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OPErAçãO LAVA-JAtO fOI tEMA DE PALEStrA nA SEMAnA 
AcADêMIcA DO curSO DE DIrEItO DA unOESc

O público lotou o Centro de Eventos da Unoesc, na noite de terça-feira (17), para assis-
tir a palestra com a procuradora da República, Jerusa Burmann Viecili, integrante da equi-
pe de profissionais da Operação Lava-Jato. A palestra integrou a programação da Semana 
de Estudos Jurídicos do curso de Direito da Unoesc – Campus de São Miguel do Oeste/SC. 

Em entrevista exclusiva ao Programa WH Entrevista, Jerusa falou sobre a sua participa-
ção na Operação Lava-Jato, casos que continuam ocorrendo, resultados, o dinheiro já devol-
vido aos cofres públicos e o que a população pode esperar da Lava-Jato. Estes e outros as-
suntos tratados na entrevista você confere nas redes sociais do Grupo WH Comunicações. 
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HOrÁrIO DE VErãO

Com toda a razão o deputado federal Valdir Colat-
to (PMDB) não desiste de pôr um fim no horário de verão, 
aliás, que não beneficia ninguém, muito menos os que tra-
balham. Agora o deputado está calçado pela afirmação de 
que não há maneiras de comprovar a economia de ener-
gia atribuída ao horário de verão. Os dados fornecidos 
são falsos. Por essa razão que os nossos vizinhos argenti-
nos e paraguaios não aderem a esse revoltante horário.

NOVOS CURSOS DA UNOESC

São muito bem-vindos os cursos anunciados pelo vi-
ce-reitor da Unoesc, Vitor Carlos D’Agostini, na semana que 
passou, em entrevista na Rádio Líder FM. Retorna o curso de 
Pedagogia em Maravilha e a implantação do curso de Ciên-
cias Contábeis é uma realidade, com a exigência de participa-
ção dos acadêmicos em salas de aula, pois a instituição tem 
a estrutura necessária para suas implantações. Em breve a 
Unoesc pretende ampliar o portfólio de cursos em Maravilha.

INVENTÁRIO

Os advogados de Lula entregaram à Justiça a relação de bens do petista e de Marisa Letícia, que faleceu em fevereiro 
deste ano. As informações fazem parte do inventário da ex-primeira-dama. O patrimônio declarado do casal soma R$ 11,7 
milhões, conforme a lista de bens, entre os quais: Previdência Privada VGBL, no Banco do Brasil, valor de R$ 7.190.963,75; 
Previdência Privada VGBL, no Banco do Brasil, valor R$ 1.848.331,34, perfazendo um total de bens em R$ 11.749.806,36.

Um empresário da Serra co-
nhecido por se apresentar como 
Elvis está por trás do primei-
ro Hard Rock Café do Rio Grande 
do Sul, com previsão de inaugura-
ção até o inverno do ano que vem 
em Gramado. Será a segunda fran-
quia no Brasil, depois de Curitiba.

TINHA CONHECIMENTO

O ex-deputado Pedro Cor-
rêa (ex-PP/PE) afirmou, em 
delação premiada, que o ex
-presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva tinha “pleno conhe-
cimento da arrecadação de 
propinas no âmbito do Men-
salão” e que participou da in-
dicação do ex-diretor de abas-
tecimento da Petrobrás Paulo 
Roberto Costa. Segundo o ex
-parlamentar, Lula “tinha a 
convicção e certeza de que os 
partidos iriam usar essas pes-
soas [indicados a cargos em 
estatais] e iriam arrecadar jun-
to aos empresários recursos 
para fazer campanha política”.

SAIA DE CENA

O advogado da ex-pre-
sidente Dilma Rousseff, o 
ex-ministro da Justiça José 
Eduardo Cardozo, disse em 
nota na segunda-feira (16) 
que o processo de impea-
chment “foi nulo” e que a 
saída da ex-presidente do 
mandato foi motivada por 
“decisões imorais e ilegais” 
do ex-presidente da Câma-
ra, Eduardo Cunha. Mas 
será que ainda não se toca-
ram que é um assunto que 
o brasileiro quer esquecer, 
pois foi uma vergonha na-
cional, tanto a administra-
ção, como os fatos que le-
varam ao impeachment. 
É bom lembrar que a ilus-
tre senhora ainda usufrui 
de mordomias pagas pelo 
povo brasileiro, quer com 
viagens, segurança, salários, 
etc. Por favor, virem essa 
página negra da história!

PaGaMeNto do 
Pis/PaseP

A primeira fase do pagamento do 
Programa de Integração Social (PIS) 
iniciou na terça-feira (17) para idosos 
com mais de 70 anos titulares de con-
ta corrente ou poupança individual 
na Caixa Econômica Federal. A quan-
tia foi creditada nas contas desses be-
neficiários. Os demais também já têm 
acesso aos valores. Podem sacar os re-
cursos das cotas da conta individual de 
participação os trabalhadores com car-
teira assinada cadastrados no Fundo 
PIS/Pasep entre 1971 até 4 de outubro 
de 1988. Os cotistas que são também 
clientes da Caixa vão receber os valo-
res automaticamente dois dias antes 
da data do cronograma de pagamen-
tos. Com a medida provisória do gover-
no do Brasil, a idade mínima para o sa-
que diminuiu de 70 para 62 anos para 
mulheres e 65 anos para homens, tanto 
do PIS, quanto do Programa de Forma-
ção do Patrimônio do Servidor Públi-
co (Pasep), fundo dos servidores públi-
cos administrado pelo Banco do Brasil.
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LIÇÕES DE VIDA
“tem que lutar todos os dias. Se você sabe por onde caminha, 
não tem medo da vida, será uma pessoa boa. Deus deixou 
esse mundo pra gente, tem que viver e aproveitar a vida”

Manoel Dionisio da Silva

 BOM fIM DE SEMAnA!

A prefeita, Rosimar Maldaner, e o vice-prefeito, Sandro Donati, acompanhados pelo depu-
tado federal Celso Maldaner e pelo ex-senador Casildo Maldaner, estiveram em audiência com 
o governador, Raimundo Colombo, solicitando recursos para a obra de abertura do traçado do 
contorno viário de Maravilha. Prefeita e vice também foram à Casan, que confirmou a licitação 
do material necessário para a ampliação da captação e abastecimento de água no município.

CoNQuista Para MaraViLHa

Brasil: o país onde há mais 
dentistas no mundo!

Você sabia que o nosso país é o lugar 
onde há mais dentistas no mundo? Isso mes-
mo. O Brasil tem mais profissionais dessa área 
do que países da Europa ou os Estados Uni-
dos! Apesar disso, mais de 22 milhões de bra-
sileiros nunca foram ao dentista e como resul-
tado, 75% dos idosos não têm nenhum dente.

Os motivos que levam as pessoas a dei-
xar a saúde bucal de lado são muitos: falta de 
informação, traumas de tratamentos dentá-
rios e  falta de dinheiro. Contudo, de acordo 
com Sidnei Goldmann, o que poucos sabem é 
que 90% dos problemas bucais podem ser re-
solvidos com uma boa escovação. Principal-
mente a cárie, que de acordo com a Organiza-
ção Mundial da Saúde, é considerada a doença 
não contagiosa mais comum em todo o mundo.

INFAME DISCUTIR 
RECIBOS DE LULA

Com a afirmação do 
senador Renan Calheiros 
(PMDB-AL), que diz ser 
infame discutir recibos 
de aluguel de Lula, pois é 
lamentável e triste a dis-
cussão nojenta, e com 
noticiário repetitivo, se 
são legais ou não os reci-
bos de aluguel do aparta-
mento onde mora Lula.

Ora, o ilustre sena-
dor alega que isso serve 
para tirar Lula das dispu-
tas eleitorais do próximo 
ano, e que isso caracteri-
za o apoiamento à can-
didatura de Jair Bolsona-
ro (PSC-RJ), o que não é 
a verdade, pois os recibos 
são, inclusive, datados 
com dias não existen-
tes no calendário. E ele 
é pretendente a se man-
ter no Congresso Nacio-
nal, para continuar com 
foro privilegiado, pois 
contra o mesmo trami-
tam vários e vários pro-
cessos, que estão engave-
tados ou parados no STF.

DePUTADo eSKUDlArK

A atuação do deputado Mauricio Eskudlark (PR) 
tem sido pautada na defesa dos interesses de todos 
os segmentos da sociedade catarinense. É um bra-
vo defensor, nas suas funções de legislador. Recen-
temente esteve reunido com os policiais civis, re-
presentantes do Sindicato dos Policiais Civis de 
Santa Catarina (Sinpol), em Florianópolis. Eles de-
bateram promoções que o governo deveria efeti-
var, cerca de 700, mas não realizou. Em entrevista 
à Rádio Líder FM, Eskudlark diz que as promoções 
aconteceram em outros órgãos da segurança pú-
blica no Estado, mas a Polícia Civil ficou de fora.

PrEfEitura DE 
maravilha 

Os interessados em participar do pro-
cesso seletivo ou do concurso público re-
alizado pela prefeitura de Maravilha têm 
até o dia 31 deste mês para realizar a ins-
crição. No processo seletivo estão dispo-
níveis 39 vagas e mais cadastro de reserva, 
para agente comunitário de saúde; qua-
tro vagas mais cadastro de reserva para 
auxiliar de serviços gerais, nas duas fun-
ções é necessário ensino fundamental 
completo. Ainda tem uma vaga para edu-
cador social, uma para educador social 
costureiro, uma para motorista de trans-
portes coletivos, e outra vaga para pro-
fessor de dança, para estas vagas é ne-
cessário ter o ensino médio completo.

OKTOBErFEsT
A programação da 9ª Oktober-

fest in Maravilha iniciou na noite 
de ontem (20), com jantar no Cen-
tro Cultural 25 de Julho. Hoje (21) 
as festividades terão continuida-
de com apresentações, concursos 
típicos, sangria do barril de cho-
pe, música ao vivo e carreata pe-
las ruas da cidade, com início pre-
visto para as 15h, no Espaço Criança 
Sorriso. À noite, no Parque de Ex-
posições Carlos Alberto Bregow, as 
apresentações dos grupos visitan-
tes e grande baile com oito horas de 
duração. A animação será das ban-
das Monte Carlo e Happy Brass. To-
dos convidados e a comunidade re-
gional com certeza irá prestigiar!
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Em vários e qualificados fóruns de deba-
te discute-se as reformas necessárias para a mo-
dernização da economia brasileira. Um dos con-
sensos mais recorrentes é a necessidade de um 
sistema tributário justo e moderno que permita 
à agricultura e ao agronegócio aumentar seu po-
tencial competitivo.

Infelizmente, a verdade é uma só: a carga tri-
butária brasileira é uma das maiores do mundo e 
consome um terço das riquezas nacionais. O Bra-
sil é ineficiente, cobra impostos elevados e presta 
serviços precários.

Esse quadro tornou-se crônico e gerou dois 
consensos na sociedade brasileira. O primeiro, é 
que o Sistema Tributário Nacional está longe de 
ser ideal, porque é complexo, moroso, burocráti-
co, gigantesco e ineficiente. São milhares de nor-
mas tributárias federais e milhares de normas 
dos 26 Estados, do Distrito Federal e dos mais de 
5.500 municípios. Levantamento recente mostra 
a existência de quase 90 tributos, incluindo im-

postos, taxas, contribuições de melhoria, con-
tribuições sociais, de intervenção no domínio 
econômico, para categorias econômicas ou pro-
fissionais e empréstimos compulsórios. O se-
gundo consenso é que dificilmente haverá uma 
reforma tributária porque falta consciência da 
gravidade dessa questão na sociedade e porque 
não há vontade política para tal transformação.

Desde a promulgação da Constituição Fe-
deral de 1988, a carga tributária aumentou bru-
talmente. O que a sociedade espera do governo 
não é o aumento de impostos, mas a contenção 
de gastos públicos, a racionalidade tributária e 
mais investimentos produtivos. Os cidadãos em 
geral e os empresários rurais, em particular, já es-
tão penalizados com uma elevada e insuportável 
carga tributária, que inviabiliza e inibe os negó-
cios. Os brasileiros não aceitam mais a escalada 
dos impostos - ela asfixia o desenvolvimento so-
cial e econômico do país.

Os malefícios da esmagadora carga de en-

cargos tributários para o setor privado e, em es-
pecial, para a agricultura e o agronegócio são 
conhecidos porque impactam diretamente nos 
preços dos alimentos. Logo, afeta a qualidade de 
vida das pessoas. É preciso reduzir e desburocra-
tizar a tributação do setor agropecuário em razão 
de sua enorme capacidade de contribuir com o 
desenvolvimento e melhorar os indicadores eco-
nômicos e sociais.

Recente levantamento da Confederação da 
Agricultura e Pecuária do Brasil revela números 
cabais e definitivos: cada R$ 1 milhão investido 
no agronegócio gera R$ 3,3 milhões em produ-
ção, 49 novos postos de trabalho e R$ 367 mil em 
salários. Nenhum outro setor tem essa condição 
de multiplicar esforços e recursos.

José Zeferino Pedrozo, presidente da 
Federação da Agricultura e Pecuária do 

Estado de SC (Faesc) e do Serviço Nacional 
de Aprendizagem Rural (Senar/SC)

A fórMuLA DAS IntErAçõES

Existe uma ideia interessante difundida pelo psicólo-
go chileno Marcial Losada. Ele percebeu, com base em 
muita observação e estudos (com certa polêmica), que 
são necessárias 3 interações positivas para neutralizar 
uma interação negativa (mais precisamente 2,9. Arre-
dondemos).

Ou seja: a “linha de Losada” diz que, para cada ex-
pressão, experiência ou comentário negativo, são neces-
sários outros três positivos, ou o relacionamento será 
comprometido. Um bom exemplo: casais recém-casados 
interagindo. Somando as interações negativas e as positi-
vas, segundo Losada, é possível prever se o casamento vai 
durar ou não. A matemática é simples: não havendo o tri-
plo de interações positivas, a relação desaba. Muitos ca-
sais por aí possuem até mais interações negativas do que 
positivas. Seria um sinal de que o fim se aproxima?

A mesma fórmula é válida para o ambiente empresa-
rial. E sabemos que, em geral, se as interações positivas 
ganham das negativas, é por um placar apertado. É im-
pressionante como os chefes não percebem os benefícios 
enormes do reconhecimento. Estudos científicos compro-
vam essa eficiência sempre. E se você fizer um diagnóstico 
simples em qualquer empresa vai ouvir a equipe falando 
que recebe muita crítica e pouco reconhecimento. 

Elogiar é estratégia! E ressalto aqui um detalhe ain-
da mais interessante: a ciência mostra também que quem 
elogia é o maior beneficiado da interação. Quem elogia, 
no final do dia, acaba se sentindo melhor do que o elogia-
do. É algo parecido com presentear, perdoar, e até amar, 
eu diria. Ou só funciona se você for correspondido? O 
sentimento sincero deveria bastar para quem tem boa in-
tenção.

Sobre a polêmica que mencionei no início: existe cer-
ta crítica ao trabalho de Losada. Parece que os dados não 
são muito consistentes, e dizem que ele andou exage-
rando em algumas correlações. Imagino que seja difícil 
quantificar a qualidade de uma relação com base apenas 
nas expressões positivas e negativas. Mas a contribuição 
válida da ideia é mostrar que, quanto mais interações po-
sitivas, maior a chance de um relacionamento familiar ou 
profissional ser bem-sucedido.

Interações e intervenções negativas sempre existi-
rão. O que me parece uma oportunidade é aumentar os 
momentos bonitos, positivos: elogios, comentários cons-
trutivos, sorrisos, gratidão, todas as pequenas ações 
constroem relacionamentos duradouros. Em casa, no tra-
balho, na vida.
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poLítIcA

por lUiZ ClÁUDio CArPeS

dirETO 
aO PONTO

fgtS PArA O fIES

Os recursos do FGTS poderão ser utilizados para paga-
mento de dívidas ou de parcelas do Fies. Sabemos que o Fies 
é uma excelente opção para quem precisa de recursos para 
cursar uma graduação superior. O drama de alguns, todavia, 
vem justamente quando precisam começar a pagar o finan-
ciamento contratado. Desta vez, tramita uma medida provi-
sória que permitirá que os beneficiários do financiamento 
utilizem seus recursos do Fundo de Garantia, par abatimen-
to e até mesmo quitação de valores. A medida provisória já 
foi aprovada semana passada. Pela medida, poderá sacar o 
FGTS o financiado que desejar pagar sua conta se valendo 
destes valores, que não deixam de ser uma poupança per-
tencente ao trabalhador, destinando recursos para si ou para 
algum familiar que tenha financiado sua graduação. A medi-
da provisória deve ser votada até o dia 24, pois caso contrá-
rio perderá sua validade.

MAIS DE 100 MIL BEnEfIcIADOS
O Fies é uma modalidade de financiamento que benefi-

cia pessoas oriundas de família com renda de até três salá-
rios mínimos. A expectativa é que no Brasil em torno de 100 
mil pessoas possam se beneficiar desta linha de crédito. Ain-
da há uma linha de crédito para quem tem renda de 3 a 5 sa-
lários. Em resumo, o Fies é sem dúvida a opção para quem 
pretende cursar o ensino superior, mas não tem todo o di-
nheiro necessário para pagar as mensalidades. Mesmo com 
o problema do pagamento posterior, onde nem todos estão 
colocados, trabalhando e com renda, a modalidade é extre-
mamente válida.

LEI KISS
Depois da tragédia da boate Kiss, as leis apertaram. E já 

está em vigor a chamada “Lei Kiss”, que dá aos bombeiros 
mais autonomia para fiscalizar ambientes. Agora, quem tem 
que resolver assuntos como entrada de processos inerentes 
à prevenção contra incêndios, tais como alvarás, habite-se, 
vistorias ou perícias, estes serviços sejam solicitados junto 
à Seção de Atividades Técnicas (SAT) do Corpo de Bombei-
ros Militar. Acho válida esta forma de fiscalização, e particu-
larmente, sou muito a favor deste trabalho ser desenvolvi-
do pelos bombeiros, bem como a autonomia que agora foi 
ampliada. Afinal, ninguém melhor do que os bombeiros para 
saber exatamente das necessidades existentes para seguran-
ça. E devem, sim, cobrar exatamente em seus termos o que 
lhes parecer necessário para que a segurança esteja sempre 
em primeiro lugar. Aos cidadãos, o cumprimento é inerente 
à vigência da nova lei. 

Foi aprovado em primeiro 
turno o projeto de lei nº 048/17, 
sobre a abertura de crédito 
adicional suplementar de R$ 
258.165,47 mil. O valor compre-
ende R$ 40 mil para a reforma 
completa do telhado da Casa 
Mortuária e mais R$ 40 mil para 
a construção de uma sala anexa 
ao cemitério, para que o admi-
nistrador possa desenvolver seu 
trabalho. 

De acordo com o projeto, o 
restante do valor será para a Se-
cretaria de Administração e Fa-
zenda, destinado para despesas 

PrIMEIrO turnO Valor de R$ 40 mil será destinado para 
arrumar o telhado do local

Projeto de lei que dispõe sobre a 
reforma da casa Mortuária é aprovado

vereadores aprovaram o projeto em primeiro turno

Camilla Constantin/O Líder

da pasta. Na ocasião, os verea-
dores criticaram a forma como 
as propostas do Executivo são 
apresentadas e destacaram que 
as mesmas precisam ser elenca-

das de forma clara e objetiva.  
Em segundo turno foi apro-

vado o projeto de lei nº 026/17, 
que dispõe sobre cobrança da 
contribuição para Custeio de 

Serviço de Iluminação Públi-
ca (Cosip) para o cliente Cera-
çá. Ainda, em segundo turno, 
houve a aprovação do proje-
to de lei nº 043/17, que dispõe 
sobre contribuição financeira 
para o Consórcio Integrado de 
Gestão Pública do Entre Rios 
(Cigamerios), passando de R$ 
1 para R$ 2 por habitante. O 
valor é de acordo com a popu-
lação estimada pelo IBGE de 
24.712 habitantes, totalizando 
R$ 49.424 mil mensais. A pró-
xima sessão será realizada hoje 
(21), às 7h30.

SIntrAf
Preço do leite e reforma da previdência 
são temas de manifestação

Manifestantes se concen-
traram em frente à agência do 
Banco do Brasil na manhã de 
quarta-feira (18). A mobiliza-
ção, organizada pelo Sindica-
to dos Trabalhadores na Agri-
cultura Familiar (Sintraf), teve 
como objetivo reivindicar me-
lhorias no preço do leite e tam-

bém pedir pela não aprova-
ção da reforma da previdência. 

Conforme os manifestan-
tes, o lucro do produtor de lei-
te está caindo drasticamente e o 
governo precisa trabalhar para 
mudar esta realidade. O secre-
tário-geral do Sintraf, Neivo Al-
lebrandt, acredita que o motivo 

da desvalorização do produ-
to foi o aumento da importa-
ção e a alta produção interna. 
“O leite está em um preço inviá-
vel. Hoje temos que entregar seis 
ou sete litros de leite para com-
prar um litro de gasolina”, diz.

Os organizadores também 
não concordam com o discurso 

de que há déficit na previdência, 
o que apenas estaria sendo usado 
como desculpa para favorecer os 
grandes bancos, interessados em 
vender previdências privadas. 
Além de Maravilha, os protestos 
também ocorreram em outros 
municípios da região, como em 
Chapecó e São Miguel do Oeste. 

Fotos: Divulgação

manifestantes se reuniram em frente ao banco do brasil Pedro Gilberto ioris, secretário da agricultura, também esteve na mobilização

nO funDO DA trIStEZA, EncOntrA-SE O SAntuÁrIO DA ALMA
Não se afogue em sua própria tristeza. Os valiosos diamantes 

estão ocultos nas camadas profundas da crosta terrestre, as pre-
ciosas pérolas estão escondidas dentro das ostras, nas profunde-
zas do mar. Não deixe de descobrir tesouros preciosos, atendo-se 
às rochas ou às ostras que os envolvem. Se você se encontra em di-
ficuldade, considere essa situação como “trabalho de escavação da 
mina” que o levará à descoberta de um “tesouro resplandecente”.

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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cLuBE DE MãES AMIZADE 
Jantar-dançante no Bairro Progresso 
ultrapassa expectativas 

A 2ª edição do jantar-dan-
çante do Bairro Progresso, re-
alizado pelo Clube de Mães 
Amizade, em parceria com a co-
munidade católica, reuniu mais 
de 450 pessoas. O evento, rea-
lizado no sábado (14), iniciou 
com culto religioso, seguido de 
jantar e animação de Augus-
to & Banda. Conforme a dire-
toria do Clube de Mães Amiza-

de, a programação ultrapassou 
as expectativas. “A interativi-
dade entre as pessoas é o nos-
so grande objetivo. Todos se 
divertiram bastante, agradece-
mos a participação”, destacam. 

O lucro foi dividido entre as 
duas entidades, sendo que par-
te dele será utilizado na reforma 
das mesas do salão comunitá-
rio. O próximo evento realizado 

pelo Clube de Mães será em ja- neiro, com o tradicional almoço. 
Fotos: Diana Heinz/O Líder

Evento foi realizado pelo Clube de mães amizade

mais de 450 pessoas participaram do evento

Cardápio foi à base de churrasco

nOVIDADE Estrutura começa a funcionar em novembro e vai 
permanecer em frente ao Senai

Sesi anuncia instalação de 
unidade móvel no município

O Serviço Social da Indús-
tria (Sesi) está ligado à Federa-
ção das Indústrias do Estado de 
Santa Catarina (Fiesc) e passará 
a funcionar a partir de novembro 
em Maravilha. A estrutura presta 
serviços voltados à saúde e edu-
cação de trabalhadores da indús-
tria e seus dependentes. 

De acordo com o diretor do 
Sesi na região Oeste, Claudemir 
José Bonatto, o início das ativida-
des será com uma unidade mó-
vel em anexo à unidade do Senai. 
A estrutura já está no município 
e entra em funcionamento no 

mês de novembro. Bonatto afir-
ma que o Sesi estuda, em parce-
ria com prefeitura e Câmara de 

Vereadores, a legalidade de to-
dos os processos para oferecer 
serviços da medicina ocupacio-

nal, como exames admissionais, 
demissionais, periódicos, audio-
metria, cardiologia, além de ou-
tros complementares. “Faz parte 
da primeira ação do Sesi”, afirma. 
Ele lembra que os serviços de for-
mação de alunos e vacinas serão 
oferecidos mais tarde.

O diretor explica a escolha 
por Maravilha para a instalação 
de uma unidade do Sesi se deu 
em virtude de o comércio ser for-
te em Maravilha, mas a indústria 
estar em franca evidência, já que 
40% dos empregos formais estão 
nas empresas do setor industrial.

unidade é uma carreta equipada que já está anexa ao Senai maravilhense

Ederson Abi/O Líder

POLítIcA
Maravilhense participa 
de projeto Estágio 
Visita na Alesc

O Estágio Visita é um 
projeto pioneiro no Estado de 
Santa Catarina, promovido 
pela Escola do Legislativo da 
Alesc, e objetiva que pessoas 
comuns, chamadas de esta-
giários, possam conhecer os 
trâmites e o dia a dia do par-
lamento catarinense. Cada 
deputado estadual pode es-
colher dois estagiários para 
participar do projeto.

O maravilhense Jeferson 
Schwerz foi um dos estagiá-
rios neste ano, e destaca que 
foi uma experiência muito 
importante. Ele reforça que a 
comunidade precisa ter co-

nhecimento sobre a política 
e saber escolher bem seus re-
presentantes, elegendo po-
líticos que se preocupem 
com os interesses do povo, e 
não com interesses de gran-
de grupos ou mesmo pesso-
ais. Schwerz ficou em Floria-
nópolis de 2 a 6 de outubro.

Cada grupo acompa-
nha seu deputado, reu-
niões, palestras, cursos e 
capacitações. Schwerz des-
taca que a agenda duran-
te os cinco dias é bem exten-
sa, nos períodos da manhã, 
tarde e noite, e proporcio-
na muito conhecimento. 

Fotos: Divulgação

Jeferson ficou na capital do Estado durante cinco dias

Cada deputado estadual escolheu dois estagiários para compor o grupo

EnSInO SuPErIOr

unopar apresenta novos cursos para 2018
A Unopar receberá no-

vidades a partir do próximo 
ano em nível de Brasil. Con-
forme o diretor-adminis-
trativo da instituição, Silvio 
José Zanin, novos laborató-
rios também irão fazer parte 
das qualificações. Zanin ex-
plica que os cursos listados 
abaixo ainda serão escolhi-

dos para implantação no 
polo de Maravilha. “As ins-
crições para o vestibular de 
verão estão abertas e podem 
ser realizadas através do 
site”, explica. As aulas ini-
ciam em fevereiro de 2018. 

Silvio José Zanin, diretor-administrativo 
da unopar em maravilha

Diana Heinz/O Líder

- agronomia
- Superior de tecnologia em 
Gestão de agronegócios
- Superior de tecnologia 
em Gastronomia
- Superior de tecnologia 
em Serviços Jurídicos, 

Cartorários e Notariais
- fisioterapia
- letras (português/
espanhol)
- letras (português/inglês)
- Química (licenciatura)
- física (licenciatura)

Cursos Liberados Para iMPLaNtação: 
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lUiZ CarlOs
PraTEs

AurIVErDE
Programa Sustentabilidade tem sequência 
em Maravilha com a participação de 14 famílias 

A política da Qualida-
de Total Rural, desenvolvi-
da pela Cooperativa Regional 
Auriverde, em parceria com 
a Aurora Alimentos, Servi-
ço Brasileiro de Apoio às Mi-
cro e Pequenas Empresas 
(Sebrae), Serviço Nacional 
de Aprendizagem Rural (Se-
nar), Sescoop, Sicoob Credial 
e Sicredi, tem como objeti-
vo a evolução constante dos 
participantes e a melhoria da 
qualidade de vida no campo.

Dentro desta políti-
ca está o Programa Susten-
tabilidade, que teve conti-
nuidade em Maravilha no 

Encontro contou com a participação de 14 famílias

Divulgação

último dia 11, com a partici-
pação de 14 famílias. A eta-
pa é composta por três en-
contros presencias de quatro 
horas e uma consultoria de 
duas horas em cada em-
presa rural participante.

O objetivo é apresentar o 
conceito da sustentabilida-
de, abordando os eixos eco-
nômico, social e ambiental. A 
partir destes conceitos o par-
ticipante obtém um diagnós-
tico de sua propriedade, des-

tacando os pontos fortes e 
fracos, bem como as oportu-
nidades e ameaças que im-
pactam o negócio. No fim 
da formação, cada partici-
pante define um plano de 
ação para potencializar o 
que está indo bem na em-
presa rural e também para 
corrigir o que está errado.

No Programa Sustenta-
bilidade, cada participan-
te possui a oportunidade de 
rever os conceitos das eta-
pas anteriores. Com a re-
visão, as famílias podem 
aperfeiçoar as atividades e 
atingir as metas propostas.

EMPrEEnDEDOrISMO Equipes vencedoras ganharam uma viagem 
para Florianópolis para visitar a Acate e o Projeto Incubadora Celta

Palestra e escolha dos projetos 
encerram 2º AdministrAção

O encerramento do 2º 
AdministrAção foi realiza-
do quarta-feira (18), no Lar 
de Convivência, com pales-
tra ministrada pela psicóloga 
e mestre em Neuromarketing 
pela Florida Cristhian Uni-
versity, Aline Dotta. O evento 
foi promovido pelo Núcleo do 
Jovem Empreendedor, ligado 
à CDL e Associação Empresa-
rial, em parceria com o curso 
de Administração da Univer-
sidade do Oeste de Santa Ca-
tarina (Unoesc), polo de Ma-
ravilha.

A palestrante destacou 
que as pessoas reagem por 
instinto. “O cérebro tem alto 
consumo energético, por isso 
nosso primeiro princípio é 
economizar energia. Desta 
forma, nossa vida vira uma 
série de rotinas e isso pode 
condicionar nossa relação 

com o cliente”, pontua.
Conforme estudo apre-

sentado pela profissional, 
85% das nossas escolhas são 
inconscientes e apenas 15% 
conscientes. Aline ressaltou 
que o ser humano não pensa 
a longo prazo e por isso mu-
dar passa a ser desafiador. 
“Para mudar precisamos ter 
mentalidade, motivação e in-
tenção”, comenta.

A coordenadora do curso 
de Administração, Eliane Be-
duschi, afirma que a segunda 
edição do evento teve como 
objetivo contribuir para que 
os acadêmicos e empreen-
dedores possam desenvolver 
atividades nas empresas com 
eficácia, efetividade e eficiên-
cia, despertando o empreen-
dedorismo e a criatividade. 
Na oportunidade, Eliane tam-
bém agradeceu a parceria das 

empresas Cooperativa Regio-
nal Auriverde, Sicredi, SCNet, 
Sicoob Credial, Iguatemi Ali-
mentos, La Marka e Microsys, 
patrocinadoras do evento.

PrOJEtOS 
A primeira etapa do 2º 

AdministrAção foi realizada 
no início de outubro, quando 
aproximadamente 120 acadê-
micos foram divididos em 14 
equipes e cada uma precisou 
criar ou melhorar um produ-
to ou serviço. Os projetos fo-
ram expostos antes da pales-
tra e avaliados por jurados, 
que apontaram os cinco me-
lhores.

Após a palestra, os cinco 
grupos apresentaram os pro-
jetos, que foram avaliados 
por uma nova banca de jura-
dos. As três primeiras equipes 
ganharam uma viagem para 

Florianópolis, nos dias 10 e 
11 de novembro, para visitar 
a Acate e o Projeto Incubado-
ra Celta. Já o 4º e 5º lugar re-
ceberam brindes de partici-
pação. 

1º Compra Certa 
- qualidade e 
sustentabilidade em 
um só lugar

2º akió – levando você 
ao destino certo

3º Ecotech – eletrônico 
usado, destino 
adequado

4º Projeto Nutritivo – 
você é o que você come 

5º Pane fresco – um 
novo conceito de 
padaria

Fotos: Ascom/CDL e AE

aline Dotta é psicóloga e mestre em Neuromarketing organizadores destacam que o objetivo do evento é incentivar o empreendedorismo 

cuIDADO, AtEnçãO!
Estamos com o pé no fundo do acelerador rumo às inde-

cências, à impudência, à falta de respeito diante de tudo e to-
dos... Alarme? Alarmismo barato? Não. Apenas um testemu-
nho. Vamos a fatos e exemplos.

Faz alguns anos que uma mulher, mãe, em São Paulo foi às 
compras e levou a filha pequena com ela. A menina tinha uma 
pequena trela de couro presa ao pulso dela e à mão da mãe. O 
motivo daquela trela, daquela cordinha, era segurança, a mãe 
temia perder-se da filha, um descuido numa grande cidade 
pode ser fatal ou uma formidável dor de cabeça. Por segurança 
a mãe amarrou a pequena trela entre ela e a filha. Ah, pra quê!

Quando entrou num banco para retirar dinheiro, a mãe foi 
surpreendida pela intempestiva e estúpida ação de um homem 
que viu naquela trela de segurança entre mãe e filha uma vio-
lência contra a criança. Onde já se viu uma criança levada pela 
mãe como se fosse um bicho à cabresto? Foi o que pensou o es-
túpido. Resumo da história, todos pararam na delegacia.

Agora me diga, onde estava o erro da mãe? Que erro, se ela 
queria e buscava segurança para a filha pequenina? Lembrei 
dessa história vendo televisão nos últimos dias.

Num canal de programação evangélica, um pastor, tam-
bém deputado federal, mostrou imagens de uma exibição de 
“arte” num concorrido museu de São Paulo. A arte consistia em 
um homem nu, totalmente pelado, e a segurar diante do sexo 
uma estátua de Nossa Senhora. Minutos depois, ele se abaixou, 
ficou de joelhos, pegou um ralador, desses de ralar queijo, e co-
meçou a ralar a imagem da Santa, até transformá-la em pó... 
Pessoas sentadas no chão em torno do “artista” aplaudiam...

E dia destes, na Globo, ampla reportagem sobre o direito 
artístico de livre expressão. Pode-se tudo, segundo os bastar-
dos. Pode-se até, como foi mostrado, um outro sujeito nu, dei-
tado como morto, e uma menina da assistência passando as 
mãos por sobre as pernas dele... A mãe por perto e tudo bem. 
Pode isso? Para os imundos, pode. Eles defendem a livre ex-
pressão e eu defendo a volta dos quarteis ao poder. Aí eles vão 
ver o que é bom para a Ordem e o Progresso. Imundos, vaga-
bundos das falsas artes.

MEnInOS
Outra da Globo. Duas meninas apareceram na sala de uma 

casa brincando, brincando até com vestidos de princesa, mas... 
Na verdade, não eram meninas, eram meninos. Os pais, “mo-
dernos”, disseram que não há sentido em cortar os cabelos dos 
meninos, afinal, cabelos nascem para crescer. E os meninos ti-
nham lindos cabelos longos de... meninas. Nada foi discutido 
sobre “gênero” ou isso e mais aquilo, apenas que um dos me-
ninos queria ter o cabelo da Rapunzel, foi o próprio menino 
quem disse isso... E tudo bem, uma baita festa, um dos meninos 
sentia-se uma princesa, mas sem deixar de ser menino. Tudo 
numa boa... Desliguei a tevê e fui beber uma cachaça bem for-
te, eu devia estar alucinando...

ErrO
Ouvi várias pesquisas, todas em torno de 78, 80% dos pais 

dizendo que dão “presentes” aos filhos, no Dia das Crianças, 
Natal e aniversários, a partir do que eles previamente pedem. 
Quer dizer, presentes pedidos. Desde quando essa subversão? 
Presente se ganha, não se pede, mas vá dizer isso aos pais que 
só sabem fazer “crias”, e não filhos, vá!

fALtA DIZEr
1997. Escrevi isto: - “Você é um cara direito e que dá boa 

aparência ao seu negócio? E ainda assim não está vendendo? 
Já tentou anunciar no jornal? Faça isso. Se você perder dinhei-
ro, pago-lhe um bom café...
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fEStA ALEMã 

cOnfrAtErnIZAçãO 

começa programação da 9ª Oktoberfest 
in Maravilha 

Interagir promove coquetel de verão 

A largada da 9ª Oktoberfest 
in Maravilha foi dada ontem (20) 
com jantar no Centro Cultural 25 
de Julho. O evento teve a presen-
ça de centenas de pessoas que 
comemoraram o início da festa. 
Hoje (21) as festividades continu-
am no Espaço Criança Sorriso, às 
15h, com apresentações, concur-
sos típicos, sangria do barril de 
chope, música ao vivo e carreata 
pelas principais ruas e avenidas 
do município.

Depois das 21h o palco da 
festa passa a ser o Parque de Ex-

organizadores e soberanas convidam a todos para participar

Diana Heinz/O Líder

posições Carlos Alberto Begrow, 
com apresentações dos grupos 

visitantes e baile com oito horas 
de música. A animação fica por 

conta das bandas Monte Carlo e 
Happy Brass. A entrada custa R$ 
20 e pode ser adquirida no Auto 
Posto Diamante I, Buffalo Beer, 
Casas Marte, Centro Cultural 
25 de Julho, Comercial Mana-
rov, Iguatemi Alimentos, Pada-
ria Clarice e Restaurante Sol de 
Verão. Quem tiver interesse em 
adquirir barris pode entrar em 
contato com Mário Fülber pelo 
3664 0588 ou 99119 2523; Buffa-
lo Beer, 3664 0623; Centro Cultu-
ral 25 de Julho, 3664 1776; e Co-
mercial Manorov, 3664 1228.

serViços 
oFereCidos: 
- acupuntura
- Criofrequência
- Depilação
- Estética corporal
- Estética facial
- laser
- massoterapia
- Nutrição
- Pilates e 
treinamento 
funcional
- Podologia 
- Psicologia

O Centro de Saúde e Es-
tética Interagir de Maravi-
lha promoveu ontem (20) 
coquetel de verão. Duran-
te a noite a equipe da clínica, 
que é coordenada pela pro-
prietária Rúbia Simon, mos-
trou as novidades em servi-
ços, técnicas e tecnologia. 

Hoje a clínica conta com 
14 profissionais que oferecem 
serviços variados. Durante o 
coquetel, além de serem ser-
vidos quitutes e chope, a du-
pla Michel & Caciano tocou 
para os clientes e amigos. 
“Gostaríamos de agradecer 

Equipe mostrou as novidades em serviços, técnicas e tecnologia

a todos que compareceram à 
nossa confraternização. Em 
dezembro completamos nove 
anos de uma linda história 

e todas essas pessoas fazem 
parte dela”, destaca a equipe. 

Confira a cobertura com-
pleta do evento no site WH3.

fILHOS AnSIOSOS (POr) quE nãO 
PODEM E nãO SABEM ErrAr

Filhos, crianças e/ou pré-adolescentes ansiosos? Que pare-
cem dar extrema importância à aparência e imagem social? Que 
ficam horas infernizando os pais a respeito de qual roupa colo-
car para sair com o/a namoradinho/a? Que se escondem dos co-
legas e amiguinhos se encontrados por acaso em lugares públicos 
quando eles mesmos não estiverem perfeitamente arrumados? 
Que surtam em crises de pânico, de sono, de choro, de raiva ou 
de tristeza quando têm que enfrentar uma prova, encarar um de-
safio, fazer algo novo, cujo eventual êxito negativo possa colocar 
em risco e em dúvida a imagem de perfeição deles que precisam 
manter aos olhos dos outros e mentir para si mesmos? 

Vamos começar de uma consideração geral: a construção in-
ternalizada de parâmetros que indicam o que é que bom (e o que 
precisa alcançar para serem à altura, perfeitos ou melhores) e/ou 
o que é que é ruim (inaceitável: pena o fracasso, o julgamento ou a 
rejeição) é um processo natural e inevitável e serve para que a pes-
soa/filho evolua e passe de uma dimensão simples, magica, lúdi-
ca, autorreferida e intrafamiliar a uma dimensão complexa, social, 
livre, resiliente. 

O nível de padronização dos parâmetros, ou seja, o fato que se 
escolhem como valores de referência para serem bons ou ruins as 
mesmas coisas: a mesma ideia de beleza (mesmo cabelo, roupa, 
formas, etc.), a mesma ideia de sucesso (o que mede o sucesso?), 
a mesma ideia de fracasso (quem julga o seu fracasso?), a mesma 
ideia do que é bom e o que é ruim, do que vale e do que não vale, 
do que é permitido e do que não é, etc., depende de mecanismos 
sociais: mais a sociedade é fechada e organizada por grupos, mais 
os parâmetros e os valores de referência serão homologados e pa-
dronizados (ou seja, iguais entre si) enquanto terão que dar conta 
à sociedade; mais a sociedade é aberta e individualizada, mais os 
parâmetros e os valores serão construídos individualmente e livre-
mente, enquanto terão que dar conta à pessoa, a si mesma. 

Agora, vindo ao ponto: tem quem sustenta que toda esta in-
fluência à aparência, a padronização e a consequente ansieda-
de depende dos grupos que os filhos frequentam, que propõem e 
exaltam estes modelos de perfeição, de valor e de confronto e com-
paração. 

Sem dúvidas os grupos são importantíssimos e fundamentais 
nestes processos de influência e condicionamento, enquanto os 
grupos constituem, no processo de individuação e separação que 
todos os filhos têm que enfrentar para conquistar uma identida-
de pessoal, separando-se e diferenciando-se dos pais, o campo em 
que se iludem de trocar a dependência que têm dos pais pela ilusão 
de independência por meio da dependência dos grupos.  

Porém esta ansiedade e esta padronização em dar valor à apa-
rência e a perfeição não nasce e não vem dos grupos: não se produz 
nos grupos. Nos grupos apenas se reproduz. 

Vem da família. Que sem se dar conta institucionaliza a ansie-
dade da perfeição. Como? De inúmeras maneiras que nem se per-
cebem, porque justamente são culturais. Um exemplo? Em cada 
festa de criança (e para as crianças) em que vêm convidados e estão 
presentes adultos, que se relacionam entre eles, até bebendo cer-
veja, se está transmitindo aos filhos, desde pequenos, que eles são 
o meio através do qual os pais podem se mostrar, se relacionar, ser 
orgulhosos ou não. Os filhos se tornam, assim, uma amostra do va-
lor dos pais. Uma cobrança não irrisória para a psique dos filhos, 
que simplesmente conotam tudo de maneira afetiva, porque bus-
cam e precisam o eterno amor dos pais. Portanto destes momentos 
pra frente (festinhas, assim como todos os momentos em que priva-
do, afetivo e público se misturam, como o estudo, por exemplo) os 
filhos aprenderão, internalizarão e reproduzirão que ser não ape-
nas à altura, mas até mesmo perfeito, é o mínimo para serem ama-
dos pelos pais. Proibido errar, portanto, pena a decepção que tira o 
afeto e o amor. E se não gera ansiedade isso, o que a gera? 

LAcrADO Local fica às margens da BR-282, no prolongamento da 
Rua Sagrada Família

Vigilância Sanitária interdita 
poço no Bairro floresta

A Vigilância Sanitária de 
Maravilha interditou ontem 
(20) um poço de água utilizado 
por moradores do Bairro Flo-
resta. O local fica às margens 
da BR-282, no prolongamento 
da Rua Sagrada Família. A tor-
neira foi desativada, com colo-
cação de placa de alerta. Con-
forme a equipe da Vigilância, 
a ação foi feita com o objetivo 
de preservar a saúde da popu-
lação em razão de irregularida-
des na água.

Após análise feita pelo La-
boratório Central de Saúde 
Pública de São Miguel do Oes-

após lacrar torneira, equipe instalou placa com informação

te, constatou-se que a água do 
local está “em inconformida-

de com a portaria 2.914/2011 
do Ministério da Saúde, no que 

se refere à Presença de Colifor-
mes Totais e Coliformes Termo-
tolerantes”.

Desta forma, a Vigilância 
Sanitária pede que a população 
consuma a água da Casan, já 
que essa deve atender de forma 
obrigatória os padrões legais. 
Além disso, a equipe lembra 
que não se deve jogar lixo no 
local, dando destinação ade-
quada. “No local foi encontra-
da uma série de materiais que 
podem acumular água e causar 
prejuízo ao meio ambiente”, re-
vela a nota encaminhada pela 
Vigilância Sanitária.

Vigilância Sanitária Municipal

Camilla Constantin/O Líder
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“o orçamento nacional deve ser equilibrado. as dívidas devem ser 
reduzidas, a arrogância das autoridades deve ser moderada e controlada. 
os pagamentos a governos estrangeiros devem ser reduzidos se a 
nação não quiser ir à falência. as pessoas devem, novamente, aprender a 
trabalhar, em vez de viver por conta pública” 

Marco Túlio Cícero

por rAqUel bASSo Hübner

ECONOMia E NEGÓCiOs
raquel@jornalolider.com.br

por lUCiAne moZer

Vida E
EsPiriTUalidadE

EStAMOS PrEcISAnDO DE BOAS nOtícIAS

Confesso que acompanhar as notícias em nível nacional 
e internacional está muito difícil. Principalmente porque os 
destaques são apenas para as notícias ruins. Tragédias, mor-
tes, violência, corrupção. E fiquei me questionando: será que 
não existem coisas boas ocorrendo por aí? Será que não tem 
pessoas se dedicando ao bem? Eu acredito que sim, que exis-
tam muitas notícias boas, mas infelizmente não dão “ibope”. 
As pessoas ainda têm o hábito de exaltar as más notícias. São 
estas que circulam com extrema velocidade nas redes sócias, 
que levam mais “curtidas” e, claro, aumentam a audiência. 

Mas hoje estou propondo algo diferente, vou dedicar mi-
nha coluna a boas notícias. Aí fica a dúvida: será que se eu 
postar nas redes sociais ela será compartilhada ou receberá 
muitas curtidas? Eu espero que sim! 

Noiva adota cão de rua que deitou no véu durante casa-
mento: o casamento de Marília Pieroni e de Matheus Martins, 
ambos de 28 anos, foi em um clube em Laranjal Paulista, no 
interior de São Paulo. Chovia e um cachorro vira-lata, que fi-
cava na região, foi se abrigar entre os convidados. Foi só na 
hora da benção das alianças que ela percebeu a presença do 
convidado. No meio da prece das alianças ele acabou se dei-
tando no véu da noiva. O mais legal veio em seguida: depois 
que voltou de lua de mel, o casal começou a procurar pelo ca-
chorro para tirá-lo da rua. Uma mulher que mora próximo ao 
clube achou o vira-lata e ficou com ele até que Marília pu-
desse buscá-lo. Marília foi lá para adotá-lo. “Ele é um animal 
‘abandonado’ que todo mundo cuida, dá comida. Só que ele 
fica na rua e acaba apanhando muito, também está muito ma-
grinho. Tomara que ele goste da nossa casa, vamos fazer de 
tudo para ele ficar com a gente”, concluiu.

Médico usa frascos de xampu e salva 600 bebês com 
pneumonia: um médico criou uma engenhoca barata, feita 
com embalagem de xampu, para salvar bebês com pneumo-
nia. Pelo menos 920 mil crianças morrem anualmente da do-
ença, que faz com que seus pulmões parem de absorver oxigê-
nio. O médico Mohammod Jobayer Chisti, de Bangladesh, na 
Ásia Meridional, inventou um equipamento que usa apenas 
frascos de xampu e tubos de plástico, para ajudar essas crian-
ças a respirar. É um ventilador mecânico de R$ 4, infinitamen-
te mais barato que o convencional, que custa cerca de R$ 47 
mil. E o melhor: testes feitos em Bagladesh mostram que ele é 
capaz de reduzir mortes em até 75%. 

Incrível, né! Foram apenas duas notícias boas, mas tem 
muito mais, só precisamos divulgá-las. Devemos parar de dar 
tanta importância para o que é ruim. Vamos valorizar as boas 
ações e as boas notícias gerando um clima de esperança para 
os nossos dias. E que o bom e belo faça parte dos nossos dias! 

Um fim de semana com muita paz e luz para todos! 

MInIStérIO DA fAZEnDA AutOrIZA AuMEntO 
DAS tArIfAS DE SErVIçOS DOS cOrrEIOS

A revisão das tarifas ainda depende de publicação de aprovação pelo Mi-
nistério das Comunicações, de acordo com o Diário Oficial. Com o aumento, a 
carta comercial de até 20 gramas passará a custar R$ 1,83. Anteriormente, o va-
lor era R$ 1,23. Em abril, o Ministério da Fazenda havia autorizado aumento de 
7,485% nas tarifas dos serviços postais e telegráficos prestados pelos Correios.

Fiesc apresenta Brasil a empresários 
dos Emirados Árabes

Enquanto 56 estudantes brasileiros, dos quais cinco do Se-
nai/SC (entidade da Fiesc), disputam a WorldSkills Competi-
tion, o torneio internacional de educação profissional, em Abu 
Dhabi, o setor empresarial se mobiliza na promoção de negó-
cios com os Emirados Árabes Unidos. Na avaliação da Confede-
ração Nacional da Indústria (CNI), que promoveu o encontro 
em parceria com a embaixada brasileira, o Brasil vive momen-
to ideal para receber investimentos estrangeiros diante dos si-
nais mais sólidos de retomada da economia. A indústria brasi-
leira apresentou projetos privados em setores como alimentos 
e bebidas, construção civil, aeronáutica, metalurgia, petró-
leo e gás, agroindústria, têxtil e tecnologia da informação e co-
municação, além das concessões previstas para o próximo ano 
em portos, aeroportos, rodovias e obras em saneamento.

FIpEZAp DE LOCAçãO ApONtA RECUO DE 
0,66% NO pREçO méDIO DO ALUgUEL

O Índice FipeZap de Locação – que acompanha o preço de 
aluguel de imóveis em 15 cidades brasileiras – registrou queda 
de 0,29% entre agosto e setembro de 2017. Com esse resulta-
do, o Índice FipeZap passa a registrar queda nominal no preço 
médio de locação em 2017 (-0,36%). Frente à inflação acumu-
lada de 1,78% no período (IPCA/IBGE), a queda real do índice 
é de 2,11% no ano. Entre as cidades que acompanharam o re-
cuo mensal no preço médio de locação, a variação foi mais in-
tensa no Rio de Janeiro (-1,31%), em Florianópolis (-1,23%) e 
Niterói (-1,10%). Já entre as cidades que registraram aumen-
to de preço no último mês, destacaram-se Recife (+0,97%), 
Curitiba (+0,91%) e São Bernardo do Campo (+0,41%). Nos úl-
timos 12 meses, o Índice FipeZap de Locação aponta recuo 
de 0,66% no preço médio do aluguel, em termos nominais.

Efapi 2017 reúne 
423,5 mil e fecha 
r$ 152 milhões 
em negócios

A recém-encerrada Ex-
posição-feira Agropecuá-
ria, Industrial e Comercial 
de Chapecó (Efapi 2017) – 
realizada de 6 a 15 de outu-
bro – atingiu uma visitação 
pública de 423,5 mil pes-
soas e negócios fechados 
ou prospectados na ordem 
de R$ 152 milhões – aten-
dendo as metas da Comis-
são Central Organizado-
ra (CCO). Vários fatores 
contribuíram para levar o 
imenso público à Efapi, en-
tre eles os três dias de gra-
tuidade, a isenção para ido-
sos e crianças e os shows 
nacionais. A surpreen-
dente visitação do domin-
go (15), de 93 mil pesso-
as, compensou os vários 
dias de precipitação plu-
viométrica que, em par-
te, prejudicou parcialmen-
te a presença do público. 
Choveu em nove dos dez 
dias da expo-feira-festa.

Sindicatos perdem 118 mil associados em quatro anos em Santa Catarina

Setor de serviços cai 1% em agosto, aponta IBGE

O volume do setor de serviços teve uma queda de 1% na passagem de julho para agos-
to, segundo dados da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), divulgada no dia 17 pelo Institu-
to Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). É o segundo recuo consecutivo do indicador, 
que já tinha registrado redução de 0,8% na passagem de junho para julho. Os serviços tam-
bém tiveram queda de 2,4% na comparação com agosto de 2016 e mantiveram a sequên-
cia de quedas iniciada em abril de 2015. Também houve recuos no acumulado do ano (-3,8%) 
e no acumulado de 12 meses (-4,5%). Na comparação de agosto com julho deste ano, duas 
das quatro atividades pesquisadas tiveram queda: serviços prestados a famílias (-4,8%) e ati-
vidades turísticas (-3,1%). As demais atividades anotaram alta: serviços profissionais, ad-
ministrativos e complementares (1,6%), outros serviços (1%), transportes, serviços auxi-
liares de transportes e correio (0,7%) e serviços de informação e comunicação (0,3%).

O percentual de trabalhadores 
sindicalizados vem caindo nos úl-
timos anos em Santa Catarina, se-
guindo um padrão nacional. Entre 
2012 e 2016, esse número dimi-
nuiu de 17,5% para 14,2% dos tra-
balhadores, o que representa 118 
mil associados a menos num in-
tervalo de quatro anos. Ainda as-
sim, o Estado possui uma média 
de sindicalização maior que o res-
to do país, que era de 12,1% no 
ano passado. Os dados constam 
na PNAD Contínua, uma pesqui-
sa do Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE) divulga-
da na quarta-feira.  Em 2012, o total 
de trabalhadores sindicalizados em 

Santa Catarina era de 811 mil. Quatro anos depois, 
esse número passou para 693 mil. Em nível nacio-
nal, a queda percentual foi menor que no Estado, 
passando de 13,6% para 12,1%. Em números ab-
solutos, isso significa um milhão de sindicaliza-
dos a menos (de 17,9 milhões para 16,9 milhões). 
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OutuBrO rOSA

rede feminina lembra 
saúde da mulher com 
entrega de flores 

Como lembrete à saú-
de da mulher, a Rede Fe-
minina de Combate ao 
Câncer (RFCC) entregou 
flores, chocolates e panfle-
tos no sábado (14), objeti-
vando ressaltar o Outubro 
Rosa. “A flor cor-de-rosa é 
um símbolo da nossa enti-
dade. Lembramos a todas 
da importância da saúde 
da mulher”, disse a pre-
sidente, Cecília Heydt. 

Foram quatro pontos de 
entrega e mais de 300 flo-

res distribuídas. O crono-
grama da campanha se-
guiu ontem (20) com jantar 
saudável entre as vitorio-
sas e acometidas da entida-
de. Hoje (21) será realiza-
da aula de yoga no Espaço 
Criança Sorriso, voltada 
para a comunidade em ge-
ral. A programação encer-
ra no dia 28, com Caminha-
da Rosa pelas avenidas da 
cidade e desfile solidário do 
brechó da RFCC na Drum-
mond Cafeteria e Livraria.

Diana Heinz/O Líder

mais de 300 flores, chocolates e panfletos foram entregues

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA 
GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Presidente da ASSOCIAÇÃO DOS TRANSPORTA-
DORES AUTONOMOS DE MARAVILHA – A.T.A.M, Sr. 
Vanderlei Bevilaqua, no uso de suas atribuições legais e 
de acordo com o Estatuto em vigor, CONVOCA todos as-
sociados em pleno gozo de seus direitos, para participar da 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a reali-
zar-se na sede da ASSOMMAR, situada na Rua Treze, 148, 
Bairro Floresta, na cidade de Maravilha, estado de Santa 
Catarina, CEP 89874-000, no dia 04 de novembro de 2017, 
às 08h00min, em primeira convocação com a maioria dos 
associados, e as 09h00min em segunda convocação, com 
qualquer número de associados presentes, para delibera-
rem sobre a seguinte PAUTA: a)Contribuição Associativa.; 
b)Recurso de Associado; c)Outros Assuntos. Maravilha/SC, 
04 de outubro de 2017. Vanderlei Bevilaqua – Presidente.

cLIMA DE fEStA 
Max Veste completa seis anos de história 

Com coquetel, música ao 
vivo, promoções e brindes, a 
loja Max Veste completou seis 
anos de história. A festa de 
aniversário foi realizada no sá-
bado (14) e recebeu amigos 
e clientes do estabelecimen-
to, que fica localizado na Ave-
nida Araucária. “A loja é mais 
do que um pequeno e simples 
empreendimento, é uma opor-
tunidade de aprendizado, um 
canal para construir amiza-
des e poder desenvolver o pa-
pel social no intuito de con-

tribuir na construção de uma 
sociedade mais justa, humana 
e solidária”, destaca a proprie-
tária, Tânia Ceccon Zanella. 

O Grupo Chocolate Sensu-
al e o cantor Denner Luka to-
caram durante o evento, que 
foi recheado de descontos es-
peciais e novidades da moda 
primavera/verão 2018. “Tra-
balhamos com marcas como 
Puramania, Liverpool, Pit 
Bull e Roscel, que são des-
taque em quesitos como es-
tilo e qualidade”, lembra. Evento foi recheado de brindes e promoções para os clientes e amigos 

Divulgação

A família de agriculto-
res Roani, da Linha Sec-
chi, interior de Cunha Porã, 
produz grãos há mais de 40 
anos em uma área de apro-
ximadamente 130 hecta-
res. A produção de grãos é a 
principal atividade da famí-
lia, tanto que investimentos 
foram necessários para ga-
rantir o aumento da produ-
ção. “Por conta da demanda 
foi necessário o auxílio de 
equipamentos motorizados 
que facilitassem a colheita. 
Pesquisamos no mercado 
uma colheitadeira moderna 
e buscamos a melhor linha 
de crédito do Sicoob Cre-
dial para facilitar a aquisi-
ção”, conta César Roani.

Ele afirma que a linha 
de crédito mais adequada 
para a aquisição foi a Pro-
namp, que oferece recur-
sos de crédito rural para o 

InVEStIMEntO Instituição financeira disponibiliza soluções que 
atendem, da agricultura familiar, à empresarial

Sicoob credial oferece crédito 
rural diferenciado

família roani produz grãos há mais de 40 anos

Divulgação

médio produtor financiar o 
custeio. Ele diz que já finan-
ciou outros equipamentos 
com a parceria da coope-
rativa de crédito, como um 
pulverizador e um trator.

Conforme o presiden-
te do Sicoob Credial, Her-
mes Barbieri, a instituição 
financeira disponibiliza so-
luções que atendem desde 
a agricultura familiar até a 
empresarial, com linhas de 

custeio e investimento. “O 
Sicoob tem a flexibilidade 
necessária para contribuir 
com a competitividade na 
cadeia produtiva dos seus 
associados. Se você preci-
sa cobrir despesas, fazer 
investimentos ou necessi-
ta de recursos para apoiar o 
seu agronegócio, no Sicoob 
Credial disponibilizamos li-
nhas específicas de finan-
ciamentos, seja através de 

linhas de repasse e recur-
sos próprios do BNDES ou 
do Fundo Constitucional 
do Centro-Oeste”, comenta.

No Sicoob o produtor 
rural pode financiar as des-
pesas das atividades agrí-
colas e pecuárias. O gerente 
de crédito, Lomar Immich, 
explica que a cooperati-
va também oferece outras 
linhas de crédito, como 
o Pronaf Mais Alimentos, 
Inovagro, Moderfrota, Mo-
deragro e outras. “O produ-
tor rural poderá financiar 
máquinas agrícolas, trato-
res, colheitadeiras, animais 
para cria e recria, implanta-
ção de sistemas de armaze-
nagem e de irrigação, pro-
jetos de melhoria genética, 
adequação e correção de 
solo, recuperação de pasta-
gens, entre outras finalida-
des”, esclarece.
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por Dr. geovAni DelevATi

MEdiCiNa E saÚdE

Enquanto os homens possuem uma fá-
brica constante de espermatozoides, as mu-
lheres já nascem com todos os seus óvulos e 
não os produzem ao longo da vida. Portan-
to os óvulos envelhecem com elas e há uma 
perda de qualidade dos mesmos com o de-
correr dos anos devido ao acúmulo dos efeitos 
do meio ambiente sobre os óvulos já produ-
zidos no início da vida da mulher. Além dis-
so, após os 35 anos de vida, os óvulos apresen-
tam maiores chances de alterações genéticas 
a cada ano, aumentando a probabilidade de 
gestação de crianças com síndromes e malfor-
mações e também as chances de abortos.

Desde o surgimento das técnicas de vitri-
ficação, o congelamento de óvulos tem atin-
gido resultados de sobrevida de aproximada-
mente 90% e tem sido visto pelas mulheres 
como uma possibilidade de postergar os pla-
nos de gravidez. Porém a grande maioria pro-
cura o tratamento somente após os 35 anos, 
quando a qualidade dos óvulos já inicia uma 
perda gradual ao longo dos anos.

Muito importante frisar que a maioria das 
mulheres que procura a técnica acredita que 
o congelamento dos óvulos garante uma fu-
tura gestação, mas a realidade é que o conge-
lamento não garante gestação, assim como 
qualquer tratamento de reprodução assistida.

Em relação ao número de óvulos ide-
al para o congelamento, varia de acordo com 
a idade da mulher no momento do congela-
mento, mas para pacientes com menos de 35 
anos estima-se um mínimo de dez óvulos ma-
duros congelados. Para pacientes com 35 ou 
mais, os números devem ser individualizados 
de acordo com a idade.

Uma dúvida comum entre as mulheres é 
o prazo de validade do congelamento. Uma 
vez congelados, os óvulos podem permanecer 
no nitrogênio líquido por tempo indetermina-

congelamento de óvulos e sêmen
As mulheres têm adiado cada vez mais os planos de gravidez devido à dedicação à 
profissão e à espera de estabilidade econômica. Nota-se um grande aumento na 
procura pela técnica de congelamento de óvulos

as indicações do congelamento de 
óvulos geralmente são:
- Pacientes com câncer que iniciarão 
tratamentos como quimioterapia 
ou radioterapia, que podem causar 
infertilidade
- adiamento da gravidez (preservação 
de fertilidade)
- acúmulo de óvulos para futura 
extração de espermatozoides do 
marido
- Programa de doação compartilhada 
de óvulos
- Pacientes em tratamento de 
fertilização in vitro que não desejam 
utilizar todos os óvulos coletados

do, mantendo a “idade” que tinham ao serem 
congelados.

Estudos recentes mostram taxas de gesta-
ção clínica com óvulos descongelados seme-
lhantes às taxas com óvulos frescos. De acordo 
com um estudo europeu com óvulos doados 
descongelados, as taxas de sucesso em pa-
cientes jovens atingiram 50% de chances de 
gestação clínica.

As amostras congeladas podem ficar ar-
mazenadas por tempo indeterminado, sendo 
descongeladas quando o paciente optar por 
utilizá-las em algum tratamento de reprodu-

Congelamento seminal
o congelamento seminal é a maneira 
mais eficaz de preservar os gametas 
masculinos para uso posterior. há 
diversas razões para um homem optar 
por congelar seus espermatozoides:
- Cirurgias no aparelho reprodutor 
que podem comprometer a produção 
espermática (ex: vasectomia, 
varicocelectomia, prostatectomia, entre 
outras)
- tratamento oncológico envolvendo 
radioterapia e/ou quimioterapia
- ambientes de trabalho que afetam 
negativamente a qualidade espermática: 
ambientes com altas temperaturas 
(ex. fornos de alta temperatura) e 
diferentes pressões (ex. mergulhadores 
profissionais), presença de metais 
pesados e/ou solventes orgânicos (ex. 
metalúrgicos e pintores) e locais com 
radiações (ex. médicos radiologistas)
- Prática de atividade física em excesso 
(ex. ciclistas profissionais)
- Cirurgia de derivação do trato intestinal 
(ex. fobi-Capella) para tratamento da 
obesidade mórbida
- armazenamento de espermatozoides 
obtidos cirurgicamente (aspiração/
biópsia de testículo/epidídimo)

ção assistida. De acordo com a qualidade do 
sêmen e a quantidade de amostras disponí-
veis, o médico responsável pode indicar um 
tratamento de baixa complexidade (insemi-
nação intrauterina – IIU) ou de alta comple-
xidade (injeção intracitoplasmática de es-
permatozoides – ICSI ou fertilização in vitro 
clássica – FIV).

A técnica mais utilizada nos laborató-
rios para se congelar uma amostra é a crio-
preservação no vapor de nitrogênio líquido, 
que tem este nome por envolver o uso de 
temperaturas extremamente baixas. Cada 
amostra é cuidadosamente identificada, as-
segurando a precisão e a confiabilidade. É 
efetuada uma análise seminal completa em 
uma pequena alíquota e o restante da amos-
tra é resfriado gradativamente após a adição 
de um diluente protetor (até atingir -100°C). 
No final do resfriamento a amostra é arma-
zenada no nitrogênio líquido a -196°C.

Cerca de 25-50% de espermatozoides 
não sobrevivem ao processo de criopreser-
vação. Várias técnicas têm sido estudadas 
para diminuir este percentual.

Para otimizar as chances de uma futura 
fertilização, recomenda-se que sejam con-
gelados, no mínimo, três ejaculados com in-
tervalos estipulados pelo médico responsá-
vel. Esse número pode ser maior ou menor 
de acordo com a qualidade da amostra se-
minal.

As taxas de gravidez utilizando-se o sê-
men criopreservado variam conforme a téc-
nica de reprodução assistida utilizada e a 
qualidade da amostra após o descongela-
mento. A utilização do sêmen criopreserva-
do não acarreta aumento de complicações na 
gravidez ou no parto e não oferece qualquer 
risco genético adicional.

Fonte: Sociedade Brasileira de Urologia
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MêS DAS crIAnçAS

rEDE EStADuAL

cinema na Praça reúne 
mais de mil alunos 

Aberto período de 
rematrículas para 2018

Uma combinação de pipo-
ca, risadas e diversão. Assim foi 
a quarta-feira (18) para mais de 
mil crianças que participaram 
do Cinema na Praça, organiza-
do pela Secretaria de Educação, 
em parceria com o Departa-
mento de Cultura de Maravilha. 

O evento exibiu quatro cur-
tas-metragens da Mostra de Ci-
nema Infantil, realizada anual-
mente em Florianópolis, e fez 
parte da programação do mês 
das crianças. Foram seis sessões 
vistas pelos alunos da educa-
ção infantil municipal, estadual e 
particular. “O cinema é algo cul-
tural que devemos compartilhar 
com os pequenos. Além de tudo, 
foi um momento de aprendiza-

do a eles”, destaca a diretora da 
cultura, Rosi Reichert Heineck. 

As obras exibidas foram: 
Peça por peça se constrói um 
amigo, de Giuliano Benedet, 
Doce Turminha e Um Bom Sa-
maritano, do Drachinski Estú-
dio, A Bruxinha Lili, de Ducca 
Rios e H20bby, de Flávia Trevi-
san. Em meio aos filmes vistos 
o que mais se destacou para os 
pequenos foi H20bby, que con-
ta a história de um cachorro. 
“Sempre temos que amar os ani-
mais porque eles gostam mui-
to das pessoas”, disse Láiza Amá-
lia Vaz Pinheiro, de sete anos. O 
próximo evento da programação 
será o Dia da Família, amanhã 
(22), no Espaço Criança Sorriso. 

Diana Heinz/O Líder

Evento exibiu quatro curtas-metragens da mostra de Cinema infantil

Encerra na quinta-feira (26) 
o prazo para os pais dos estu-
dantes de escolas da rede esta-
dual de ensino fazer a rematrí-
cula dos filhos para o ano 2018. 
A exemplo do que já ocorreu 
em 2016, a rematrícula pode 
ser feita on-line, direto na pá-
gina da Secretaria Estadual de 
Educação de Santa Catarina. 

Em Maravilha, cerca de 
2.700 alunos deverão fazer a re-
matrícula, confirmando seus da-
dos e garantindo a vaga em sua 
escola para o próximo ano le-
tivo. O processo é simples e rá-
pido e, conforme a gerente de 
educação da ADR de Mara-
vilha, Zenaide Borre Kunra-
th, é importante que os pais não 

percam o prazo, já que após 
o dia 26 as vagas restantes se-
rão abertas para outros alunos. 

A rematrícula só não pode-
rá ser feita on-line se houver so-
licitação de alguma mudança de 
turno, troca da língua estrangei-
ra, ou se o aluno optar por não 
ter aulas de ensino religioso. Nes-
tes casos, os pais do aluno de-
verão fazer a rematrícula dire-
to na escola. Sobre pedidos de 
troca de escola, dentro do mu-
nicípio, Zenaide destaca que é 
preciso respeitar o zoneamen-
to. As instituições de ensino da 
rede estadual avaliam onde o es-
tudante está residindo e cada 
um deve permanecer na esco-
la mais próxima de sua casa. 

Carine Arenhardt/O Líder

Rematrícula garante vaga para o ano letivo 2018

SEgunDA EDIçãO Programa reuniu mais de 800 trabalhos nas 
categorias redação e desenho

Prêmios do concurso recicla cDL 
na Escola são entregues

Na terça-feira (17) fo-
ram entregues os prêmios do 
concurso Recicla CDL na Es-
cola, no auditório do Centro 
Educacional Mundo Infan-
til (Caic). O programa, que 
está na segunda edição, é re-
alizado pela CDL e Associa-
ção Empresarial, em parceria 
com a Secretaria de Educação, 
e conta com o apoio do Sicoob 
Credial. 

Participaram do concurso 
os alunos do Caic, Centro Edu-
cacional Vereador Raymun-
do Veit e Centro Educacional 
Monteiro Lobato. Neste ano, 
mais de 800 trabalhos foram 
entregues nas categorias reda-

ção e desenho, com a temática: 
“Se você fosse um herói da Liga 
Sustentável, o que faria para 
defender o planeta do aqueci-
mento global?”. O evento faz 

parte do cronograma munici-
pal do mês da criança. Os ga-
nhadores irão representar a 
CDL e Associação Empresa-
rial na fase estadual. 

VeNCedores
1º lugar redação: Gabriele reis 
frederece, do 7º ano do Caic
2º lugar redação: Gabrieli 
Dahmer, do 7º ano do Centro 
Educacional monteiro lobato
1º lugar desenho: vagner 
Soares, do 5º ano do Caic
2º lugar desenho: tainá 
Cristina miranda, do 4º ano 
do Caic

subdiVisão 1º ao 3º aNo
1º lugar desenho: Gabriel 
henrique Donida, do 3º ano 
do Caic
2º lugar desenho: bruno 
Gabriel Kunath, do 3º ano 
do Centro Educacional 
raymundo veit

Fotos: Camilla Constantin/O Líder

Evento foi realizado no auditório do Centro Educacional mundo infantil

bruno Kunath e Gabrieli Dahmer foram os premiados no período matutino Gabriele frederece, vagner Soares, tainá miranda e Gabriel Donida receberam os 
prêmios no período vespertino

A prefeitura de Mara-
vilha lançou edital para 
preenchimento de va-
gas e cadastro de reserva 
por meio do concurso pú-
blico 001/2017 e proces-
so seletivo 001/2017. Os 
editais podem ser aces-
sados no site www.ma-
ravilha.sc.gov.br, no link 
Concursos Públicos. As 
inscrições podem ser fei-
tas até o dia 31 de outubro.

Para o concurso pú-
blico foram abertas as va-
gas de ensino superior 
para cadastro de reser-
va de técnico em informá-
tica, 40 horas; auditor de 
obras, 40 horas; e contra-
tação de médico pediatra, 

20 horas. No teste seleti-
vo estão abertas 39 vagas 
para agente comunitá-
rio de Saúde, quatro va-
gas mais cadastro de reser-
va para auxiliar de serviços 
gerais, uma para educa-
dor social, uma vaga para 
educador social (costu-
reiro), uma vaga para mo-
torista de transportes co-
letivos e uma vaga para 
professor de dança. 

O valor da inscrição é 
de R$ 80 para vagas de en-
sino médio e R$ 120 para 
ensino superior. A Unoesc 
é responsável pela apli-
cação das provas que se-
rão realizadas no dia 26 
de novembro deste ano. 

Pelo sétimo ano consecu-
tivo, o Sicredi está entre as 150 
melhores empresas para tra-
balhar. Elaborado pela revis-
ta Você S/A, em parceria com 
a Fundação Instituto de Ad-
ministração (FIA), o guia ava-
lia o ambiente de trabalho e 
as melhores práticas de gestão 
de pessoas em empresas divi-
didas em 24 setores da econo-
mia. Neste ano, o ranking che-
gou à 21ª edição e contou com 
a inscrição de 433 empresas.

Atuante em 21 estados 
brasileiros, o Sicredi obte-
ve o primeiro lugar na estrean-
te categoria Cooperativas de 
Crédito, evidenciando o en-
volvimento dos seus mais 
de 3,6 milhões de associa-
dos e 22 mil colaboradores. 

No Índice de Felicidade no 

Trabalho (IFT), o Sicredi alcan-
çou 81,9 pontos. Já a nota do co-
laborador, que aponta o Índi-
ce de Qualidade no Ambiente 
do Trabalho (IQAT), foi de 91,4. 
No quesito Employer Branding, 
a instituição atingiu 97,4 pon-
tos e em Sustentabilidade e Di-
versidade 96,7 pontos. No Índice 
de Qualidade na Gestão de Pes-
soas (IQGP), o Sicredi se desta-
cou no quesito Processos e Or-
ganização, com 94,2 pontos. 

O presidente do Sicredi Alto 
Uruguai RS/SC, Eugenio Poltro-
nieri, afirma que estar entre as 
melhores empresas para traba-
lhar do país reflete o trabalho fo-
cado nas pessoas, seu bem-estar 
e o desenvolvimento individual e 
coletivo. “Este resultado também 
consolida ainda mais o mode-
lo de gestão do Sicredi”, destaca.

VAgAS cOOPErAtIVA
Prefeitura abre 
inscrições para 
concurso público 
e teste seletivo

Sicredi é uma das 150 
melhores empresas 
para trabalhar
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Postura da Pinça: convida a reverenciar o nosso ser, internalizar os 
sentidos e levar à luz da consciência o que está desconhecido e represado 
no inconsciente.

Postura de torção: auxilia na circulação de sangue na região do estômago e 
intestino, fazendo com que funcionem melhor tanto no aspecto físico como 
emocional, como por exemplo, a digerir melhor as emoções. ajuda também a 
soltar as tensões da coluna.

Postura do Corvo: aumenta o foco, equilíbrio e concentração.

Postura invertida: alivia a pressão 
das pernas, ajuda no aumento 
da circulação do sangue nos 
órgãos e oxigenação do cérebro, 
proporcionando o silenciar dos 
pensamentos. ajuda a aumentar 
o espaço intervertebral. 

A incapacidade de desligar dos pro-
blemas e preocupações virou rotina com 
a correria do dia a dia. Na maioria das ve-
zes, esta situação causa estresse, ansie-
dade e insatisfação. A yoga, criada na Ín-
dia há cinco mil anos, é uma importante 
aliada para quem busca equilíbrio físico, 
emocional e espiritual.

A instrutora e proprietária do Espaço 
Yogafit, Tamires Vanessa Gerhardt Dres-
cher, explica que a principal intenção da 
prática é a auto-observação. “Estar em 
estado de yoga significa estar completa-
mente conectado a si mesmo, livre de dis-
trações. Uma mente livre de distrações é 
uma mente livre de medos, de raiva e de 
outras tantas emoções indesejáveis que 
nos tiram a paz interior”, diz.

Tamires relata que praticar yoga é 
estar presente e consciente em tudo o 
que se faz, alinhando pensamento, fala e 
ação. “A prática mudou a minha vida, foi 
como voltar para casa. Antes eu era en-
genheira e sempre procurava fora o que 

já estava em mim. Praticar yoga é prati-
car respeito e amor a si mesmo, honran-
do e respeitando seu corpo e sua histó-
ria”, conta.  

Entre os principais benefícios da mo-
dalidade estão a redução da ansiedade 
e estresse, melhora no sono, memória, 
postura, aumento da concentração, for-
ça, flexibilidade, equilíbrio e redução de 
dores crônicas. A instrutora afirma que 
a prática é utilizada para melhorar o de-
sempenho de atletas, em hospitais como 
terapia complementar alternativa, para 
crianças, gestantes, adultos e idosos, des-
de que respeitando as individualidades 
de cada público e aplicando as modifi-
cações exigidas para cada pessoa e esta-
do de saúde. 

No Espaço Yogafit são oferecidas au-
las em turma, individuais e para crianças, 
além de aeroyoga, que são práticas com 
tecido. Tamires explica que prefere co-
meçar as aulas trabalhando a respiração. 
“Uma respiração tranquila significa uma 

mente tranquila. É deixar os problemas lá 
fora e estar aqui. Aí vem a parte das asa-
nas (posturas) e terminamos com medi-
tação. É importante lembrar que todas as 
posturas foram desenvolvidas justamen-
te para a pessoa ter flexibilidade e confor-
to para sentar em meditação”, esclarece.  

O local também oferece massagem 
indiana, chamada Abhyanga, que faz 
parte de um ramo da ayurveda de nu-
trição e renovação celular. A massagem, 
com duração de 1h30, é feita com óleos 
quentes e pode ser considerada terapêu-
tica e relaxante.  

Tamires destaca que a yoga é um es-
tilo de vida que vai muito além das prá-
ticas, já que a primeira parte de sua des-
crição é sobre como ser e agir, ou seja, 
preceitos éticos e morais. “Muitas vezes 
estamos no piloto automático, de corpo 
presente, mas com o pensamento em ou-
tro momento. Yoga é autoconhecimen-
to, é reduzir a marcha, se olhar e se enten-
der”, diz. 

tamires vanessa Gerhardt Drescher é proprietária do Espaço Yogafit

Fotos: Camilla Constantin/O Líder
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médico veterinário Crmv/SC 4517
por Diego roSSini
PaixãO aNiMal

canisefelis@gmail.com

Uma celebração especial 
com a delegação dos estudantes 
da Alemanha marcou o domin-
go (15). As famílias anfitriãs tam-
bém participaram do culto na 
Igreja Evangélica, com ênfase na 
gratidão. 

O pastor Leandro Ristow en-
fatizou que apesar das diferenças 
entre Brasil e Alemanha, existem 
diversos aspectos que nos unem 
e aproximam. “Por diferentes ra-
zões há motivos para a gratidão e 
louvor. Sobretudo pela oportuni-

dade, pelas experiências e apren-
dizado de cada um destes jovens 
e de suas famílias”, afirma. 

Os estudantes participaram 
do culto por meio de leituras bí-
blicas, hinos e depoimentos. O 
coral alemão Immer Fröhlich 
também fez parte da celebração. 
“Após o culto, as famílias envolvi-
das com o intercâmbio foram re-
cepcionadas pelo Presbitério da 
Comunidade, que preparou um 
autêntico churrasco para nossos 
hóspedes alemães”, relata.

grAtIDãO Coral alemão Immer Fröhlich também fez parte da celebração 

Intercambistas participam de 
culto na Igreja Evangélica 

Fotos: Divulgação

intercambistas participaram de celebração especial

alunos prestigiaram o coral alemão immer fröhlich Presbitério da Comunidade promoveu churrasco para os participantes

VISItA
Na segunda-feira (16) os estudantes alemães 
conheceram a empresa Erva Daninha, onde 
foram recebidos pelo proprietário, amarildo 
Stefano, e seus familiares. o empresário contou 
a história do empreendimento e relatou sobre 
as políticas adotadas para o bem-estar dos 
funcionários e a preocupação com a preservação 
do meio ambiente. os alunos visitaram todos 
os setores de produção e também uma área de 
reflorestamento. 
o professor Gilberto Erpen afirma que após a 
visitação os intercambistas foram até a agência 
de Desenvolvimento regional (aDr) de maravilha. 
“os alunos e professores foram questionados 
sobre vários assuntos e tiveram a oportunidade de 
fazer relatos sobre a experiência do intercâmbio. 
foi um dia muito produtivo para todos”, diz.

alunos conheceram área de reflorestamento

Empresário contou sobre a história do empreendimento

MuDAnçA DE tEMPErAturA
Saudações, queridos leitores. Sabia que nossos animai-

zinhos são tão sensíveis às mudanças de temperatura quan-
to nós mesmos? Eles podem ficar gripados, ter dor de ouvido, 
dor de garganta. Pois é. Eles não nos dizem com todas as le-
tras, mas podem dar sinais de que estão debilitados. Nada mui-
to sério, claro, mas podemos ajudá-los, assim como ajudamos 
a nós mesmos. Se o tempo não ajuda muito (sol, chuva, frio, ca-
lor...), cuidado com o ar-condicionado, por exemplo. Não é le-
gal deixá-los muito resfriados e logo colocá-los em contato com 
uma temperatura mais elevada. O ar seco que o aparelho pro-
duz também pode irritar as vias aéreas dos bichinhos.

frEquêncIA DE BAnHO I
Esses dias me perguntaram a respeito da frequência dos 

banhos em cães e gatos. Pois bem, especialistas em felinos afir-
mam que os gatos não precisam tomar banho. Isso porque ele 
é “autolimpante”. Aquele famoso banho de língua. Entretanto, 
não quer dizer que gatos não podem tomar banho. Eles podem, 
sim, mas com um frequência bem menor que a dos cachorros.

frEquêncIA DE BAnHO II
O ideal para gatos é o banho mensal (uma vez por mês). 

Quinzenal é quase demais, mas ainda é aceitável. Para cães, o 
intervalo aceitável é de uma vez por semana. A não ser que o 
animal esteja passando por tratamento e esteja utilizando pro-
dutos medicamentosos e a orientação do médico veterinário 
seja de banhos a cada dois ou três dias.

OS MALES DE BAnHOS MuItO frEquEntES
Se o dono de um cachorro ou de um gato quiser lavar seu 

animalzinho com muita frequência, pode causar sérios prejuí-
zos. Existe uma troca natural das células da pele. Se essa troca é 
forçada pela utilização de produtos ou até mesmo pela fricção 
do banho, isso fará, com o tempo, que o animal tenha doenças 
de pele. Infecções bacterianas, infecções fúngicas por conta da 
pele e do pelo úmidos e a seborréia oleosa são provocadas pelo 
uso contínuo do banho.

SEcADOr
O secador de cabelos pode ser utilizado e é até indicado 

para aqueles que dão banhos em casa. É importante que os ani-
maizinhos tenham a pele e os pelos bem secos. O cuidado deve 
existir com a temperatura do vento. As mulheres sabem bem do 
que estou falando. Se o vento estiver muito quente, assim como 
queima o couro cabeludo das mulheres no salão de beleza, o 
animal também vai sofrer com essa temperatura muito alta. En-
tão, muito cuidado!

Era isso. Forte abraço e até a próxima!



 maravilha, 21 DE outubro DE 2017 15

por Simone Hübner

TOQUE dE rEQUiNTE

Vitrine

1 - APrESEntAçãO PESSOAL
Roupas, sapatos limpos e higiene pes-

soal garantem uma ótima recepção entre os 
ouvintes. Lembre-se: um semblante alegre. 
A primeira boa impressão é a que fica... 

2 - nAturALIDADE
Em primeiro lugar, seja natural. Não in-

corpore em si aquela falsa máscara do arti-
ficialismo. Elimine a rigidez dos músculos 
faciais e do globo ocular, pronuncie as pala-
vras com naturalidade.

3 - cALMA, rELAxAMEntO 
E AutOcOnfIAnçA

Antes de falar ou apresentar-se em pú-
blico, faça em sua casa um alongamento. Es-
tique as mãos, braços, pernas, gire o pes-
coço suavemente. Respire profundamente 
pelo nariz, solte o gás carbônico suavemen-
te pela boca, por duas ou três vezes. Relaxe-
se! Aperte firmemente a sua mão e diga: “sou 
inteligente e sou capaz! Eu sei, quero, pos-
so e faço”! - “A minha apresentação será um 
sucesso”! 

4 - nãO AntEcIPE O MAu-HuMOr
Não antecipe o mau-humor pelos erros 

não cometidos. Preste atenção nos discur-
sos que antecedem e pense, positivamen-
te, que o seu será melhor. Não segure nada 
nas mãos de extravagante para não chamar 
a atenção dos ouvintes. Antes de dirigir-se à 
apresentação, aperte as mãos discretamen-
te, descarregando a tensão, e respire suave-
mente. Evite os vícios de abotoar e desabo-
toar o paletó, coçar-se a todo instante, dedo 
no nariz. O macete para vigiar o comporta-
mento inconsciente é imaginar-se sendo fil-
mado. 

5 - DIcçãO, VOZ E rESPIrAçãO
Pronuncie bem todas as sílabas, espe-

cialmente as finais. Faça um treinamento 
de respiração diário enchendo bem os pul-
mões, coloque uma caneta na boca e pro-
nuncie claramente as palavras.

6 - gEStO E POSturA
Mais uma vez enfatizamos a naturali-

dade na postura e nos gestos. Espalhe a vi-
são sobre todos os participantes. Evite pôr 
as mãos nos bolsos ou nas costas, cruzar os 
braços, ficar rígido, sustentar todo o corpo 
sobre uma das pernas e andar apressada-
mente de um lado para o outro. 

7 - O VOcABuLÁrIO E O AuDItórIO
Antes de iniciar a apresentação, exami-

ne as condições e a constituição do público, 
a idade média da plateia, a formação social, 
cultural, moral e intelectual dos mesmos. 
Saiba o tamanho do auditório, os recur-
sos didáticos a serem utilizados. Fale so-
bre aquilo que você conheça. O vocabulá-
rio que todos gostariam de escutar é aquele 
que se adapta com os ouvintes. Respei-
te as normas gramaticais: sujeito, predica-
do e complemento, concordância nominal 
e verbal. 

8 - E O MEDO? cOntrOLE-O
Você não é o primeiro. Todos os gran-

des oradores suavam nos primeiros instan-
tes das apresentações. É normal tal fato. 
Encare-o com naturalidade. Com o tempo 
e a sua experiência, a prática e a tranquili-
dade dominarão esse obstáculo. Esse já foi 
considerado, nas pesquisas, como o maior 
medo do homem. Saiba que o orador não 
nasce feito. Por mais experiência que ele te-
nha, só a prática da apresentação em públi-
co é que o consagra, superando e liberando 
a adrenalina em troca da endorfina e do su-
cesso. 

9 - O DIScurSO
O discurso divide-se em quatro fases: 

pré-introdutória: - mencionando o nome 
das lideranças (federal, estadual, munici-
pal, militar e eclesiástica). Fase introdutória: 
com uma leve e sucinta exposição dos moti-
vos da fala. Abra com uma frase de impacto, 
uma história ou um fato que tenha tudo a ver 
com o momento. Elogie e agradeça a presen-
ça dos ouvintes. Prenda a atenção dizendo 
tratar-se de um assunto raro e importante. 
Prometa brevidade. Jamais peça desculpas, 
como por exemplo: “não estou preparado”, 
“minha voz está rouca”, “estou com proble-
mas de saúde”. Fase central: no corpo do dis-
curso, motive, fundamente, divida em par-
tes, demonstre confiança e entusiasmo em 
suas afirmações. Fase de encerramento ou 
final: nesta fase aumenta a atenção do audi-
tório para o final, aproveite-a e, numa sínte-
se, termine com uma reflexão. 

10 - OrADOr x AuDItórIO
O orador tem que ser polido, criativo, in-

teressado, entusiasmado e com muito jogo 
de cintura. Não poderá perder a calma se 
algum inconveniente acontecer durante a 
apresentação. 

ExcELEntE fIM DE SEMAnA A tODOS!

Autores: Acácio Garcia e Daniel Piccoli - curso de oratória: 
“como falar em público com naturalidade e entusiasmo”

DIcAS DE OrAtórIA

PArA VOcê fALAr 
BEM EM PúBLIcO
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por SUSAne ZAnin
MOda & EsTilO

VOlTa aO MUNdO
por HenriqUe Hübner

Vitrine

AgEnDA DE EVEntOS

21/10 - Oktoberfest in maravilha – 
21h – Parque de Exposições Carlos 
alberto begrow

22/10 - Festa dos Idosos – 10h – 
Salão Comunitário linha barro Preto
 
28/10 - glow party – 23h30 – 
hangra 

31/10 - Festa da Reforma protestante 
– 9h - Salão igreja luterana iEClb

3/11 - Show mc menor – 23h59 – 
Play Club 
- Halloween – 23h59 – república 
bowling Pub

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

A cidade é um importante polo co-
mercial e industrial, tendo um dos prin-
cipais portos do país. Sua economia é 
baseada nos setores de refinação de pe-
tróleo, automóveis, alimentar, químico, 
têxtil e construção naval. Consequente-
mente, é considerado o segundo maior 
centro financeiro, econômico e comer-
cial da África do Sul, ficando atrás ape-
nas de Joanesburgo. Em 2007, a cidade ti-
nha 3,5 milhões de habitantes.

As escolas públicas do ensino primá-
rio e secundário na Cidade do Cabo são 
administradas pelo Departamento de 
Educação do Cabo Ocidental. Esse de-
partamento estadual é dividido em sete 
distritos; quatro destes são os distritos da 
“Metropole” – Metropole Central, North, 
South e East –, que compreende várias 
áreas da cidade. Há, também, muitas es-
colas particulares, religiosas e seculares 
na Cidade do Cabo.

HoJe iniCiAmoS mAiS UmA viAgem fAnTÁSTiCA Ao reDor Do 
globo. exPlorAremoS ToDAS AS mArAvilHAS qUe A CiDADe De 

CAPe ToWn, nA ÁfriCA Do SUl, Tem PArA noS ofereCer!

Espero que tenham gostado da nossa parte inicial. 
Semana que vem retornamos para aprendermos e nos 

encantarmos um pouco mais com esse país!

Cape Town, também conhecida 
como Cidade do Cabo, é a capital Legis-
lativa do país, onde o Parlamento Nacio-
nal e muitos escritórios do governo estão 
localizados. Também é a capital da pro-
víncia. É a segunda cidade mais populosa 

do país, ficando atrás apenas de Joanes-
burgo. A Cidade do Cabo é famosa pelo 
seu porto natural, incluindo marcos bem 
conhecidos, como a montanha da Mesa 
e a baía da Mesa, sendo um dos mais po-
pulares destinos turísticos nacionais.

As blusas ou vestidos com mangas 
bufantes já estão fazendo o maior su-
cesso nos países do hemisfério norte, 
onde as estações são inversas às daqui 
e são ditadas muitas das tendências 
da moda mundial. Então, vamos apro-
veitar essa frente fria que chegou para 
usar uma das peças do momento?

A origem das mangas bufantes 
vem do século 19, quando elas repre-
sentavam feminilidade e poder. Atu-
almente elas ainda passam uma ima-
gem muito parecida, mas o destaque 
aparece de formas bem diversas, com 
modelagens diferentes e até mes-
mo babados. Contudo, maior desta-
que ainda está para as mangas boca 
de sino, agora também chamadas de 
mangas flare. 

Se você optar por uma peça com 
mangas amplas desde os ombros, o 
resto da peça deve ser mais justo, para 
não aumentar muito a silhueta. Entre-
tanto, se sua escolhida for uma man-
ga boca de sino, o vestido ou blusa po-
dem ser um pouco mais amplos, pois 
esse tipo de manga ajuda a criar um 
visual de “corpo violão”. 

MAngAS BufAntES
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por roSiAne  PoleTTo e eSTelA SerPA

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

Vitrine

Aniversariante do leo

Na segunda-feira (16) 
quem comemorou mais 
um aniversário foi a 
nossa querida amiga 
e companheira Dianne 
bolfe. o lEo Clube 
maravilha deseja muitas 
alegrias, paz, sucesso, 
amor e muita saúde! 
Continue sendo esta 
pessoa querida que és e 
admirada por todos!a empresa Plantimar parabeniza o 

aniversariante do mês de outubro, 
andré Gullich (30), com desejos de 
muita felicidade e sucesso! 

hoje (21) quem comemora mais um ano de 
vida é o querido marciano Silva! Desejamos 
muito sucesso, amor, paz, saúde e felicidade 
em sua vida! Parabéns!

Eliane Norbak aproveitou muito 
bem sua viagem pelo Peru, 
conhecendo lugares lindíssimos!

a rede feminina de 
Combate ao Câncer, 
em parceria com a 
assistência Social, 
realizou, no último fim 
de semana, encontro 
para falar da importância 
da prevenção, no Clube 
de mães Diva maria, na 
linha Pedreira.
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O Batman, 
para Bruce

Wayne
(HQ)

Tornam
dóceis

(animais)

Quiseram
muito
bem a 

Machado
de Assis,
escritor
"imortal"

Louça (?),
móvel do
banheiro

Adjetivo
associado
a Sancho 

Pança (Lit.)
Ney Mato-

grosso,
cantor

brasileiro

Tornar o-
brigatório
ou indis-
pensável

Letra da
roupa do
Super-
Homem

Ferramen-
ta usada

na lavoura

Aranha a-
mazônica
que não
tece teia

Superlativo
absoluto
sintético
de "bom"

Máximo
Divisor
Comum
(sigla)

Poeta
persa de
"O Jardim 

das Rosas"

Aquele
homem

A mãe da
mãe (inf.)

Equipamento do painel de carros
modernos que congrega vários

recursos
digitais

Mármore
com ca-

madas poli-
crômicas

Copa
europeia
de futebol

Escritor francês de
"Viagem
ao Centro
da Terra"

Aditivo 
do sal

Hábito do
poupador

A banda
que proje-
tou Paulo
Ricardo 

A maior e
a menor
região do

Brasil, 
respecti-
vamente

Condição
do brim

usado em 
calças 
jeans

modernas

Carneiro,
em inglês
Categoria
do judô

Ouvido,
em inglês
Babosa
(Bot.)

Biocom-
bustível
usado no 
motor flex

Cidade
natal da

atriz
Mariana

Rios (MG)

Saudação
jovial
Papai, 

em inglês

3/dad — ear — ram. 4/leal — sadi. 5/aloés — araxá. 8/alter ego. 10/parcimônia.

Vitrine

A obra apresenta um dossiê compilado por um Ar-
quivista desconhecido e enviado pelo FBI para a agen-
te TP, com o intuito de descobrir a identidade por trás 
da montagem dessa documentação. Com recortes de 
jornal, trechos de diários, informações secretas e ar-
quivos do FBI, o livro conta com informações valio-
sas para que o leitor possa ir fundo e saber mais do que 
ninguém sobre episódios e personagens da série. 

Os fragmentos que compõem o novo livro de Noe-
mi Jaffe podem ser variados em sua forma, estilo e temá-
tica, mas como não poderia deixar de ser, são o resultado 
da forma particular e sensível com que a autora observa o 
mundo. Seja ao narrar um encontro amoroso, ou ao ima-
ginar um encontro improvável entre duas figuras históri-
cas, Jaffe mobiliza um repertório rico e original no qual as 
fronteiras entre ficção e realidade se apagam sutilmente. 

A HIStórIA SEcrEtA 
DE twIn PEAKS

nãO EStÁ MAIS 
AquI quEM fALOu

No banheiro, a tecnologia dos mate-
riais determinantes na composição do am-
biente evolui de tal maneira que aos pou-
cos muda a forma e um pouco da função, 
como vemos em acessórios como jatos mas-
sageadores mesmo das duchas. Se olhar-
mos um banheiro super moderno, qua-
se não se percebe o chuveiro embutido, 
os metais são leves e as louças, de prefe-

rência, suspensas. As bancadas, distantes 
do piso, parecem móveis de área social.

No Salone del Mobile, realizado em 
abril em Milão, e na Casa Cor São Pau-
lo, essas afirmações podem ser cons-
tatadas. As tonalidades são relaxantes, 
com elementos predominantes em ne-
gro, a razão vem da intenção de perso-
nalizar, como ocorre com outras áreas.
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O Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatísticas 
(IBGE) divulgou neste mês 
a primeira estimativa para 
a safra 2017/2018, com da-
dos sobre a área plantada e 
produtividade. Os números 
apresentados no prognóstico 
apontam que Santa Catarina 
tem redução nas áreas de tri-
go e milho e aumento de hec-
tares nas lavouras de fumo, 
feijão e soja.

Na safra 2016 a área de 
trigo colhida no Estado foi 
de 58.613 hectares, com pro-
dução de 189.695 tonela-
das. Neste ano a área plan-
tada com esta cultura foi de 
52.087 hectares, uma que-
da que chega a quase 10%. 
Consequentemente a pro-
dutividade também dimi-
nui, e conforme a estimativa 
do IBGE, deve ser de 170.120 
toneladas. Além de uma área 
menor, as lavouras de tri-
go estão enfrentando perdas 
em produtividade devido às 
condições climáticas não fa-
voráveis para a cultura (con-
forme matéria veiculada na 
edição 449). 

A produção de milho em 
Santa Catarina tem uma esti-
mativa negativa, tanto para 
a silagem, como para o grão. 
No ano passado o milho grão 
teve uma área colhida de 
369.813 hectares e uma pro-
dução de 3.108.536 tonela-
das, números que neste ano 
baixam para 365.273 hecta-
res e 3.051.334 toneladas. O 
milho para silagem também 
apresenta redução de área 
plantada de 216.280 hec-
tares em 2016 para 216.160 
neste ano. A produção deve 
ter queda de 3,14%, chegan-
do neste ano a 9.286.769 to-
neladas. 

Já as lavouras de soja de-
vem ter aumento de 0,66% 
na área plantada. Em 2016 os 
produtores catarinenses co-
lheram área total de 658.932 
hectares e neste ano aumen-
tam para 667.603 hectares, 
conforme a primeira estima-
tiva do IBGE. A produção em 
2016 foi de 2.439.923 tonela-

das e neste ano deve ser de 
2.444.541. 

O feijão 1ª safra deve ter 
aumento de 2,24% na área 
plantada e de 2,21% na pro-
dução em comparação com o 
ciclo anterior. Em 2016 a área 
colhida foi de 49.233 hecta-
res e produção de 105.809 to-
neladas, números que nes-
te ano sobem para 50.350 e 
108.144, respectivamente. 

O fumo também tem au-
mento na área plantada, no 
entanto a estimativa é de 
queda na produção. Na safra 
passada a área colhida foi de 
112.462 hectares e neste ano 
a estimativa é que chegue a 
113.368. No entanto, embo-
ra a área tenha aumentado, 
o prognóstico do IBGE apon-
ta para uma produção me-
nor, com queda de 1,54%. Em 
2016 foram colhidas 253.028 
toneladas e nesta safra o 
número deve baixar para 
249.138. 

MArAVILHA
As áreas plantadas de fei-

jão preto devem diminuir 
drasticamente em Maravi-
lha, no entanto a estimativa 
de produção é maior. Na sa-
fra 2016/2017 a área planta-
da foi de 150 hectares e pro-
dução de 45 toneladas, que 
inclusive ficou muito abaixo 
do esperado devido aos pe-
ríodos com excesso de chu-
va que prejudicou a cultura. 
Para a safra 2017/2018 a área 
plantada deve diminuir para 
60 hectares e somar uma 
produção de 90 toneladas. 

Já a área de fumo plan-
tada deve se manter em 210 
hectares, a exemplo da safra 
anterior. A estimativa de pro-
dução fica em 378 toneladas, 
um pouco abaixo do ano an-
terior, que foi de 389 tonela-
das. Maravilha também deve 
manter a mesma área planta-
da de milho grão e silagem, 
em 2.100 hectares e 1.950 
hectares, respectivamente. 
Os números da safra ante-
rior também são os mesmos 
para a expectativa de produ-
ção, 21.420 toneladas para 

SAfrA 2017/2018 Confira os números de Maravilha e municípios da região, com estimativa de área 
plantada e produção de fumo, milho, feijão e soja

IBgE divulga primeira estimativa de 
produção para a próxima safra

grão e 87.750 toneladas para 
silagem. 

O município mantém 
a mesma área plantada de 
soja, em 3.800 hectares, e 
deve também repetir a pro-
dução da safra anterior, de 
14.400 toneladas.  

BOM JESuS DO OEStE
Ao contrário de Maravi-

lha, os produtores do muni-
cípio de Bom Jesus do Oeste 
devem aumentar a área co-
lhida de feijão preto. Na sa-
fra anterior foram oito hecta-
res, com uma produção de 10 
toneladas. Neste ano a área 
plantada deve chegar a 40 
hectares e somar 60 tonela-
das. A área plantada de fumo 
se mantém em 300 hectares e 
570 toneladas de produção, a 
exemplo da safra anterior. 

O plantio do milho para 
grão deve seguir a mesma 
quantidade da safra passa-
da, com 1.250 hectares de 
área planada, e previsão de 
colheita de 13.500 toneladas. 
A área plantada para silagem 
também se mantém em 550 
hectares, mas a previsão de 

colheita baixa de 30.250 to-
neladas para 21.175 tonela-
das. 

A área de soja plantada 
se mantém em 1.200 hecta-
res, mas a estimativa de pro-
dução está abaixo do que foi 
colhido do ciclo anterior. A 
produção na safra 2016/2017 
ficou em 3.600 toneladas e a 
estimativa do IBGE aponta 
para a próxima o número de 
1.296 toneladas. 

tIgrInHOS
Mesmo com bons resul-

tados em 2016 (principal-
mente comparado à pro-
dutividade de municípios 
vizinhos), Tigrinhos vai di-
minuir a área de feijão preto. 
Na safra anterior o município 
teve área colhida de 100 hec-
tares e produção de 150 to-
neladas. Neste ano, confor-
me a primeira estimativa do 
IBGE, esta área diminui para 
10 hectares e 18 toneladas 
colhidas. 

A área plantada de fumo 
se mantém em 120 hectares, 
apenas com uma estimativa 
de produção um pouco me-

nor. Na safra anterior os pro-
dutores colheram 264 tone-
ladas, produção que para a 
próxima é estimada em 259 
toneladas. A exemplo dos 
municípios vizinhos, Tigri-
nhos também mantém a 
mesma área de plantio para 
o milho grão e silagem. Para 
o grão, os produtores terão 
550 hectares plantados e 
5.280 toneladas em produ-
ção. Na silagem também se-
rão 550 hectares, com pro-
dução estimada em 27.500 
toneladas. 

A área de soja plantada 
deve se manter em 750 hec-
tares, mas a estimativa de 
produção para a nova sa-
fra está abaixo da anterior, 
que foi de 2.925 toneladas. 
Para 2017/2018 a estimativa 
de produção é de 1.125 to-
neladas. 

cunHA POrã 
A área plantada de fei-

jão preto aumenta nesta sa-
fra em Cunha Porã, chegan-
do a 50 hectares, e produção 
esperada de 90 toneladas. Na 
safra anterior a área plantada 
foi de 50 hectares, no entan-
to a área colhida foi de ape-
nas 15 hectares, resultando 
numa colheita de 23 tonela-
das. A produção de fumo se 
mantém em 486 toneladas, 
distribuídas em 250 hectares, 
a exemplo da safra anterior. 

A área de milho para 
grão também se mantém em 
2.300 hectares e produção 
em 13.200 toneladas. A área 
do milho para silagem é de 
3.100 hectares e produção de 
139.500 toneladas, números 

semelhantes à safra passa-
da. A soja também mantém 
os índices da safra anterior, 
com a mesma área plantada, 
em 3.700 hectares, e produ-
ção estimada em 10.230 to-
neladas. 

fLOr DO SErtãO
A área de feijão preto 

plantada diminui, mas a pro-
dução deve aumentar. Em 
2016 os produtores acumula-
ram área plantada de 75 hec-
tares, mas devido às condi-
ções climáticas, colheram 
apenas 50 hectares e soma-
ram produção de 45 tonela-
das. Para a safra 2017/2018 a 
área plantada deve ser de 45 
hectares e a produção esti-
mada é de 95 toneladas.  

A área plantada de fumo 
se mantém em 50 hectares e 
a diferença para esta safra é 
apenas um pequeno aumen-
to na produção que deve 
chegar a 105 toneladas. Em 
2016 a produção foi de 102 
toneladas. O município deve 
manter a mesma área plan-
tada de milho grão, em 610 
hectares, e uma produção de 
5.454 toneladas. Os números 
da safra anterior também se 
mantêm nas lavouras de mi-
lho para silagem, com 420 
hectares plantados, e produ-
ção estimada em 17.400 to-
neladas. 

A produção de soja se 
mantém em 710 hectares no 
município. No entanto, a es-
timativa é de uma produção 
menor, estimada em 1.332 
toneladas. Na safra ante-
rior, os produtores colheram 
1.791 toneladas. 

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder

lavouras de soja estão no início do ciclo

Áreas de milho na região mantêm o mesmo número da safra passada trigo já está em fase final e lavouras começam a ser colhidas
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Tiago Kessler e Cristia-
no Sommer trabalhavam 
como colaboradores em em-
presas do ramo de mecâni-
ca quando decidiram apos-
tar no próprio negócio. Eles 
juntaram a experiência e as 
economias e abriram as por-
tas da Autocenter Maravilha, 
oficina mecânica que pres-
ta serviços de geometria, ba-
lanceamento, suspensão, 
troca de óleo, freio, conser-

to de rodas e borracharia. 
A empresa, que abriu as 

portas há cinco meses, tam-
bém trabalha com venda de 
pneus de diversas marcas. 
O trabalho é feito pelos só-
cios Tiago e Cristiano, de se-
gunda-feira a sábado até o 
meio-dia, na Rua Jorge La-
cerda. O diferencial é a qua-
lidade do serviço prestado 
e dos produtos, além de óti-
mo atendimento aos clientes. 

Autocenter Maravilha 
abre as portas na cidade

Vidromania atende Maravilha e região

Estofaria Mayer está no município desde 1998

casa do Artesanato oferece produtos 
de utilidade e decoração 

Sócios-proprietários da autocenter maravilha 

autocenter maravilha abriu as portas há cinco meses

A empresa foi fundada 
em 1997 por Airton João Hey-
dt, que comanda os negócios 
durante estes 20 anos de his-
tória. O atendimento iniciou 
na cidade de Cunha Porã 
e um ano depois a sede foi 
transferida para Maravilha. A 

Vidromania atendeu em três 
endereços diferentes na Ave-
nida Maravilha e há quatro 
anos mudou-se para a sede 
própria, na Rua Jorge Alfredo 
Heydt, no Bairro Civemara.

Heydt conta que antes de 
apostar no próprio negócio 

trabalhou como colaborador 
em outra empresa do ramo.  
A Vidromania vende e ins-
tala vidros temperados para 
aberturas, fachadas, guar-
da-corpo, box para banhei-
ro, divisórias também em 
Eucatex e aberturas de alu-

mínio. O trabalho é feito por 
uma equipe de cinco profis-
sionais, que atendem o clien-
te na loja ou a domicílio, em 
Maravilha e região. A mão de 
obra é especializada e o aten-
dimento cordial, com foco 
na necessidade do cliente. 

Fotos: Arquivo pessoal/Carine Arenhardt/O Líder

vidromania tem sua sede no bairro Civemara antiga sede da vidromania na avenida maravilha

O casal Jaime e Ana Ma-
ria Mayer fundou a empre-
sa em 1996, iniciando o aten-
dimento no município de 
Cunha Porã. Em 1998 a sede 
da Estofaria Mayer mudou 
para Maravilha, onde conti-
nua atendendo atualmente, 

na Avenida Sete de Setembro, 
Bairro Civemara. O trabalho é 
feito apenas pelo casal, desde 
o ano 2000, quando passou a 
comandar sozinho o negócio. 

A empresa trabalha com 
reforma e recapagem de so-
fás de sala e estofamento in-

terno de automóveis. A ideia 
de apreender a profissão foi 
sugerida por um amigo de 
Jaime, numa época em que 
ele estava sem emprego. An-
tes de abrir o próprio negó-
cio, Jaime trabalhou um ano 
como colaborador em uma 

empresa do ramo, onde ad-
quiriu mais experiência. O 
diferencial é o atendimen-
to ao cliente, com agen-
damento e agilidade nos 
serviços. Os contatos po-
dem ser feitos pelo What-
sApp (49) 98878 1488.

Estofaria mayer atende na avenida Sete de Setembro Casal Jaime e ana maria mayer, proprietários da Estofaria

Fundada em 2002, a As-
sociação Maravilhense dos 
Artesãos e Artistas Plásti-
cos (Amarap) já consolidou 
a marca de seus associados 
pela qualidade e beleza dos 

produtos vendidos. Atual-
mente são cerca de 30 asso-
ciados, produzindo itens de 
artesanato com tecidos, cro-
chês, madeira e pedrarias. 

Os clientes encontram 

produtos de utilidade do-
méstica, decoração, lem-
branças de Maravilha e pre-
sentes, tudo com muita 
beleza, qualidade e criativi-
dade. Cada associado pro-

duz sua própria linha de mer-
cadorias e leva até a loja da 
Amarap, onde uma associa-
da faz a venda. O atendimen-
to é de segunda a sexta-fei-
ra, na Rua Jorge Lacerda. 

amarap atende na rua Jorge lacerda itens de artesanato são feitos com madeira, pedraria, tecidos e crochê



 maravilha, 21 DE outubro DE 2017 21

bom jESuS Do oEStE
cOnHEcIMEntO

cOLEtA DE óLEO

PInturA EM tEcIDO 

IPtu 2018

Profissionais participam 
de capacitação do Pnaic 

Prefeitura firma parceria 
com a empresa nutriseara

Integrantes da Associação de Artesanato 
participam de curso

Proprietários de imóveis urbanos já podem 
requerer isenção

A equipe da Secretaria de 
Educação participou, na se-
gunda-feira (16), de mais uma 
capacitação do Pacto Nacio-
nal pela Alfabetização na Ida-
de Certa (Pnaic), juntamen-
te com a coordenadora, Silvia 
Endler, formadora da educa-
ção infantil, Eni Wesner, e a for-
madora do ensino fundamen-
tal, Fabiane Nascimento. 

A coordenadora munici-

pal do Pnaic, Silvia Endler, afir-
ma que os profissionais da 
educação possuem grande res-
ponsabilidade pelo desenvolvi-
mento e aprendizagem dos alu-
nos. “Todo o trabalho realizado 
hoje refletirá na sua vida futura 
e, por isso, buscamos uma edu-
cação de qualidade, cujos re-
sultados reflitam o melhor pre-
paro do indivíduo para a vida 
e para a sociedade”, ressalta.

Divulgação

Encontro reuniu profissionais da educação

A administração firmou par-
ceria com a empresa Nutrise-
ara, que realiza coleta de óle-
os e gorduras de origem vegetal 
e animal e reutiliza para fabri-
cação de ração. A empresa dis-
ponibilizou seis galões e um 
tonel para que o município dis-
tribua em pontos estratégicos. 

Regularmente a Nutriseara 
irá fazer o recolhimento do óleo. 
Inicialmente os pontos de cole-
ta são a prefeitura, Centro de Re-
ferência de Assistência Social 
(Cras), Escola Estadual Professor 
Silvio Romero, Escola Municipal 
Professor Albano Borre, Panifica-
dora Multipães e Bar do Abílio.

Divulgação

Divulgação

Coleta de óleo será feita sem custos 

No período de 9 a 13 de 
outubro foi realizado o cur-
so de pintura em tecido com 
a participação de 11 mulhe-
res integrantes da Associa-
ção de Artesanato Bomje-
art. O evento foi desenvolvido 
pela Empresa de Pesquisa 
Agropecuária e Extensão Ru-
ral (Epagri), Serviço Nacional 
de Aprendizagem Rural (Se-

nar), Sindicato Rural de Pi-
nhalzinho e administração. 

Segundo a extensionista da 
Epagri, Adriane Menin, o ob-
jetivo do curso é o aperfeiço-
amento da técnica de pintura, 
além de proporcionar momen-
tos de descontração e mudar a 
rotina diária das participantes.

onze mulheres participaram 
da capacitação

Os munícipes proprie-
tários de imóveis urbanos 
que se enquadram nas leis 
municipais nº 820/2011 e 
826/2012 já podem reque-

rer a isenção do IPTU 2018 
no Setor de Tributação.

Os interessados de-
vem comparecer na pre-
feitura de segunda a sex-

ta-feira, das 7h30 às 11h30 
e das 13h às 17h, com pra-
zo até o dia 30 de dezembro. 
Os contribuintes que se en-
quadram nos critérios de-

vem levar o requerimento de 
isenção, certidão de proprie-
dade, estudo socioeconô-
mico, comprovante de ren-
dimento e de residência.

SEMAnA DA crIAnçA Trilha ecológica e brinquedos infláveis fizeram 
parte da programação

Município promove atividades 
diferenciadas

Em comemoração ao Dia 
das Crianças, a Secretaria de 
Educação, Cultura e Espor-
te organizou diversas ativi-
dades especiais. No último 

dia 9 foi realizada gincana e no 
dia 10 as crianças se divertiram 
com karaokê.

No dia 11 foi promovida tri-
lha ecológica, proporcionan-

do aos alunos um dia diferen-
te para se divertir e apreciar a 
natureza. Encerrando as co-
memorações, no dia 13 foram 
disponibilizados, no ginásio 

de esportes, diversos brinque-
dos infláveis, como pula-pula 
e touro mecânico. As crianças 
também receberam cachorro-
quente, pipoca e algodão-doce. 

Fotos: Divulgação

alunos fizeram trilha ecológica brinquedos infláveis foram o ponto alto da programação
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cunhA porã
SucESSO Paulo Steiner e Araci Rohenkohl foram escolhidos como Fritz e Frida

Kerbfest da terceira Idade é 
marcado por alegria e diversão

A 5ª edição do Kerbfest da 
Terceira Idade foi promovida no 
sábado (14), no Pavilhão Evan-
gélico. Na abertura, as lideran-
ças destacaram que a festa é uma 
homenagem a todos que contri-
buíram ao longo dos anos com o 
progresso de Cunha Porã.

Neste ano, 12 casais concor-
reram aos títulos de Fritz e Frida 
e Casal Simpatia 2017. Por soma 
de pontos, o Fritz e a Frida esco-
lhidos foram Paulo Steiner e Ara-
ci Rohenkohl, do Bairro Jardim. 
Já como Casal Simpatia os es-
colhidos foram Helmuth e Lori 
Haubt, da Linha Central. Os ga-
nhadores receberam presentes 

Fotos: Viviane Seben/Ascom prefeitura

representantes do Kerbfest, Executivo e deputado mauro de Nadal

oferecidos pela Ótica Realce.
Após apresentações e al-

moço, foi realizada matinê com 
a Banda Alvorecer. Conforme 
avaliação da secretária de Assis-

tência Social, Ilhana Piazzolo, o 
evento foi um sucesso. O Kerb-
fest da Terceira Idade foi orga-
nizado pelo governo municipal, 
por meio da Secretaria de Assis-

tência Social, em parceria com 
a Igreja Evangélica de Confissão 
Luterana no Brasil, Comunidade 
de Cunha Porã e Comissão Cen-
tral Organizadora. 

fritz, Paulo Steiner; frida, araci rohenkohl; e Casal Simpatia, helmuth e lori haubt

Quinta edição do evento reuniu grande público

cuLturA

Escola núcleo 
número um promove 
festival da canção

O Festival da Canção, 
organizado pela Escola Nú-
cleo Número Um, foi re-
alizado no último dia 10, 
nos períodos matutino e 
vespertino. Na oportuni-
dade, os alunos se apre-
sentaram em duas catego-
rias: anos iniciais e finais. 

No período matutino 

a vencedora dos anos ini-
ciais foi a dupla Milena Bo-
neti Boehs e Fiorela Ma-
ria Barbieri de Mello. Já 
dos anos finais o vencedor 
foi Nicolas Mohr. À tarde 
a vencedora dos anos ini-
ciais foi Isadora Regina Bue-
no Chappo e dos anos finais 
Igor Eduardo de Fransa. 

Fotos: Viviane Seben/Divulgação/Ascom prefeitura

milena boneti boehs, fiorela maria barbieri de mello e Nicolas mohr

isadora Chappo foi a primeira colocada dos anos iniciais no período da tarde

anos finais vespertino teve como ganhador igor Eduardo de fransa

BrIncADEIrAS
Semana da criança conta com atividades diferenciadas

As crianças da rede muni-
cipal de ensino participaram, 
no decorrer da última sema-
na, das atividades alusivas ao 
Dia da Criança. Os atrativos in-
cluíram lanches, brincadeiras e 
brinquedos infláveis disponibi-
lizados na Associação dos Servi-
dores de Cunha Porã (Ascup). A 
Auriverde também promoveu o 
projeto Ilha da Magia, com con-
tação de histórias para os alu-
nos das creches e maternais. 

As Associações de Pais e 
Professores dos estabelecimen-
tos de ensino também disponi-
bilizaram lembranças às crian-
ças. Segundo a secretária de 
Educação, Marise Schmidt, e a 
secretária-adjunta, Eliane Be-
cker, todas as ações têm por ob-
jetivo despertar o interesse para 
o aprendizado, socialização e 
confraternização. “Também é 
uma maneira de ensinar de for-
ma lúdica e prazerosa”, afirmam.

Viviane Seben/Ascom prefeitura

associação dos Servidores de Cunha Porã foi sede das brincadeiras
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tIgrInhoS
tAçA SIcOOB crEDIAL Os times Poca Lenha e River Plate 
também foram premiados 

Sertãozinho é o vencedor do 
campeonato de futsal

A final do Campeona-
to Municipal de Futsal foi re-
alizada na noite de sábado 
(14), com grande presença 
de público. No total, 13 equi-
pes participaram da competi-
ção que teve a duração de três 
meses. River Plate ganhou do 

Boca Juniors por 2 a 1, ficando 
com o 3º lugar.

Já o Sertãozinho ganhou 
de 5 a 3 do Poca Lenha e ficou 
com o troféu de primeiro co-
locado. Após as partidas, as li-
deranças parabenizaram os 
participantes e fizeram a en-

trega das medalhas. O Boca 
Juniors recebeu o troféu dis-
ciplina, Rogério Uebel foi o 
goleiro menos vazado com 
apenas 12 gols e o artilheiros 
foram Evandro Araújo e Van-
derlei da Rosa, com 11 gols 
cada.

O diretor de Esportes, 
Cleiton José Monteiro, agra-
dece os envolvidos na organi-
zação do campeonato, admi-
nistração, Sicoob Credial pelo 
patrocínio e atletas partici-
pantes e também parabeniza 
as equipes vencedoras. 

Fotos: Divulgação

Poca lenha é o vice-campeãoSertãozinho é a equipe campeã de 2017

artilheiros Evandro araújo e vanderlei da rosa boca Juniors recebeu o troféu disciplina

rogério uebel é o goleiro menos vazado river Plate ficou em terceiro lugar

aluno lucas Enrico Shultz apresentou 
paródia

PLAnEJAMEntO

SAúDE DA MuLHEr

OPOrtunIDADE

Encontro do Pnaic 
conta com homenagem 

Secretaria de Saúde 
promove atividades 
de encerramento

Palestra motivacional 
é realizada

O Centro Educacional Pro-
fessor Ivo Luiz Honnef sediou, na 
segunda-feira (16), o sétimo en-
contro do Programa Nacional 
de Alfabetização na Idade Certa 
(Pnaic). As formadoras locais Lu-
ciane Soethe e Claudia Hirschei-
ter, juntamente com os cursis-
tas, assistiram ao filme Além da 
Sala de Aula, com rodada de ma-
te-doce e pipoca. Na ocasião, os 
professores receberam homena-
gem com participação do aluno 
Lucas Enrico Shultz, ganharam 
mimos e degustaram lanches. 

As formadoras locais lem-
bram que estão previstos mais 
dois encontros para as próximas 

semanas. Em novembro as pro-
fissionais irão participar de mais 
uma formação nos dias 6 e 7 no 
polo de São Carlos para novas 
orientações e planejamentos.

Fotos: Divulgação

Sétima reunião contou exibição de filme

AgrIcuLturA
Melhoramento genético é tema de palestra

No último dia 27 o Es-
porte Clube Ouro Verde, 
na Linha Lajeado Tigre, se-
diou palestra sobre o me-
lhoramento genético para 
gado leiteiro com o dire-
tor-técnico Cláudio Ara-
gon. O evento foi reali-
zado pela Secretaria de 
Agricultura, em parceria 
com a Agrogen e Semex. 

O principal objetivo 

foi mostrar aos produto-
res do município a impor-
tância das ferramentas do 
melhoramento genético no 
incremento dos futuros re-
sultados das propriedades, 
ampliando sua rentabili-
dade e garantindo filhotes 
melhores que as matrizes. 

Evento foi promovido no 
Esporte Clube ouro verde

Divulgação

Na quarta-feira (25) a Se-
cretaria de Saúde irá reali-
zar atividades de encerramen-
to da Campanha de Atenção 
à Saúde da Mulher. O even-
to será realizado às 13h30, no 
Ginásio Olívio Baczinski.

De acordo com os organi-
zadores, as mulheres devem le-
var uma toalha de banho ou 
colchonete para participar das 
atividades. “Haverá transpor-
te na Linha Coroa da Serra, Sec-
chi e Trindade”, afirmam.

No último dia 11 a Secre-
taria de Saúde ofereceu pales-
tra motivacional para as agen-
tes comunitárias de saúde. Além 
disso, as profissionais parti-
ciparam de um curso de au-
tomaquiagem com a repre-
sentante dos produtos Mary 

Kay Marinete Lourdes Rech. 
Para os organizadores, o ob-

jetivo principal da palestra e do 
curso é que elas se sintam bem. 
“O trabalho das agentes mere-
ce muita atenção e é importante 
para o desenvolvimento da saú-
de dos munícipes”, destacam. 

Divulgação

Curso de automaquiagem foi ministrado por marinete rech
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atauLPHo aLVes JúNior
 o cantor morreu no domingo (15), 
vítima de infarto. Ele tinha 74 anos 

e morreu no apartamento onde 
morava com a família na Glória, Zona 

Sul do rio. De acordo com a mulher dele, malu, o 
cantor estava vendo televisão quando deitou sua 
cabeça em seu ombro e não acordou mais. ainda 
segundo malu, ele havia acabado de passear com 
o cachorro quando sentiu uma forte dor no peito 
e sentou no sofá. logo depois, ele morreu. o 
artista era filho do também cantor ataulfo alves 
de Souza e gravou 20 discos. Seu maior sucesso 
foi o samba “os meninos da mangueira”, de 
autoria de Sérgio Cabral e hildo hora, gravado 
em 1976.

roy dotriCe
 morreu na segunda-feira (16) o 
ator que interpretou o Piromante 
na segunda temporada de Game 

of thrones. Ele tinha 94 anos e a 
causa não foi informada. originalmente, Dotrice 
interpretaria o meistre Pycelle na série, mas 
teve de recusar o papel por motivos de saúde. 
os produtores então tiveram a ideia dele viver o 
Piromante, que ajudaria tyrion com o fogovivo 
no levante contra Stannis. Dotrice também foi o 
narrador oficial do audiolivro do primeiro volume 
de as Crônicas de Gelo e fogo. o papel mais 
conhecido do ator foi no filme amadeus, onde 
interpretou o pai de mozart.

riCardo ZarattiNi
 o ex-deputado e companheiro 
de cela de José Dirceu durante a 
ditadura militar morreu em São 

Paulo, aos 82 anos. Engenheiro, 
ricardo Zarattini foi um dos 15 presos políticos 
soltos, em 1969, em troca da libertação do 
embaixador americano Charles burke Elbrick. Ele 

estava internado havia dez dias na uti do hospital 
Sírio-libanês, em São Paulo. Zarattini tinha câncer 
na medula e sofria das intercorrências provocadas 
pela doença. líder estudantil aos 16 anos, o 
político foi um dos participantes da campanha “o 
Petróleo é Nosso”, que culminou com a criação 
da Petrobras. Ex-integrante do PCbr (Partido 
Comunista brasileiro revolucionário), foi preso pela 
primeira vez no dia 10 de dezembro de 1968, em 
Pernambuco, três dias antes da decretação do ai-5, 
o ato institucional nº 5. torturado, foi encarcerado 
no Quartel Dias Cardoso (PE).

Gord dowNie
morreu na terça-feira o cantor 
canadense e vocalista da banda 
“the tragically hip”. o cantor 

faleceu aos 53 anos devido a um 
tumor cerebral, segundo postagem feita por sua 
família através do site oficial da banda. Downie 
havia sido diagnosticado com câncer cerebral 
terminal em 2016. apesar do diagnóstico da 
doença, Downie continuou em turnê. Em outubro 
do ano passado lançou seu quinto álbum solo, 
intitulado Secret Path. o disco foi dedicado 
a um menino indígena que faleceu quando 
tentou percorrer a pé os 600 quilômetros que 
separavam sua casa da escola em que fora 
internado, assim como milhares de crianças 
indígenas. o cantor passou seus últimos dias 
militando pelos indígenas canadenses, dizendo 
que o “Canadá não é o Canadá. Não somos o país 
que pensamos ser”.

daNieLLe darrieux
a atriz francesa faleceu na 
terça-feira, aos 100 anos, depois 
de participar de mais de uma 

centena de filmes, com frequência 
interpretando personagens muito elegantes. 
arquétipo da beleza de sua geração, loura e 

obItuÁrIo

MArILIZE BOLfE StrAPAZZOn
A pior dor que alguém pode viver é da perda de 

um ente amado. A impotência diante da morte é o 
que nos faz lembrar que somos humanos e nos dar-
mos conta de como a vida é frágil. O tempo não irá 
apagar a dor e a saudade, mas certamente irá apazi-
guar e amenizar tamanho sofrimento. 

marilize, tenha a certeza que levaremos viva 
conosco a sua lembrança, com amor e carinho 
sempre, honrando a sua memória de mãe, 
esposa, amiga, companheira e guerreira! 

Às famílias enlutadas, as 
condolências da direção 
e Colaboradores do 
siCoob Credial

Divulgação

EVEntO
Profissionais do ceja são homenageados

Na segunda-feira (16) os professo-
res e funcionários do Centro de Educa-
ção de Jovens e Adultos (Ceja) foram ho-
menageados com palestra-show de Vilson 
Cechetti, em alusão ao Dia do Professor e 
também ao Dia do Funcionário Público. 

O evento foi organizado pela equipe ges-
tora e contou com a colaboração de alu-
nos e também de empresas que colabo-
raram financeiramente para a realização 
da homenagem. Os profissionais recebe-
ram um presente pela passagem das datas. Profissionais participaram de palestra-show com vilson Cechetti

delicada, teve um início de carreira precoce e aos 
14 anos participou de “Semente do mal”, do diretor 
billy Wilder. Ela trabalhou em hollywood e na 
broadway nos anos 1930 e foi aclamada pelo filme 
romântico “a Sensação de Paris”, de 1938.
Darrieux se casou três vezes, com o cineasta 
henri Decoin, o milionário Porfirio rubirosa e o 
roteirista Georges mitsinkidès, que faleceu nos 
anos 1990. Com este último, adotou um filho, 
que morreu pouco depois do marido.

ariNeu PauLo beNiNi
faleceu no dia 11 de outubro na cidade de 
Sertãozinho, São Paulo, aos 53 anos. Seu corpo 
foi velado na Casa mortuária da igreja matriz 
de anchieta, sendo sepultado no cemitério 
municipal.

osVaLdo straKi
faleceu no dia 11 de outubro no hospital de São 
José do Cedro, aos 83 anos. Seu corpo foi velado 
na Capela mortuária de São José do Cedro e 
sepultado no cemitério municipal.

JosÉ CarLos Vidori
faleceu no dia 12 de outubro no hospital 
regional de São miguel do oeste, aos 58 anos. 
Seu corpo foi velado na Capela mortuária 
da igreja matriz de anchieta e sepultado no 
cemitério municipal de Guaraciaba.

Guerta stuM
faleceu no dia 12 de outubro no hospital São 
lucas de Guaraciaba, aos 80 anos. Seu corpo 
foi velado na igreja Evangélica luterana de 
Guaraciaba, sendo sepultado no Cemitério 
Evangélico de Guaraciaba.

CLÓVis JeVersoN tiboLa
faleceu no dia 13 de outubro, na cidade de rio 
Claro (SP), aos 34 anos. Seu corpo foi velado na 
igreja matriz de Guarujá do Sul, sendo sepultado 
no cemitério municipal.

arMiNdo Freese
faleceu no dia 13 de outubro no hospital 
regional de São miguel do oeste, aos 86 anos. 
Seu corpo foi velado no salão comunitário de 
linha Sede ouro, romelândia, sendo sepultado 
no cemitério da comunidade.

oLGa dartora PioVesaN
faleceu no dia 16 de outubro no hospital regional 
de Chapecó, aos 86 anos. Seu corpo foi velado na 
Casa mortuária da igreja matriz de São miguel do 
oeste, sendo sepultado no cemitério municipal de 
Guaraciaba.

FraNCisCo straPassoN
faleceu no dia 17 de outubro no hospital São Paulo 
de Xanxerê, aos 80 anos. Seu corpo foi velado 
na Casa mortuária de Palma Sola e sepultado no 
cemitério municipal.

tHeresia sCHNeider Maurer
faleceu no dia 17 de outubro no hospital regional 
de São miguel do oeste, aos 84 anos. Seu corpo 
foi velado na Casa mortuária de Guaraciaba, sendo 
sepultado no Cemitério Católico de Guaraciaba.

iLse LÖsCH
faleceu às 18h45 da segunda-feira (16), aos 80 
anos, no hospital São José. Seu corpo foi velado no 
Clube de idosos Pioneiro e sepultado no cemitério 
municipal de maravilha. 



 maravilha, 21 DE outubro DE 2017 25

rEcrEAçãO

rEcOnHEcIMEntO

centro Educacional Mundo Infantil 
promove gincana

Secretaria de Educação promove homenagem 
aos professores e merendeiras

O Centro Educacional 
Mundo Infantil (Caic) rea-
lizou gincana esportiva no 
último dia 11, em come-
moração ao Dia das Crian-
ças, envolvendo alunos do 
1º ao 5º ano. O circuito de 
atividades foi organiza-
do pela professora de edu-
cação física Catia Pandol-
fo e demais professores. 
As brincadeiras tiveram 
o objetivo de proporcio-
nar momentos de recrea-
ção, além de incentivar o 

trabalho em equipe, capa-
cidade de organizar estra-

tégias, potencializar o ra-
ciocínio lógico, cognitivo e 

alunos do 1º ao 5º ano participaram das brincadeiras

Divulgação

 ONEidE BEhliNG

desenvolver a socialização.
A gincana contou com a 

brincadeira “torta na cara”, 
com teste de conhecimento 
científico e descontração. A 
direção, Associação de Pais 
e Professores (APP) e Con-
selho Escolar ofereceram 
aos educandos lanches di-
ferenciados, com cachorro-
quente, suco e bolo. “O dia 
foi muito produtivo, alcan-
çando os objetivos propos-
tos e sendo bem avaliado 
pelos envolvidos”, afirmam. 

LíDEr DO rAnKIng
Depois do empate sem gols contra o Corinthians, 

o Grêmio deve focar na Libertadores! No Brasileirão fi-
car de olho apenas na premiação de cerca de R$ 13 mi-
lhões pro segundo colocado, R$ 9 milhões pro terceiro 
e R$ 7 milhões para o quarto colocado. Mais a vaga di-
reta para a Libertadores de 2018. Importante também é 
a manutenção do Grêmio no topo do ranking da CBF.

cOntEntES
Pense numa garotada feliz! Os jovens Kauan 

e Braian de Maravilha entraram no grama-
do da Arena Condá com os jogadores do Fla-
mengo. Tiveram seus desejos concretizados.

IntEr EM SAntA cAtArInA
Com 58 pontos, o Internacional segue na lide-

rança, a três pontos do vice-líder América/MG, e 
a oito do quinto colocado. Já o Criciúma, adversá-
rio deste sábado (21), às 16h30, é o nono coloca-
do, com 42, e vem de duas derrotas seguidas.

PrOfESSOr 
No Dia do Professor encontramos o mestre Altair Rei-

nehr com amigos na Arena Condá. Viram uma Chape-
coense muito mal no meio de campo, sem trabalho de 
bola. Com isso, as chances de gol não apareceram. Cha-
pe tem um elenco de qualidade, provou isso no triun-
fo contra o Galo fora de casa. Agora com o novo profes-
sor, Gilson Kleina, o Verdão do Oeste não pode deixar 
passar a oportunidade de pontuar contra o Flumi-
nense dentro de casa neste domingo (22), às 19h.

DEcISãO 
Neri Almeida aposta no bom futebol, organi-

zação e muita disposição para buscar o título nes-
te sábado (21) em São Carlos. Não há fórmula má-
gica na categoria dos “50Tões”. Boa sorte!

O governo de Maravilha 
vai inaugurar em novembro 
a Unidade de Saúde Maristela 
Genesini Siqueira, construída 
no Loteamento Estrela. A obra 
está em fase final, restando 
apenas algumas adequações e 
organização da mobília. 

A estrutura vai atender 
munícipes do interior e da ci-
dade. A partir desta inaugura-
ção passa a valer o novo ma-
peamento das unidades de 
saúde do município, o qual 
determina que cada munícipe 
seja atendido na unidade de 
saúde mais próxima de sua re-
sidência. Os usuários que pas-
sam a ser atendidos em outras 
unidades de saúde já estão 

SAúDE Obra na unidade de saúde do Loteamento Estrela está em fase final

nova uBS será inaugurada 
em novembro 

sendo informados pelas agen-
tes de saúde. 

Na unidade do Lotea-
mento Estrela serão aten-
didos moradores do Bairro 
Kasper e Pioneiro, além de 
uma parcela dos moradores 
da área rural, como da Linha 

Barra do Segredo. A estrutura 
é do tipo 1, ou seja, comporta 
apenas uma equipe de aten-
ção à saúde básica.  No local 
haverá sala para consultório, 
distribuição de medicamen-
tos, ambulatório e sala de ob-
servação. 

hOMENaGEM
o nome da nova ubS vai 
fazer uma homenagem 
para a família Genesini. 
No mês de setembro 
foi aprovado na Câmara 
de vereadores o Pl n° 
038/2017, que propõe 
denominar o posto de 
saúde do loteamento 
Estrela como “maristela 
Genesini Siqueira”. 
maristela faleceu em 
junho de 2015, aos 48 
anos, vítima de câncer. Ela 
se envolveu em diversas 
atividades sociais, culturais, 
religiosas e políticas em 
maravilha, sempre com 
muita dedicação. 

Carine Arenhardt/O Líder 

Nova unidade de saúde é construída no loteamento Estrela

O Lar de Convivência 
sediou, na noite de quin-
ta-feira (19), homenagem 
aos professores e meren-
deiras. O evento, organi-
zado pela Secretaria de 
Educação, contou com a 
abertura do Pacto de Alfa-
betização na Idade Certa 
(Pnaic), que possui o ob-
jetivo principal de asse-
gurar que todas as crian-
ças estejam alfabetizadas 
até os oito anos de ida-

Dilva bertoldi benvenutti é doutora em 
Educação

de. Na oportunidade, um 
grupo de professoras da 

educação infantil apre-
sentou uma paródia.

As professoras aposen-
tadas Liamar Pedroso, Sa-
lete Cibulski, Teresinha 
Sonda e Vera Seli foram 
homenageadas e recebe-
ram lembranças entregues 
pela prefeita, Rosimar 
Maldaner. Para encerrar a 
comemoração, foi realiza-
da confraternização e pa-
lestra-show com Vilson 
Cechetti e Deividi Freitas.

LAnçAMEntO
O evento, com a partici-

pação de aproximadamen-
te 300 profissionais, contou 
com o lançamento oficial do 
livro “Avaliação nos processos 
de aprendizagem”, da douto-
ra em Educação Dilva Bertol-
di Benvenutti. A profissional 
possui experiência em diver-
sas áreas da educação básica e 
atualmente é professora titu-
lar da Universidade do Oeste 
de Santa Catarina (Unoesc). 

Camilla Constantin/O Líder
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cotIDIAno

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

ASSASSInAtO Adriane Cassel foi encontrada morta dentro de 
açude após desaparecimento

Acusado de matar mulher em 
2016 vai a júri popular

Um motociclista de 21 
anos ficou gravemente feri-
do em um acidente na quar-
ta-feira (18), na Avenida 
Maravilha. A colisão envol-
veu uma motocicleta Hon-
da Twister e um veículo Cel-
ta, durante a madrugada. O 
condutor da moto foi socor-
rido com escoriações, corte 
no rosto, suspeita de fratura 
de fêmur e traumatismo cra-
niano. 

A vítima foi encaminha-
da para atendimento médi-
co no Hospital São José de 
Maravilha. Ainda durante a 
madrugada, ele foi transfe-
rido para o Hospital Regio-
nal de São Miguel do Oeste. 

O motorista do carro, de 23 
anos, saiu ileso. 

De acordo com a polícia, 
a colisão ocorreu quando o 
veículo Celta foi fazer uma 
manobra de retorno na Ave-
nida Maravilha.

Carro e motocicleta tiveram danos 
na colisão

Corpo de Bombeiros de Maravilha

DIStOrçãO 
cOgnItIVA

Algumas pessoas sofrem de um transtorno que a 
psicologia denomina como sendo distorção cogniti-
va, também conhecida como distorção do pensamen-
to. Trata-se de uma maneira arranjada pela mente da 
pessoa afetada por este problema para convencê-la 
de algo que não é realmente verdade.

Tais pensamentos, segundo os entendidos da 
área, são geralmente usados para reforçar o pensa-
mento ou emoção negativos, parecendo racionais e 
precisos, mas na verdade não são.

A Polícia Militar Rodoviária recebeu, por uma 
rede social, duras críticas vindas de um cidadão em 
razão da fiscalização de velocidade que é realizada 
ao longo das rodovias estaduais. Segundo ele, o ob-
jetivo de tal ação fiscalizatória é unicamente arreca-
datório.

Este tipo de atuação policial, na visão do quei-
xoso, somente atinge quem costuma andar correta-
mente, pois o cidadão que é autuado por excesso de 
velocidade acaba pagando a multa para andar de for-
ma regular. Ainda segundo sua queixa, a polícia não 
aborda os condutores, não tomando conhecimento 
de outros tipos de infrações, como seria o caso, se-
gundo ele, da falta de licenciamento.

A indignação deste distinto senhor só pode ter 
uma única razão: foi flagrado em excesso de veloci-
dade pela Polícia Militar Rodoviária. Para ele deixa-
mos uma dica muito simples para não ser vítima des-
ta alegada “indústria da multa”: respeite o limite de 
velocidade.

No mais, o convidamos a comparecer a um de 
nossos postos para conhecer um pouco mais de nos-
sas atividades. Será muito bem-vindo. Demonstrare-
mos nossos dados e informações, pelos quais poderá 
verificar que a Polícia Militar Rodoviária aborda, sim, 
condutores de veículos. 

Até o presente momento, os policiais do posto de 
Iporã do Oeste abordaram nada menos que 15.156 
veículos no ano 2017, dos quais 2.160 acabaram sen-
do autuados. Perceba, caro leitor, que do total de ve-
ículos abordados, apenas 14,25% foram autuados. 
Isso porque não se inventa infrações, justamente 
porque a Polícia Militar Rodoviária atua pautada no 
princípio da legalidade.

Ao longo do corrente ano, 176 veículos foram re-
movidos pelos policiais, o que derruba o argumento 
falacioso de que não são realizadas abordagens pelos 
policiais. Aliás, das 942 barreiras realizadas em 2017, 
35 pessoas acabaram sendo conduzidas à Delegacia 
de Polícia em decorrência da constatação de crimes 
de maior potencial ofensivo, sendo ainda lavrados 73 
termos circunstanciados por constatação de crimes 
de menor potencial ofensivo. 

Querem que seja cessada a fiscalização de veloci-
dade nas rodovias? Ou que se admita a condução de 
veículos por pessoas embriagadas? Basta mudar a lei. 
Ocorrendo isso, imediatamente a polícia se adequa-
rá à nova realidade. Mas enquanto isso não ocorrer, 
devo informar que continuaremos a fiscalizar.   

A Polícia Militar pren-
deu na manhã de ontem (20) 
um homem de 27 anos sus-
peito de assaltar um estabele-
cimento comercial no início 
do mês na Avenida Araucá-
ria. O roubo aconteceu no dia 
10 de outubro, quando um ho-
mem entrou na loja e anun-
ciou o assalto, levando di-
nheiro e objetos. A prisão do 
suspeito aconteceu em ra-
zão de um mandado em 
aberto, na Rua Elói Luiz Da-
dan, no Bairro Bela Vista.

Depois que ocorreu o as-
salto no início do mês, a Polícia 
Militar abordou o homem na 
Avenida Maravilha, sendo que 
ele estava com a mesma ca-

MAnDADO DE PrISãO

POSSE

trÂnSItO

Polícia Militar prende 
autor de roubo em 
estabelecimento

Polícia apreende drogas no interior do município

Homem fica ferido 
em acidente na 
Avenida Maravilha

homem foi preso durante a manhã de 
ontem pela Polícia militar

Divulgação

miseta utilizada pelo autor do 
roubo. O material foi encami-
nhado para a Polícia Civil, que 
estava investigando a situação.

O jovem Vernei Vivian, 
de 22 anos, vai a júri po-
pular na sexta-feira (27), 
na Comarca de Cunha 
Porã. O júri começa às 
13h e deve ser finaliza-
do por volta de 19h. Ele é 
acusado de matar a mora-
dora de Maravilha Adria-
ne Cassel, de 39 anos, 
em abril de 2016. O cor-
po da mulher foi encon-
trado dentro de um açu-
de, às margens da BR-282, 
nas proximidades do en-
troncamento com a BR-
158, em uma manhã de 
domingo. Vivian foi pre-
so dias depois em Linha 
Barro Preto, no interior de 

Corpo foi localizado em açude cerca de três dias após desaparecimento

Arquivo/O Líder

Maravilha.
O julgamento aconte-

ce em Cunha Porã, já que 
a lei prevê que a compe-
tência para julgar será a 
partir do local dos fatos. 

Não há divulgação exata 
se a morte, efetivamente, 
aconteceu no local onde o 
corpo estava, mas a região 
pertence ao município de 
Cunha Porã.

rELEMBrE O cASO
No mês dos fatos, 
adriane desapareceu e 
preocupou os familiares, 
que divulgaram anúncios 
nas redes sociais. o 
delegado João luiz 
miotto, que respondia 
pelo caso na época, 
afirmou após a prisão que 
o homem tinha histórico 
de agressões e estava 
namorando. assim, para 
o delegado, havia uma 
confusão entre os três. 
Sobre como a vítima foi 
morta, o delegado revelou 
que a mulher estava com 
traumatismo craniano.

A Polícia Militar apre-
endeu uma pequena quan-
tidade de drogas em Li-
nha Três Coqueiros, no 
interior de Maravilha. A 
ação foi realizada na ma-
drugada de ontem (20) 

e a droga foi localizada 
após abordagem de qua-
tro homens que estavam 
caminhando no local.

Segundo a PM, um de-
les estava com duas buchas 
de maconha e uma bucha 

de cocaína. Enquanto a 
guarnição realizava a abor-
dagem, um veículo Chevet-
te passou pelo local e foi 
abordado pela guarnição. 
O condutor estava com 
cheiro forte de maconha e 

os policiais encontraram 
um cigarro feito da droga 
no banco do carona. Os en-
volvidos se compromete-
ram em comparecer no Fó-
rum após assinatura de um 
termo circunstanciado.
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ESportE
cOPA DrAy/HOruS Equipe conseguiu classificação em todas as categorias 

futsal maravilhense faz campanha 
exemplar em competição regional

A equipe de futsal masculino 
da SME/Acema Futsal Maravilha 
está classificada para as quartas-
de-final da Copa Dray/Horus Fut-
sal de Base, em todas as categorias 
que participa. Nas categorias sub-
10, 12, 14 e sub-16 as equipes fica-

ram em primeiro lugar do grupo A 
e na sub-8 em segundo. 

Na competição, são duas 
chaves de cinco equipes. De 
acordo com o professor Gian 
Mauro Silva, devido a Maravilha 
ter feito a melhor campanha ge-

ral da competição, ganhou o di-
reito de trazer a próxima fase para 
casa. As partidas ocorrem no pró-
ximo dia 31. 

Silva ressalta o trabalho e es-
forço dos professores que estão 
no comando das categorias. “De-

vemos valorizar os professores 
que se empenham para acom-
panhar e treinar os meninos”, 
ressalta. Ele também agradece a 
Secretaria Municipal de Espor-
tes e administração pública pelo 
apoio em mais esta competição.

Fotos: Divulgação

Pela sub-16 maravilha está classificada em primeiro lugar Na sub-14 os meninos também se classificaram em primeiro lugar

úLtIMA EtAPA 

trEInAMEntO 

MOrADA DO VErDE

cidade das crianças 
recebe rústica neste 
fim de semana 

Mesatenistas de São Miguel do Oeste 
visitam associação de Maravilha 

Jogos da Integração da Amerios ocorrem 
em cunha Porã 

Amanhã (22) Maravilha vai 
receber a última etapa do Circuito 
Oeste de Corrida de Rua. A con-
centração e saída ocorre no Espa-
ço Criança Sorriso, da categoria 
adulta, às 8h30, e infantil, às 9h30.

As inscrições serão realiza-
das no local a R$ 20 para adul-
to e infantil. Na categoria infan-
til de 6 a 8 anos o percurso é de 
100 metros; de 9 a 10 anos, 250 
metros; 11 a 13 anos, 400 me-

tros; e de 13 a 15 anos, 800 me-
tros. Na categoria adulta o per-
curso vai ser de sete quilômetros. 

Premiação por catego-
ria: 1º lugar, troféu; do 2º ao 5º 
lugar, medalhas. Na premia-
ção geral, masculino e femini-
no, do 1º ao 5º colocado, tro-
féu; e na categoria infantil, do 1º 
ao 5º lugar, medalhas. Mais in-
formações podem ser obti-
das pelo telefone 98867 6771.

No sábado (28) servi-
dores públicos dos municí-
pios pertencentes à associa-
ção dos Municípios do Entre 
Rios (Amerios) participam da 
20ª edição dos Jogos da Inte-
gração da Amerios. De acor-
do com os organizadores, o 

objetivo é a integração en-
tre os municípios e o incen-
tivo à prática de esportes.

Os jogos serão na Socie-
dade Esportiva e Recreati-
va (SER) Auriverde, na As-
sociação dos Servidores de 
Cunha Porã (Ascup), no Clu-

be Independente e no Cam-
po do Esporte Clube Cunha 
Porã. As modalidades são fut-
sal masculino e feminino; fu-
tebol suíço masculino; vôlei 
misto em quadra; vôlei mis-
to de areia; canastra masculi-
no e feminino; truco livre; bo-

cha masculino e feminino; 48 
masculino; dominó em dupla 
livre; sinuca em dupla mas-
culino; xadrez individual li-
vre; e bolão em dupla misto.

A expectativa é reunir 
aproximadamente mil pesso-
as entre atletas e expectadores.

Hoje (21) a Associação 
Amigos do Tênis de Mesa 
(AATMM) recebe mesate-
nistas da Associação de Tê-
nis de Mesa do Extremo-O-
este (ATMEX), de São Miguel 
do Oeste. De acordo com o 

professor, Tiego Drumm, o 
encontro vem no sentido de 
agregar conhecimento, ritmo 
de jogo e também promover 
a socialização entre os me-
satenistas das duas cidades.

No sábado (28) será rea-

lizada a 4ª Etapa do Circui-
to Oeste de Tênis de Mesa 
– Troféu Cleberson Fer-
nando da Silva –, na qual 
um grupo de aproxima-
damente 20 atletas mara-
vilhenses vai participar.

A AATMM de Maravi-
lha conta com os patrocí-
nios da Secretaria de Espor-
tes-Acema e Erva Daninha, 
além de Valmir João Zanin 
& Cia, Construtora Frando-
loso e Cardoso & Drumm.

A equipe dos Cinquentões 
do Clube Recreativo Maravilha 
(CRM) que disputa o Campeo-
nato Regional da categoria está 
na final da competição. O cam-
peonato foi organizado nas ca-
tegorias A e B, sendo que o CRM 
participou pela categoria A. 

Na semifinal os maravi-
lhenses eliminaram a equipe 
de Palmitos pelo placar míni-

mo, com gol marcado por Ta-
baco. A decisão da vaga foi no 
dia 30, em Maravilha, no Es-
tádio Dr. José Leal Filho.

Agora, em partidas de ida 
e volta, o CRM decide o títu-
lo com Iporã do Oeste. O pri-
meiro jogo ocorreu no sába-
do (7), em Palmitos, placar de 2 
x 1 para o CRM, e a decisão em 
São Carlos é hoje (20), às 16h30. 

DEcISãO 

MOLEquE BOM DE BOLA  

crM está na final do 
regional dos cinquentões

flor do Sertão sedia 
etapa seletiva 

Na quarta-feira (18) e quin-
ta-feira (19) foi realizada em Flor 
do Sertão a 2ª seletiva do Mo-
leque Bom de Bola. Participa-
ram da competição no naipe 
feminino as escolas de educa-
ção básica Nicolau Schoenber-
ger, de Cunhataí; Hélio Wasum, 
de Sul Brasil; e Sete de Setem-
bro, de Águas Frias. No mascu-

lino, escolas de educação bá-
sica Cardeal Arcoverde, de São 
Carlos; e Jorge Lacerda, de Flor 
do Sertão; e Colégio Exponen-
cial, de Chapecó. No futebol fe-
minino a escola classificada foi 
a de Cunhataí e no masculino 
o Colégio Exponencial. A pró-
xima etapa vai ser em Itapiran-
ga, de 12 a 17 de dezembro. 
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