menegola

Categoria masculino 45/49 anos: 1º lugar Jair Staudt Categoria masculino 50/54 anos: 1º lugar armando tedesco Sobrinho Categoria masculino 55/60anos: 1º lugar volmir roque bellei Categoria masculino 61/100 anos: 1º lugar modesto bataglin

Categoria feminino 20/24 anos: 1º lugar adriana Donhauser Categoria feminino 25/29 anos: 1º lugar ana Claudia Schaefer Categoria feminino 30/34 anos: 1º lugar Neila luiza barth Categoria feminino 35/39 anos: 1º lugar ana Cecília Sirino 

Categoria feminino 40/44 anos: 1º lugar rosmili Weizenmann Categoria feminino 45/49 anos: 1º lugar Jusara borges dos Santos Categoria feminino 50/54 anos: 1º lugar Neli Dreifke Categoria feminino 55/60 anos: 1º lugar bernadete dos reis

Categoria feminino 61/100 anos: 1º lugar vali Steinle Categoria infantil feminino 6/8 anos: 1º lugar luiza Categoria infantil feminino 9/10 anos: 1º lugar milena Categoria infantil feminino 11/13 anos: 1º lugar Emanueli
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PrEMIAçãO 
fInAL 

cIrcuItO 
OEStE

Categoria infantil feminino 14/15 anos: 1º lugar luana Categoria infantil masculino 6/8 anos: 1º lugar Enzo  Categoria infantil masculino 9/10 anos: 1º lugar Diogo Categoria infantil masculino 11/13 anos: 1º lugar Gabriel

Categoria infantil masculino 14/15 anos: 1º lugar vini

Geral feminino Circuito oeste: 1º lugar adriane lorenzato Geral masculino Circuito oeste: 1º lugar thiago Grassioli

Categoria feminino Circuito oeste 15/19 anos: 1º lugar ana 
Cristina Custódio

Categoria feminino Circuito oeste 20/24 anos: 1º lugar adriana 
Donhauser

Categoria feminino Circuito oeste 25/29 anos: 1º lugar ana 
Claudia Scheffer

Categoria feminino Circuito oeste 30/34 anos: 1º lugar 
mirela Ecco

Categoria feminino Circuito oeste 35/39 anos: 1º lugar Kaciane 
bauermann

Categoria feminino Circuito oeste 40/44 anos: 1º lugar 
Clarineide Frankelin

Categoria feminino Circuito oeste 45/49 anos: 1º lugar Jusara 
borges dos Santos

Categoria feminino Circuito oeste 50/54 anos: 1º lugar maria 
boniatti

Categoria feminino Circuito oeste 55/59 anos: 1º lugar oneide 
Staudt

Categoria feminino Circuito oeste 60/100 anos: 1º lugar vali 
Steinle

Categoria masculino Circuito oeste 15/19 anos: 1º lugar 
mateus Dalla riva

Categoria masculino Circuito oeste 20/24 anos: 1º lugar 
Juliano Pagani

Categoria masculino Circuito oeste 25/29 anos: 1º lugar 
Sidinei Ferreira

Categoria masculino Circuito oeste 30/34 anos: 1º lugar 
marcos Drumm

Categoria masculino Circuito oeste 35/39 anos: 1º lugar 
Gildemar De Sá alencar

Categoria masculino Circuito oeste 40/44 anos: 1º lugar 
Donaldino Wlaker

Categoria masculino Circuito oeste 45/49 anos: 1º lugar marcio 
Ferreira

Categoria masculino Circuito oeste 50/54 anos: 1º lugar lario 
Donhauser

 Categoria masculino Circuito oeste 55/60 anos: 1º lugar valter 
ramos

Categoria masculino Circuito oeste 61/100 anos: 1º lugar 
modesto bataglin
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