
Com novo trajeto, município 
explica funcionamento 
da rede em construção
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Após liberação de nova parcela, projeto terá reinício 
com tubulações principais e estação de tratamento

ESgOTO SaniTáRiO 

Carine Arenhardt/O Líder

Arquivo/O Líder

Luzes natalinas serão 
ligadas em novembro 

Preparo das urnas 
eletrônicas começa hoje 

Página 14

Página 21

Lançamento será no dia 11, com show no 
Espaço Criança Sorriso. Objetivo é deixar a 
cidade já decorada para a Fecimar 

Juiz eleitoral, Solon Bittencourt Depaoli, orienta 
eleitores e reforça a transparência e segurança 
do processo eleitoral

anTECiPaDO 

ELEiÇÕES 2018

O ano 2019 deverá ser o prazo 
final para que todas as empresas 
tenham o passeio público 
regularizado. Confira ainda os 
prazos para adequações internas 
e em imóveis residenciais

CiDaDE EM OBRaS

Página 13
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CaMinHanDO E PEnSanDO

Dizem que Aristóteles lecionava enquanto caminhava pelo 
pátio da sua escola em Atenas. Os alunos acompanhavam a cami-
nhada e os raciocínios do mestre.

Dizem que Nietzsche caminhava até oito horas por dia, carre-
gando consigo um caderno de anotações.

Darwin, Einstein, muitos dos gigantes caminhavam para co-
locar as ideias em ordem. E também para ter novas ideias.

Uma carroçada de estudos apontam os benefícios das lon-
gas caminhadas – não apenas para a saúde física, mas também, e 
quem sabe mais ainda, para a saúde mental. 

Uma sala fechada não costuma ser o melhor local para fo-
mentar a criatividade.

Que estranho escrever sobre os benefícios da atividade física. 
Será que os leitores ainda não têm essa informação?

*
Faz tempo que eu percebi que correr também ajuda a organi-

zar as ideias. E as novas ideias também surgem quando eu corro. 
Mas isso pode ser um problema: um turbilhão de ideias, ao invés 
de aproveitar o momento. Há alguns dias, durante o trote, perce-
bi que estava pensando, empolgado, num texto sobre o atual mo-
mento político.

Mas é preciso ser vigilante em relação aos próprios pensa-
mentos. Lembrei a mim mesmo que o Brasil não precisa de mais 
um escrevinhador palpitando. E abortei a ideia do texto.

Ou seja: a atividade física também pode servir para barrar 
ideias desnecessárias. Será que os leitores já têm essa informação?

*
Mas existem férteis temas paralelos nos momentos impor-

tantes. Falar sobre PT e Bolsonaro é chover no molhado. Mas 
refletir sobre o nosso comportamento eleitoral pode gerar re-
flexões úteis. 

Por exemplo: já pensou se existissem estatísticas a respei-
to da quantidade de amizades perdidas por causa de opiniões 
políticas?

Você pode entrar num dilema: não escrever nada para não 
ofender amigos, ou não se ofender porque um amigo escreveu 
algo que você não gostou.

Qualquer uma das duas situações são opções suas. Se você 
quiser, toma cuidado quando se manifestar nas redes sociais. E 
se você quiser, tolera as barbaridades que um amigo escreveu.

E tem uma terceira opção, que eu pratico e recomendo: o 
isolamento. A ignorância proposital a respeito do tema. Fugir 
do debate. 

“Lucas, mas e a sua consciência política, e o seu dever de 
cidadão?” Eu abro mão da minha opinião para não ofender os 
amigos.

infRaESTRuTuRa A ideia é inovadora para tentar resolver o 
problema por mais tempo

Com brita, prefeitura recupera estrada 
de acesso a Bom Jesus do Oeste

A prefeitura de Maravilha ini-
ciou, nesta semana, o trabalho de 
recuperação da estrada entre Ma-
ravilha e Bom Jesus do Oeste. O tra-
balho é feito com uma inovação, já 
praticada em outros estados, que 

é a colocação de brita compacta-
da. Diversas máquinas estavam no 
trecho durante a semana e a equi-
pe da prefeitura trabalha para re-
solver o problema de buracos, que 
atrapalham o trânsito e são motivo 

de protestos dos moradores. 
De acordo com o secretário 

de Agricultura, Pedro Ioris, que 
esteve no local com o vice-prefei-
to, Sandro Donati, o trabalho com 
brita é uma experiência, já que o 

município tem relatos de outros 
lugares onde a dinâmica deu cer-
to. Conforme ele, o objetivo é re-
solver o problema por mais tem-
po, já que é uma estrada de alto 
fluxo de veículos.

Secretário de Agricultura foi ao local com o vice-prefeito, Sandro DonatiCarros tiveram dificuldade para transitar durante a semana em razão das obras com máquinas

Fotos: Ederson Abi/O Líder
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LIÇÕES DE VIDA
uma única palavra pode acabar com um casamento como um 
tiro pode acabar com a vida. É segurar a vontade de dizer, e 
mais tarde dizer a si mesmo: graças a Deus que eu não disse!por WOLMIR HÜBNER

RAdAR
radar@jornalolider.com.br

A NOVELA dO 
HORÁRIO dE VERÃO

Pela terceira vez o governo federal 
alterou a data de início do horário de ve-
rão. Conforme a assessoria do Palácio do 
Planalto, o dia certo para adiantar o re-
lógio em uma hora é 4 de novembro.

O PDT E SUAS DECLARAÇÕES

O senador eleito e ex-governador Cid Gomes (PDT-CE) 
criou uma saia justa ao dizer, em Fortaleza, durante um evento 
de apoio a Fernando Haddad, que o PT deveria fazer um “mea 
culpa”. Ao lado do governador reeleito do Ceará, Camilo San-
tana (PT), Cid Gomes também disse que o PT vai perder “feio” 
a eleição presidencial e, segundo ele, isso é “bem feito” porque 
petistas fizeram “muita besteira”. Alguns integrantes do parti-
do, ressaltou o senador eleito, se acham “donos da verdade” e 
acreditam que “os fins justificam os meios”. O vídeo de Cid Go-
mes circulou rapidamente nas redes sociais e causou forte des-
conforto à campanha de Fernando Haddad. O candidato do 
PT à Presidência esperava um gesto de apoio de Cid e do irmão 
dele, Ciro Gomes (PDT), que viajou para o exterior. Mesmo 
com ressalvas posteriores, o que foi dito, foi dito... E ponto final!

A MAIOR VOTAÇÃO DA HISTÓRIA

A manter-se nas urnas uma votação compatível com a re-
gistrada nas pesquisas, Bolsonaro terá perto de 63 milhões, tal-
vez até 65 milhões de votos, a maior marca na história brasi-
leira, superior até à votação de Donald Trump nos Estados 
Unidos, onde o eleitorado é bem maior. Tais números reve-
lam o fracasso da estratégia petista de escolhê-lo como ri-
val no segundo turno, acreditando que a alta taxa de rejeição 
o levaria à derrota. A rejeição a Bolsonaro vem caindo, en-
quanto a rejeição a Fernando Haddad e ao PT tem subido.

Fórum de Maravilha recebe 
iluminação especial

Quem passa pela Avenida Anita Garibaldi à noite percebe que 
o Fórum de Maravilha está com uma cor especial neste mês. A par-
te externa recebeu iluminação rosa, simbolizando a campanha Ou-
tubro Rosa e o combate ao câncer de mama nas mulheres. 

Cleiton Ferrasso/O Líder

Pt CONdENAdO

O juiz tanit Daltoé, da 2ª vara Cível de itajaí, condenou o diretório 
municipal do Partido dos trabalhadores (Pt) em itajaí a pagar 
indenização por danos morais ao empresário Luciano hang 
e à rede de lojas havan. O motivo foi um protesto, organizado 
em janeiro deste ano, em frente à loja de itajaí. E o valor da 
indenização será doado à Apae. Que sirva de lição para muitos!

DIA DO MÉDICO
Na quinta-feira (18) comemoramos o 
Dia do médico, e não poderíamos deixar 
de parabenizar a todos os médicos 
pelos relevantes serviços que prestam 
à humanidade. recebam o nosso 
abraço e carinho, com os mais sinceros 
agradecimentos por tudo o que fazem 
pelo ser humano!

Homenagem do Rotary
Na quinta-feira (25), às 20h, na Cantina Italiana, o Rotary Club Maravi-

lha fará cerimonial de premiação ao casal Alcides e Iolanda Zatt, pelos ser-
viços prestados no ramo de alimentação durante os 42 anos de atividade. 
É a maneira de homenagear e reconhecer o mérito no exercício da ativi-
dade comercial, pelo projeto Profissional Destaque. Justa homenagem, na 
qual estaremos, ou presentes, ou representados, cujo convite agradecemos!

FESTA ALEMÃ

Outubro é mês de festa típica em Maravilha. Começou ontem (19) a 10ª 
edição da Oktoberfest In Maravilha, com programação recheada de cultu-
ra, animação, comidas típicas e muito chope, no Centro Cultural 25 de Julho. 
Para hoje (20) tem o grande baile com oito horas de música, com animação 
da Banda Integração e Orquestra Harmonia. Hoje também tem programação 
durante a tarde, com carreata a partir das 16h30, com saída do Parque de Ex-
posições Carlos Alberto Begrow até o Espaço Criança Sorriso. Às 17h30 tem 
a sangria do primeiro barril de chope e às 21h começam as apresentações 
de dança dos grupos visitantes, no Parque de Exposições... Todos para lá!

4ª EXPOSIÇÃO dE ORQUÍdEAS

Começou ontem (19) a 4ª edição da Ex-
posição de Orquídeas realizada pelo Cír-
culo de Amadores de Orquídeas de 
Maravilha (Caoma) no Lar de Con-
vivência. A programação começou às 
7h30 com a recepção das mais de 200 
plantas e durante a tarde teve o julgamento com pre-
miação das melhores. O evento continua hoje e ama-
nhã, com diversas atrações. Prestigie, compareça!

Desespero 
Consciente de que será difícil reverter a vanta-
gem de Jair Bolsonaro (PSL), o PT decidiu fazer 
campanha para deslegitimar a eventual vitória 
do oponente, qualificando-a como fraudulenta.
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QuEM TEM MEDO Da MORTE?
Centro Espírita Emmanuel promove 
teatro sobre a vida

O grupo Integrarte de 
Curitiba-PR visitou Mara-
vilha no último dia 12. O 
propósito foi o convite do 
Centro Espírita Emmanuel 
(CEE) em apresentar a peça 
“Quem tem medo da mor-
te?”, com o objetivo de di-
vulgar a doutrina espírita. 
Realizado na sede da As-
sociação Cultural Italia-
na de Maravilha (Acima), 
o evento recebeu mais de 
200 pessoas e a entidade 
não promovia apresenta-
ções teatrais há quatro anos. 

Conforme os integran-
tes, o resultado deixou a 
equipe feliz. “Percebe-

mos um público diferente 
das outras edições. Devido 
ao feriado, muitas pesso-
as não puderam compa-
recer, mas ao mesmo tem-
po tivemos a presença de 
pessoas novas”, explicam. 

Parte do lucro arrecada-
do foi utilizado no custo de 
deslocamento, alimentação 
e pouso da equipe da com-
panhia teatral e outra par-
cela será investida no setor 
de assistência social do CEE. 

Ainda segundo eles, a peça 
deixou uma mensagem no 
coração das pessoas. “O que 
a gente espera é que as pes-
soas guardem a ideia, inde-
pendente da religião. E que 
isso faça bem a elas”, dizem. 

A equipe também agra-
dece a todos que trabalha-
ram, presenciaram ou au-
xiliaram de alguma forma a 
promoção do evento, prin-
cipalmente os novos inte-
grantes. O CEE promove 
palestras sobre a doutrina 
espírita todas as quintas-fei-
ras, às 19h30, e possui gru-
po de estudos aos domin-
gos, também às 19h30.

Apresentação foi realizada pelo grupo integrarte

Divulgação

MODa fEMinina

OuTuBRO ROSa

Loja Dellas atende 
em novo endereço 

Rede feminina de 
Combate ao Câncer 
participa de palestra 

Com 28 anos de atuação 
em Maravilha, a loja Dellas 
inaugurou em novo ende-
reço na segunda-feira (15), 
com música e coquetel para 
recepcionar clientes e ami-
gos. A proprietária, Dereni-
ce Mathei Machado, afirma 
que o local é amplo e confor-
tável, com acessibilidade. 

O empreendimento, lo-
calizado na Avenida Sul Bra-
sil, no antigo prédio da Caixa 
Econômica Federal, atua com 
moda feminina e lingeries, 
além de moda praia, acessó-
rios e aromatizadores. “Convi-
do a todos para conhecer nos-
so novo espaço e agradeço aos 
clientes pela confiança”, diz.

Fotos: Camilla Constantin/O Líder

Derenice machado, ao lado de familiares e colaboradoras

Loja está situada na Avenida Sul Brasil, Centro de maravilha

DA REDAÇÃO 

A Igreja Evangélica de 
Confissão Luterana no Brasil 
(ICLB) de Maravilha prepara 
programação especial para o 
Dia da Reforma Protestante, 
comemorado em 31 de outu-
bro. A data é feriado munici-
pal e, conforme o pastor Le-
andro Ristow, será marcada 
por atividades religiosas e al-
moço.

A programação come-
ça às 9h, com culto religioso 
na Igreja Evangélica de Con-
fissão Luterana no Brasil, no 
centro de Maravilha. Logo em 
seguida, haverá almoço. Toda 
a comunidade está convidada 
para participar. As fichas para 
o almoço estão sendo comer-
cializadas pelo valor de R$ 20. 
“Nós queremos preservar esse 
dia, manifestar a nossa alegria 
em ter esse feriado e celebrar 
esse dia junto com a comuni-
dade”, afirma Ristow. 

Com o lucro do almoço, 
a comunidade objetiva con-
cluir as obras na Casa Martin 
Luther. O pastor destaca que 
a ideia é inaugurar a obra ain-
da este ano. Na região, além 

MaRaViLHa Pastor Leandro Ristow fala sobre a história da data 
comemorada no dia 31 deste mês

igreja Evangélica organiza 
programação para o Dia da 
Reforma Protestante 

de Maravilha, Palmitos, Irace-
minha, Cunha Porã, Iporã do 
Oeste e Mondaí instituíram fe-
riado nesta data. 

Dia Da REfORMa 
A história do Dia da Refor-

ma Protestante começa em 
1517, quando o monge Mar-
tin Luther King, conhecido 
como Martinho Lutero, lide-
rou um grupo na separação 
da igreja católica e conse-
quente criação da igreja pro-
testante. Conforme o pastor 

Leandro, Lutero se indig-
nou com algumas práticas 
da igreja na época, principal-
mente com a venda de indul-
gências (que representava a 
venda do perdão divino). Ele 
passou a colecionar algumas 
frases contra esse comér-
cio de indulgências e outras 
ações que entendia como er-
radas, pois confrontavam os 
ensinamentos da bíblia. 

No dia 31 de outubro 
de 1517, na cidade de Wit-
tenberg, na Alemanha, Lute-

ro escreveu 95 frases contra 
as práticas que considera-
va erradas na porta de uma 
igreja católica. A partir de 
então, houve um processo 
de reforma dentro da igreja, 
mas Lutero acabou sendo ex-
comungado, junto com seus 
seguidores, já que algumas 
mudanças não foram aceitas 
pelos líderes católicos. Foi 
então que começou a surgir 
a Igreja Luterana e a come-
moração da Reforma Protes-
tante, no dia 31 de outubro.  

Dia da reforma em 2017 marcou a inauguração da rosa de Lutero, em frente à igreja

Arquivo/O Líder

A Rede Feminina par-
ticipou de palestra na ter-
ça-feira (16) na Clínica 
Grellmann, em Maravilha. 
Participaram as voluntá-
rias e o grupo de vitoriosas. 
A atividade de orientação 
com a endocrinologista Va-
nessa Tavarone faz par-
te da programação da Cam-
panha Outubro Rosa. 

No mês de outubro a 
programação já teve cole-
ta de exames preventivos 
na Aurora Alimentos, mis-
sa na Igreja Matriz e ain-
da terá o tradicional Chá 
Rosa, no dia 27 de outu-
bro. Já a tradicional Cami-
nhada Rosa será realizada 
no dia 10 de novembro, de-
vido ao período eleitoral.

Palestra reuniu integrantes da rede Feminina e a endocrinologista vanessa tavarone

Cleiton Ferrasso/O Líder
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por LUIZ CLÁUdIO CARPES

dIRETO 
AO PONTO

nãO SE EnganE COM TERCEiRiZaÇãO
Objeto de discussão política e principalmente de altera-

ção na lei trabalhista Pátria, a terceirização é uma boa alter-
nativa. Mas também pode ser uma perigosa alternativa. É 
preciso deixar claro que, em se tratando de contratação de 
empresas sérias, que mantêm seus funcionários rigorosa-
mente em dia com as obrigações trabalhistas, o objetivo é 
efetivamente cumprido. O problema é quando o empresá-
rio terceiriza um trabalho e a empresa terceirizada não cum-
pre com suas obrigações sociais e trabalhistas. Neste caso, 
a responsabilidade se estende tal e qual era na lei trabalhis-
ta anterior. 

COMO funCiOna
Digamos que o empresário contrate uma empresa ter-

ceirizada, para determinado serviço. E esta empresa deixa de 
pagar, como escrevi acima, os encargos trabalhistas de seus 
colaboradores. Após a instauração da pertinente ação traba-
lhista, a responsabilização afeta também os tomadores de ser-
viço, ou seja, aqueles que contrataram (terceirizaram) deter-
minado trabalho. No caso da empresa terceirizada não dispor 
de recursos para pagar as verbas rescisórias, trabalhistas ou 
quaisquer outras na seara da Justiça do Trabalho, a responsa-
bilização atinge as empresas que a contrataram. Ou seja, ter-
ceirizar é bom e eficaz. Mas não é perfeito. Podem, sim, dei-
xar problemas que atingem o empresário, como se ele próprio 
tivesse feito a contratação. Contudo, para que a eficácia seja 
plena, é sempre bom observar atentamente que empresa con-
tratar, ao terceirizar um serviço. Uma negativa de ações traba-
lhistas pode inclusive ser solicitada, para auferir a boa índo-
le e comprometimento da empresa que se dispõe a ofertar um 
serviço, na forma terceirizada. Aí, cumprindo o seu objetivo, 
terceirizar pode ser, sim, um bom negócio.

MiCROEMPREEnDEDOR inDiViDuaL na TERCEiRiZaÇãO
Talvez este seja o único caso cem por cento seguro quan-

to a terceirizar algum trabalho. O popular MEI realmente é 
responsável por tudo o que diz respeito ao recolhimento de 
seus tributos individuais. Sendo um MEI que literalmen-
te trabalha de forma “individual”, não há problema, enten-
do eu. Todavia, as MEIs podem contratar até duas pessoas. 
E se contratarem empregados e o serviço terceirizado para 
uma microempresa individual forem prestados por algum 
obreiro, e não houver o pagamento das aludidas verbas tra-
balhistas, novamente caímos exatamente no que já escrevi 
acima. Ou seja, por regra, qualquer terceirização pode ser 
passível de responsabilização da empresa tomadora de ser-
viço. É sempre bom ficar atento quanto a tais situações, que 
se convertem muitas vezes em “pegadinhas” para a empre-
sa contratante.

iMPOSTO uRBanO Pedido deve ser feito na Secretaria de 
Assistência Social do município

isenção do iPTu 2019 pode ser 
solicitada até novembro

Proprietários de imóveis em 
Maravilha que se enquadrem 
nos critérios do programa de 
isenção de pagamento do IPTU 
têm até o mês de novembro 
para comparecer à Secretaria 
de Assistência Social e solicitar, 
mediante documentos compro-
batórios, o benefício. Dos pedi-
dos feitos em 2017, 291 foram 
beneficiados e ficaram isentos 
do pagamento do IPTU 2018. 

Para 2019 o número de 
isenções deve se manter na 
média deste ano. A secretá-
ria de Assistência Social, Ka-
thiucya Lara Immig, esclare-

 Ilustração

ce que para obter o benefício 
o programa exige que o solici-
tante seja aposentado, viúvo, 
pensionista, idoso, órfão de pai 
ou mãe ou ambos menores de 
idade, além de possuir somen-
te um imóvel edificado e que 

sirva de moradia. Outro crité-
rio é possuir renda mensal pes-
soal ou do casal igual ou infe-
rior a dois salários mínimos 
nacionais.

Os documentos necessá-
rios para o pedido são: cer-

tidão de bens; comprovante 
de renda atualizado; cópia do 
CPF, RG, comprovante de re-
sidência e de laudos médicos, 
em caso de possuir doença ou 
que a renda ultrapasse dois sa-
lários mínimos; e certidão ne-
gativa do Detran. 

O atendimento na secre-
taria de Assistência Social é de 
segunda e sexta-feira, das 7h30 
às 11h30 e das 13h às 17h. Nas 
quintas-feiras o atendimen-
to é no Centro Múltiplo Uso 
(Camu), localizado no Bair-
ro Bela Vista, no período ma-
tutino.

A Carteira é emitida pela 
Secretaria da Micro e Peque-
na Empresa (SMPE), com o 
apoio do Programa Nacional 
do Artesão (PAB), e existe des-
de 2012. Desde lá a Associação 
Maravilhense de Artesãos e Ar-
tistas Plásticos (Amarap) ten-
ta trazer um profissional emis-
sor ao município e neste ano 
deu certo, o avaliador e secretá-
rio da Federação das Associa-
ções de Profissionais Artesãos 
de Santa Catarina (Fapasc), Ed-
son Dorneles, visitou a região 
para emitir os documentos.

Maravilha recebeu artis-
tas do município, de Cunha 
Porã e Pinhalzinho para o ca-
dastro. Depois de um mês da 
avaliação, a entrega dos docu-
mentos foi realizada nesta ter-
ça-feira (16), na sede da Ama-
rap. O Programa do Artesanato 

RECOnHECiMEnTO 
artesãos recebem Carteira nacional da profissão

Brasileiro do Governo Fede-
ral diz que pode ter a Carteira 
quem utiliza matéria-prima na-
tural para a criação do produ-
to, como cerâmica, fibra vegetal 
e madeira, por exemplo; e traba-
lhadores manuais, aqueles que 
desenvolvem seu trabalho a par-
tir de produtos industrializados, 

como biscuit, decoupage e pin-
tura em tecido, entre outros. 

Conforme a presidente da 
Amarap, Araci Weber Pottratz, 33 
pessoas receberam a Carteira. O 
documento da a possibilidade de 
participação em feiras de artesa-
nato nacionais e internacionais; 
possibilidade de participação 

em oficinas e cursos de artesa-
nato; acesso a incentivos fiscais; 
isenção do ICMS na comercia-
lização dos produtos; facilidade 
de acesso ao microcrédito; aces-
so à nota fiscal avulsa de Emissão 
Eletrônica (e-NFA) e possibilida-
de de ser contribuinte autôno-
mo para fins previdenciários. 

Entrega foi realizada a 33 pessoas na terça-feira (16)

Diana Heinz/O Líder
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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 preciosas pérolas estão escondidas 
dentro das ostras, nas profundezas do 
mar. Não deixe de descobrir tesouros 
preciosos, atendo-se às rochas ou às 
ostras que os envolvem. Se você se 
encontra em dificuldade, considere essa 
situação como “trabalho de escavação 
da mina” que o levará à descoberta de 
um “tesouro resplandecente”.

CARINE ARENHARDT

Comemorando 50 anos de 
fundação em 2018, o CTG Juca 
Ruivo de Maravilha organiza 
uma programação especial para 
lembrar sua história. O aniver-
sário será no dia 17 de dezem-
bro, mas as atividades festivas, 
organizadas pela patronagem, 
começam dia 28 deste mês. 

Conforme o patrão, Nel-
son Silveira, a programação co-
meça com curso de dança, ofe-
recido gratuitamente pelo CTG. 
Além dos sócios, a comunidade 

CTg JuCa RuiVO Os 50 anos serão completados em dezembro, mas 
as comemorações começam neste mês

Patronagem organiza programação 
em comemoração ao cinquentenário 

Arquivo/WH Comunicações 

CtG Juca ruivo comemora 50 anos de fundação em dezembro

em geral pode participar. Quem 
tiver interesse deve compare-
cer no CTG a partir das 19h30 

do dia 28. As aulas de dança 
seguirão sempre aos domin-
gos, até o dia 8 de dezembro, 

quando terá baile de formatu-
ra, com animação da banda Os 
Farrapos. 

Também para dezembro 
está sendo organizado outro 
evento, em comemoração ao 
cinquentenário. Silveira adianta 
que será uma programação es-
pecial, com homenagens lem-
brando toda a história do cen-
tro tradicionalista. Para Silveira, 
comemorar o cinquentenário 
representa um momento espe-
cial e as festividades objetivam 
lembrar e valorizar os 50 anos 
de história. 

10ª EDiÇãO
Encontro da família Mallmann reúne 650 pessoas

O Salão Paroquial se-
diou a 10ª edição da festa 
da família Mallmann, no sá-
bado (13), em Maravilha. O 
evento contou com almo-
ço e apresentações artísti-
cas do grupo de danças do 
Centro Cultural 25 de Ju-
lho, além da presença das 
soberanas da Oktoberfest 
in Maravilha. A festa come-
çou logo cedo com carre-
ata, que partiu do trevo da 
BR-282 até a Igreja Matriz.

De acordo com San-
dra Mallmann, o evento 
reuniu 650 pessoas da Ale-
manha, Paraguai Argenti-
na e Brasil, sendo municí-
pios do Rio Grande do Sul, 
Paraná, Santa Catarina, 
Mato Grosso e Mato Gros-
so do Sul. “Tivemos a par-
ticipação de três padres 

de origem Mallmannn. Na 
missa, foi batizada uma me-
nina de origem Mallman-
nn aqui de Maravilha”, afir-
ma Sandra. Conforme ela, 
o encontro foi sucesso. 

Fotos: Ederson Abi/O Líder

Grupos de todas as regiões foram 
identificados durante a confraternização

É TuDO MuiTO DifíCiL anTES 
DE SE TORnaR fáCiL

Todos, em nossas vidas, quereremos ter feito ou aprendi-
do algo diante do que recuamos antes mesmo de tentar, pen-
sando que, tanto, teria sido muito difícil. Ao invés de tentar, 
desistimos com facilidade surpreendente.

Nós enxergamos como tudo é sempre muito difícil antes 
de se tornar simples. 

Incorporar novos hábitos e aprender algo novo é extrema-
mente positivo e saudável. Mas mesmo sabendo disso, para 
muitos é extremamente complicado sair da zona de conforto. 

Se formos olhar melhor, porém, veremos como nada foi 
fácil já desde o começo. Tudo, absolutamente tudo, requereu 
pelo menos um esforço no começo. 

O PROCESSO DE aPREnDiZagEM 
Se olharmos os nossos primeiros anos de vida, enxergare-

mos como aprendemos a caminhar, falar, fazer contas, escre-
ver... Porque não desistimos ou recuamos nesses momentos? 

Também foi difícil. Ou não? Nós caímos, erramos, foi difí-
cil internalizar o conhecimento. 

Porém agora parece muito simples. 
No começo muitos desafios parecem complicados, por-

que temos que atravessar um processo de aprendizagem. 
Processo que se molda em função de forças como a deter-
minação, a vontade, a motivação, o desejo e os objetivos que 
queremos alcançar. 

Quanto foi complicado aprender a dirigir? E hoje é tão 
automático. Pelo menos para alguns. 

Por que depois de sete caídas ao chão (por exemplo) para 
aprender caminhar, não desistimos, e, ao contrário, depois de 
apenas um entrave num projeto, o abandonamos? 

Com o passar do tempo, parece que colocamos resistên-
cia nos processos de aprendizagem. Buscamos sempre as 
coisas mais simples; algo que não prevê uma mudança radi-
cal, mesmo sabendo dos grandes benefícios.  

Não aceitamos mais que as dificuldades são algo nor-
mal no caminho da novidade, nas novas experiências. “Não 
vou conseguir. É complicado”. Mas qual é a diferença com o 
aprender caminhar, falar, etc.? 

É MuiTO COMPLiCaDO QuanDO PEnSaMOS: 
nãO POSSO
A diferença consta nas desculpas que contamos para nós 

mesmos para não introduzir na nossa vida algo que nos tiraria do 
automatismo do conhecido e do comodismo. 

O piloto automático dá conforto e ilusão de controle. Mesmo 
quando leva uns sofrimentos. A não ser que a vida nos coloque na 
obrigação de ter que aprender. Lá, podemos até conseguir. Ques-
tões de motivação e falta de alternativas. Por quê? 

Por que passamos do ponto do sofrer a mudança ao ter o con-
trole dela. 

Mas até nós pensarmos que não conseguiremos, iremos au-
tossabotar o nosso sucesso. 

Penso a quantas pessoas se conta querer parar de beber e se 
acaba criando brigas apenas para ter a desculpa de voltar a beber. 

Nesses casos não é o “não posso” ou “não consigo” que move 
o nosso rumo, mas é o “não quero”. Esta seria uma leitura mais 
verdadeira. 

Não queremos mudar a rotina. 
Sem dar-se conta, recuando do aprender e do mudar, a gente 

deixa de fazer-se bem. Porque as novidades sempre trazem algo 
de mais atualizado ao fluir do nosso ser e da nossa vida. 

Não permitir-se a mudança (a atualização do ser) se paga 
em termos de saúde. Sempre!



,  mArAviLhA 20 DE OutuBrO DE 2018 7

LUIZ CARLOS
PRATES

CARINE ARENHARDT

Mais de mil alunos do en-
sino fundamental da rede mu-
nicipal de Maravilha participa-
ram neste ano do Projeto Recicla 
CDL na Escola. Os estudantes do 
1º ao 5º ano concorrem na mo-
dalidade desenho e os alunos do 
6º ao 9º ano com redação. Cada 
uma das três escolas participantes 
- Centro Educacional Mundo In-
fantil (Caic), Centro Educacional 
Vereador Raymundo Veit e Cen-
tro Educacional Monteiro Lobato 
- selecionou seis desenhos e seis 
redações, somando 36 trabalhos 
que concorreram na etapa muni-
cipal do concurso. 

Para definir os vencedores, 
uma comissão julgadora anali-
sou os desenhos e redações e no 
dia 21 de novembro premia 12 
trabalhos vencedores da fase mu-
nicipal. A edição 2018 teve como 
tema “O que você pode fazer para 
promover um consumo conscien-
te?”. Esta é a terceira vez que a CDL 
de Maravilha está participando do 
projeto, em parceria com a Secre-
taria Municipal de Educação. 

COnCuRSO Premiações da fase municipal serão entregues 
em novembro, para 12 estudantes de Maravilha

Definidos os vencedores da 
etapa municipal do Recicla CDL 

ETaPa ESTaDuaL
A comissão julgadora da fase municipal também definiu uma redação e um desenho 
vencedor, que vão representar maravilha na etapa estadual do concurso, que encerra no 
dia 30 de novembro. As alunas Julia Joham, do Centro Educacional raimundo veit, e 
Alessandra Cibulski, do Centro Educacional mundo infantil, foram selecionadas e agora 
concorrem na fase estadual. 
Serão premidos pela FDCL de Santa Catarina os cinco melhores trabalhos do Estado na 
categoria desenho e redação. 

1º ao 3º ano (Desenho)
1º lugar: Julia Joham - Centro Educacional 
vereador raimundo veit
2º lugar: André roberto regner - Centro 
Educacional mundo infantil
3º lugar: matheus Boita - Centro 
Educacional monteiro Lobato

4º e 5º ano (Desenho)
1º lugar: Carlos Daniel Grêff - Centro 
Educacional monteiro Lobato
2º lugar: tainá Cristina miranda - Centro 
Educacional mundo infantil
3º lugar: isabela Campana - Centro 
Educacional vereador raimundo veit

6º e 7º ano (Redação)
1º lugar: tamiris Francini teixeira - Centro 
Educacional mundo infantil
2º lugar: maria helena Signor - Centro 
Educacional vereador raimundo veit
3º lugar: Wesllei Antonio Kopceski - Centro 
Educacional monteiro Lobato

8º e 9º ano (Redação)
1º lugar: Alessandra Cibulski - Centro 
Educacional mundo infantil
2º lugar: Eduarda Castanha Neu - Centro 
Educacional monteiro Lobato
3º lugar: isabela vendrame - Centro 
Educacional vereador raimundo veit

A integrante da comissão jul-
gadora Caroline Maldaner destaca 
que o principal objetivo é conscien-
tizar a sociedade sobre a importân-
cia da coleta seletiva, da reciclagem 

e da diminuição da quantidade de 
lixo produzido. “Nada melhor do 
que a gente desenvolver esse pro-
jeto com alunos, trabalhando essa 
questão da sustentabilidade, para 

que eles possam levar o exemplo 
para suas casas, dividir com os fa-
miliares e amigos”, afirma. Além 
dos alunos, haverá premiações 
para os professores. 

VEnCEDORES

Creia e viva
Todo sujeito que diz, ou vier a dizer, que “não tem cura” 

deve ganhar voz de prisão, é um embusteiro safado e igno-
rante. Estamos combinados? Acho muito bom. Seja qual for 
a moléstia ou problema há cura sim. Há solução sim. A cura 
pode não ser conhecida “agora” por parte da ciência, mas o 
que nos é ignorado não significa que não exista. Aliás, tudo 
o que tiver que ser já o foi, e tudo o que já foi será... A vida, 
a eternidade é circular, não há início nem fim. Mistério ab-
soluto. Todas as possibilidades já existem, elas podem ser, e 
muitas o são, desconhecidas, mas...

Pela Lei da Atração, a lei física dos emocionais, quando 
se deseja alguma coisa não se deve pensar em como esse de-
sejo possa ser realizado. A realização não nos é de compe-
tência. O que temos que fazer é pedir, esperar e... receber.

Qualquer doença, no estágio que for, sua ou de alguém 
próximo, tem cura sim, e tem cura a qualquer momento, 
simplesmente porque esse processo de cura já existe, sem-
pre existiu. Os processos que fizeram voar o 14 Bis de San-
tos Dumont sempre existiram, mas até então, até o primeiro 
voo, era apenas uma ideia, uma vontade. E assim com tudo. 
Todas as respostas que a ciência busca já existem, falta-nos 
achá-las pela ciência, mas as forças da fé são a mais podero-
sa das “ciências”. 

É crer, pedir e esperar, o “milagre” virá, todas as respos-
tas já existem. Sim, eu sei, é uma ideia muito fechada, pou-
cos a entendem... Todavia, temos, todos temos, a intuição, 
que defino como conhecimento sem consciência, sei que 
sei, mas não sei por que sei... E essa lei vale para todos nós, 
com ou sem diploma. Graças a Deus. É pedir e crer... e a par-
tir daí surge o Evangelho de Marcos 9:23: - “Se tu podes crer, 
tudo é possível ao que crê”.

- Ah, mas o médico me disse que não tem cura! Dê voz 
de prisão a esse médico, ele é um “assassino” de esperan-
ças e de verdades das leis universais. Ademais, é bandida-
gem dizer a uma pessoa que ela não tenha esperanças, ban-
didagem não rara bem-vestida e cheia de diplomas. Pífios da 
fé e da competência profissional. Creia e... viva. E não dê ou-
vidos para mais nada.

MEnSagEM
Psicografia de Chico Xavier no livro Momentos de Refle-

xão: - “Nossos pensamentos, palavras, atitudes e ações cons-
tituem moldes mentais para os que nos acompanham...”. 
Ora, se isso serve para “condicionar” adultos que vivem per-
to de nós, imagine os efeitos dessas ações sobre as crianças 
na primeira infância, no impactante “período de molde”, que 
vai do nascimento até, mais tardar, cinco, seis anos. Se não 
prestamos têm quem seja muito culpado disso... E nós de 
outros. É uma cadeia de abominações.

ORaÇãO
Você está no meio da selva, um leão aparece e você, mui-

to religioso, decide rezar para ser poupado pelo leão... Não 
se atreva. Reza, mas corre, diz o ditado. Só rezar e não “aju-
dar” o santo, não vai funcionar. É preciso fé e “ações”, aí sim 
a oração vai funcionar. Se o sujeito ficar só rezando enquan-
to o leão se aproxima, bah, vai ser um delicioso manjar para 
o leão. Sem a água benta do suor, nenhuma oração funciona. 

faLTa DiZER
Não adianta o pessoal das bandeiras encardidas fazer 

caras e bocas, com números não se discute. Ouça esta, é do 
IBGE: Enquanto as regiões Sudeste e Sul têm a menor taxa de 
analfabetismo, de 3,5%, o indicador no Nordeste é muito su-
perior, 14,5%”. Onde? No Nordeste. Sutil? “Eles” entendem...

O Sindicato da Agricultu-
ra Familiar (Sintraf) realizou reu-
nião na terça-feira (10), no audi-
tório da prefeitura de Maravilha. 
De acordo com Neivo Allebran-
dt, secretário do sindicato, o ob-
jetivo do encontro foi deba-
ter a organização da eleição do 
Sintraf no dia 15 de dezembro. 
A eleição será junto com a as-

sembleia, no Salão Paroquial. 
Além disso, Allebrandt expli-

ca que o debate sobre o descon-
to automático da anuidade pode 
ser realizado no ano que vem. 
Sobre a eleição, serão quatro ur-
nas no salão paroquial, concen-
trando a votação em um úni-
co local. Não há definição, mas 
acredita-se em uma única chapa.

EnTREViSTa

Sintraf organiza eleição da nova diretoria 
Ederson Abi/O Líder

Eleição será em dezembro, junto com a assembleia geral ordinária do sindicato
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SuCESSO Tradicional evento no Espaço Criança Sorriso foi realizado no domingo (14) e teve grande participação 

Sorvete, brincadeiras e muita diversão marcam 
o “Criança, a festa é sua”
EDERsON AbI

A JCI Maravilha, a prefei-
tura e o Núcleo de Jovens Em-
preendedores, ligado à CDL e 
Associação Empresarial, rea-
lizaram na tarde de domingo 
(14) mais uma edição do even-
to “Criança, a festa é sua”. As ati-
vidades foram realizadas no 
Espaço Criança Sorriso, com 
brinquedos infláveis, gincana 
(com dança das cadeiras, bata-
ta-quente e chute no bambolê). 
O 14º Festival do Sorvete foi um 
sucesso novamente, além da 
venda de lanches e brinquedos. 

De acordo com a coorde-
nadora do Núcleo de Jovens 
Empreendedores, Angela Ba-
tisti, as crianças aguardam o 
ano todo para participar do 
evento, que já é tradicional. 
Então, a presença do públi-

co é garantida e foi um suces-
so. Ela lembrou que a chuva 
atrapalhou o deslocamento 
dos pais, mas não prejudicou 
a realização das atividades. 
Ela comentou o envolvimen-
to com as brincadeiras desen-
volvidas pelos nucleados.

A presidente da JCI, Jani-
ce Schossler Raupp, disse que 
o evento foi positivo. Segundo 
ela, a JCI se envolveu e conse-
guiu desenvolver uma gran-
de atividade. Da mesma for-
ma, ela também lembrou que 
o evento é aguardado com ex-
pectativa por muitas crianças 
durante o ano em Maravilha. 
Assim, mesmo com a chuva, 
houve envolvimento e parti-
cipação de todos. O lucro ob-
tido com a venda de sorvetes 
será revertido em projetos e 
ações da JCI na comunidade.

PaSSEiO CiCLíSTiCO
Em razão da forte chuva no domingo de 
manhã, o passeio ciclístico não foi realizado. 
No entanto, o evento foi transferido para o dia 
27 de outubro, em um sábado, às 15h, com a 
mesma programação. Organizado pelo Grupo 
Pedal maravilha, o 9º Passeio Ciclístico terá a 
mesma programação. 

Na edição 499 do Jornal O Líder, na página 21, hou-
ve um equívoco ao publicar a quantidade de votos refe-
rente aos candidatos para a presidência das eleições 2018 
na Linha Tope da Serra. Abaixo, segue a votação correta.

LinHa TOPE Da SERRa – 
tOtAL dE ELEiTORES 188 (SEÇãO 84)

PRESIDENTE
Alvaro Dias (Podemos) – 1 voto
Cabo Daciolo (Patriota) – 0 voto
Ciro Gomes (PDt) – 4 votos
Fernando haddad (Pt) – 49 votos
Geraldo Alckmin (PSDB) – 2 votos
Guilherme Boulos (PSOL) – 0 voto
henrique meirelles (mDB) – 3 votos
Jair Bolsonaro (PSL) – 76 votos
João Amoêdo (Novo) – 1 voto
João Goulart Filho (PPL) – 0 voto
José maria Eymael (Democracia Cristã) – 0 voto
marina Silva (rede) – 1 voto
vera Lucia (PStu) – 0 voto

ERRaTa

Fotos: Ederson Abi/O Líder

Crianças lotaram brinquedos infláveis instalados no Espaço Criança Sorriso
Prefeita, rosimar maldaner, fez a abertura oficial e agradeceu a parceria da JCi e 
Núcleo de Jovens Empreendedores

Crianças participaram de brincadeiras como chute no bambolê (foto), batata-quente e 
dança das cadeiras

Equipe da pintura facial fez a alegria das crianças com vários desenhos pelo corpo Festival do Sorvete da JCi foi grande destaque entre crianças e adultos

JCI

fLORES 

Maravilha recebe 4ª Exposição 
de Orquídeas

Começou ontem (19) a 4ª 
edição da Exposição de Or-
quídeas realizada pelo Círcu-
lo de Amadores de Orquídeas 
(Caoma) no Lar de Convivên-
cia. A programação começou 
pela manhã, com a recep-
ção de orquídeas e plantas or-
namentais. Parte das plan-
tas participou de julgamento 
promovido por juízes expe-
rientes no assunto. Elas fo-
ram separadas por variedades 
e cada grupo teve uma vence-
dora, que recebeu troféu, sen-
do que os três primeiros lu-
gares receberam medalhas. 

A feira conta com mais de 
300 plantas e continua hoje 

Evento começou ontem e segue até amanhã (21) 

(20) a partir das 9h até às 21h. 
A entrada é franca e às 15h 
haverá curso sobre demons-
tração do cultivo de orquídeas 
com uma instrutora de Mari-

pá-PR. Conforme a organi-
zação do evento, a qualifica-
ção não tem custo, sendo que 
as inscrições podem ser fei-
tas no momento do encontro. 

Amanhã (21) a exposi-
ção começa às 9h e encerra às 
17h. O evento também deve 
receber autoridades da Fe-
deração Catarinense de Or-
quidofilia, que apoia o mo-
vimento e fará reunião no 
local. “Esta feira é uma mos-
tra do nosso trabalho com 
as plantas, pois todos os cui-
dados e dedicação resultam 
em belas florações e este é 
o momento que mostramos 
isso à sociedade. Além dis-
so, é o momento que inspi-
ramos o interesse das pes-
soas para as orquídeas, seu 
cultivo e preservação”, di-
zem os organizadores. 

A JCI também agrade-
ce as empresas que adquiri-
ram as fichas de sorvete, que 
foram mais de 400, e aos pa-
trocinadores Amauri, Roto-
plast, Odonto Top e Luiz Her-
mes Brescovici. Além disso, 
os parceiros na realização do 
evento, que foram Núcleo de 
Jovens Empreendedores, Pe-
dal Maravilha, Departamen-

to de Cultura e Secretaria de 
Educação. A JCI frisa o bom 
entendimento com prefeitu-
ra, Corpo de Bombeiros, alu-
nos da Escola João XXIII e 
equipe da pintura facial para 
realizar o evento no domin-
go e não na sexta-feira, já que 
a entidade estava participan-
do da Convenção Nacional da 
JCI em Chapecó.

Diana Heinz/O Líder
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“Ser humilde não é acreditar que 
somos menos que os outros. É saber 
que não somos mais que ninguém”  

Carlos Hilsdorfpor RAqUEL BASSO HÜBNER

ECONOMIA E NEGÓCIOS
raquel@jornalolider.com.br

gOVERnO DESiSTE DE aDiaR HORáRiO DE 
VERãO, QuE COMEÇa EM 4 DE nOVEMBRO

O governo decidiu manter para o próximo dia 4 de novembro o início do horá-
rio de verão, de acordo com informações da assessoria da Presidência, confirmadas 
na segunda-feira (15). Não haverá, portanto, adiamento para o dia 18 de novembro, 
como havia sido comunicado pelo Palácio do Planalto no início deste mês. Ele termi-
na em 17 de fevereiro de 2019. A mudança havia sido pedida pelo Ministério da Edu-
cação para evitar prejuízos aos estudantes, já que a primeira prova do Exame Nacio-
nal do Ensino Médio (Enem) está marcada justamente para o dia 4 de novembro.

Marcos Santos/USP Imagens

Consumo de adubos no 
Brasil deve crescer 2,8% e 
atingir recorde em 2018

O consumo de fertilizantes no Brasil deve crescer 
2,8 por cento em 2018, para um recorde de 
pouco mais de 35 milhões de toneladas, com 
a demanda de produtores de soja, em especial, 
contrabalançando o aumento dos custos com 
fretes e o impacto dos protestos de caminhoneiros, 
projetou nesta quarta-feira a iNtL FCStone. A 
estimativa ocorre um dia após a Associação 
Nacional para Difusão de Adubos (Anda) mostrar 
que as entregas de fertilizantes no acumulado 
de 2018 até setembro foram mais de 4 por cento 
superiores na comparação com igual período do 
ano anterior.

MPTRS/Flickr

A Operação Trapaça, deflagrada em 
março, descobriu que três unidades de 
produção de frango da BRF estavam envol-
vidas em esquema de fraude de laudos sa-
nitários de produtos para exportação (MP-
TRS/Flickr). A BRF, dona das marcas Sadia 
e Perdigão, anunciou nesta segunda-feira 
(15) que decidiu afastar preventivamente 
os funcionários indiciados pela Polícia Fe-
deral por estelionato, organização crimi-
nosa e falsidade ideológica. Ao todo, foram 
indiciadas 43 pessoas, entre elas Abilio Di-
niz, ex-presidente do conselho de admi-
nistração da BRF, e o ex-CEO global da 
companhia. Eles são investigados no âm-
bito da Operação Trapaça, desdobramento 
da Carne Fraca, que investiga um esquema 
para fraudar testes que detectam a presen-
ça de bactérias em carnes para exportação.

BRF afasta funcionários indiciados pela PF por organização criminosa

Divulgação

Mais da metade das rodovias 
brasileiras apresentam problemas

As estradas brasileiras continuam apresentan-
do problemas em 2018. É o que indica a 22ª edição 
da Pesquisa Confederação Nacional do Transporte 
(CNT) de Rodovias, divulgada na manhã de quar-
ta-feira (17). O levantamento mostra que 57% dos 
trechos de estradas foram classificados como regu-
lares, ruins ou péssimos. Embora o resultado ainda 
seja insatisfatório, é melhor do que o registrado em 
2017, quando o número era de 61,8%. A pesquisa da 
CNT avalia características das rodovias, como pa-
vimento, sinalização e geometria, bem como pon-
tos críticos e impacto na qualidade do transporte de 
cargas. Segundo os dados, 35,2% das rodovias são 
regulares, 31,4% boas, 15,3% ruins, 6,5% péssimas e 
11,6% ótimas. Em 2018 foram pesquisados 107.161 
km de extensão no país. O levantamento avalia toda 
a “malha federal pavimentada e os principais tre-
chos de rodovias estaduais também pavimentados”.

inflação acelera em todas 
as faixas de renda

A inflação acelerou para os brasi-
leiros de todas as faixas de renda em 
setembro. Calculado com base nas va-
riações de preços de bens e serviços 
pesquisados pelo Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística (IBGE), o 
indicador mostra que na renda mui-
to baixa a inflação apresentou varia-
ção de 0,34% em setembro, enquan-
to que para os mais ricos subiu 0,53%. 
No geral, isto é, o IPCA teve aumen-
to de 0,48% no mês passado. Segundo 
o Ipea, embora a forte alta do grupo 
transportes – em especial, combustí-
veis (4,2%) e passagens aéreas (16,8%) 
– tenha pressionado a inflação de to-
das as faixas, este impacto foi bem 
mais intenso no segmento composto 
pelas famílias de maior poder aquisi-
tivo, dado o peso destes itens na cesta 
de consumo desta classe (0,39 ponto 
percentual de contribuição para a va-
riação do custo aos ricos). No entanto, 
a alta dos grupos alimentos e bebidas 
e habitação gerou incrementos maio-
res para a inflação das famílias mais 
pobres em comparação com as mais 
abastadas. O Ipea explica que por se-
rem itens de maior peso no dispêndio 
das classes mais baixas, os reajustes do 
aluguel (0,24%), da energia elé-
trica (0,46%), dos ce-
reais (1,7%) 
e dos pa-
nificados 
(0,9%) influen-
ciaram mais forte-
mente a inflação dos 
segmentos de menor renda.

Mão de obra e materiais de construção 
aceleram inflação do setor no IGP-10

Tanto os custos com a mão de obra, quanto os de materiais de 
construção, pressionaram a inflação do setor dentro do Índice Ge-

ral de Preços – 10 (IGP-10) de outubro, divulgado na 
quarta-feira (17), pela Fundação Getulio Var-
gas (FGV). O Índice Nacional de Custo da Cons-

trução (INCC-10) subiu 0,31% em outubro após 
uma elevação de 0,16% em setembro. O índice re-

lativo a materiais, equipamentos e serviços teve um au-
mento de 0,52% em outubro, ante um avanço de 0,36% no mês 

anterior. Já o índice que representa o custo da mão de obra cres-
ceu 0,12% em outubro depois de ter ficado estável (0,00%) em setembro.
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COMO funCiOna Esgoto das casas será conduzido do centro até a Estação de Tratamento, na Pedreira

Com novo trajeto, entenda funcionamento 
da rede de esgoto em construção
EDERsON AbI

A Fundação Nacional de 
Saúde (Funasa) aprovou, re-
centemente, o novo traçado 
para o projeto de instalação da 
tubulação que vai coletar o es-
goto das casas e prédios em 
Maravilha. O trabalho já come-
çou há alguns anos e está sen-
do feito em etapas. De acordo 
com o engenheiro da prefeitu-
ra, Jorge Dummer, houve uma 
alteração no traçado final do 
emissário, que são os tubos co-
letores principais, que vão levar 
os dejetos até a Estação de Tra-
tamento de Esgoto. “No proje-

De acordo com o engenheiro da prefeitura, Jorge Dummer, traçado ficou mais curto 
em relação ao projeto antigo

EnTEnDa COMO 
É a ESTRuTuRa

O engenheiro explica que as 
redes coletoras, que vão receber 
o esgoto das residências, já es-
tão instaladas. Todas as redes vão 
cair em duas estações elevató-
rias. Tem uma próxima à Rua Jor-
ge Lacerda, que vai levar o esgoto 
da bacia do centro até uma se-
gunda tubulação principal, que 
estará próximo ao Ferro Velho 

Brutscher. Esta vai bombear o es-
goto até a Estação de Tratamen-
to, com mais de dois mil metros. 
Segundo o profissional, as redes 
principais que vão conduzir o es-
goto para a estação têm bom-
beamento e os demais o tráfego 
é por gravidade. Toda a tubula-
ção vai pela rua, já que não pode 
passar em terrenos particulares. 

Com redes nas ruas (foto), já instaladas, tubulação principal será mais grossa e com recalque

to original, fazia a travessia na 
estrada que dá acesso à Linha 
Barro Preto. Hoje, como houve 
abertura de estrada perto ao tre-

vo de acesso à Piracanjuba, será 
feita a travessia ali, pela estrada, 
até a pedreira, onde vai ficar a 
estação de tratamento”, explica.

Arquivo/O Líder

De acordo com Dummer, a Estação de 
tratamento de Esgoto vai ser instalada na 
Pedreira, já que na confecção do projeto 
foi a única área de domínio do município 
com espaço para abrigar a estrutura 
naquela região, fora do centro da cidade. 
Foi a única área apta para receber a 
estação, após análise de terrenos. 

OnDE fiCaRá a ESTaÇãO DE TRaTaMEnTO

ESTRuTuRa MODERna

A Estação de Tratamento de Esgo-
to é compacta, em módulos, mas uma das 
mais modernas, com reatores, conforme 
o projeto feito por uma empresa contrata-
da pela Casan e aprovado pela Funasa. 

De acordo com o engenheiro, o proces-
so de tratamento tem toda uma dinâmica em 
etapas. “Ele chega bruto, passa por um sis-

tema de gradeamento, depois pelos biorrea-
tores, são várias câmaras, que vão depuran-
do até as estações de secagem e separação de 
lodo. Após todo o processo de tratamento, de 
análise laboratorial, ele desagua no Rio Irace-
ma, totalmente tratado. Vai passar por vistoria 
periódica, que garanta a qualidade da água 
que está voltando para o rio”, explica Dummer.  

imagem do projeto mostra biorreatores, estação compacta e moderna

nOVa ETaPa DE 
R$ 2,7 MiLHÕES

reprodução

Liberação para dar continuidade ao projeto foi confirmada após 
extenso trabalho de melhorias no projeto

O projeto de instalação 
da rede de esgoto 
terá sequência após 
a aprovação das 
readequações de 
engenharia e liberação 
da terceira parcela 
de r$ 2,7 milhões. A 
garantia foi feita ao 
vice-prefeito, Sandro 
Donati, recentemente, 
na Funasa, em 
Florianópolis. Ainda 
restam duas parcelas 
para o projeto, 

totalizando cerca de 
r$ 4,4 milhões. O 
vice-prefeito acredita 

que em dois anos o 
sistema de coleta deva 
estar funcionando. 

Divulgação
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por dR. GEOvANI dELEvAtI

MEdICINA E SAÚdE

1 – ManTER aLiMEnTaÇãO SauDáVEL
Uma alimentação saudável, desde os primei-

ros dias de vida, como a amamentação e o consu-
mo de alimentos in natura, por exemplo, traz be-
nefícios à saúde. Resulta na redução de fatores de 
risco para doenças, como o sobrepeso e o aumen-
to do colesterol, além do bem-estar físico e mental e 
da importância do vínculo entre mãe e bebê.

2 – CuiDE DE Sua SaúDE MEnTaL
Identificar precocemente sintomas psíquicos 

e buscar acolhimento de saúde pode ser decisivo 
para que haja abordagem oportuna pelos profissio-
nais de saúde.

Afinal, sabe-se que as mulheres se encontram 
em uma situação de vulnerabilidade por ganharem 
menos, por estarem concentradas em profissões me-
nos valorizadas, por terem menor acesso aos espaços 
de decisão no mundo político e econômico, por so-
frerem violência doméstica, física, sexual, psicológica, 
econômica, além da negligência e abandono. Além 
disso, elas vivem dupla e tripla jornada de trabalho.

Além dos sintomas de depressão, outros trans-
tornos mentais necessitam de atenção e cuidado, 
como os de ansiedade, insônia, estresse e transtor-
nos alimentares. Fatores psicossociais e ambientais 
estão relacionados à incidência dessas doenças.

3 – faLanDO DE SExuaLiDaDE
A sexualidade engloba um conjunto de aspec-

tos que envolvem o prazer, o desejo, a ternura, o 
amor, que são o resultado da convergência de na-
tureza psíquica-bio-sócio-histórico-cultural. Por-
tanto conhecer o próprio corpo é fundamental para 
identificação dos pontos de prazer e exercício da se-
xualidade, em todas as idades. A mulher vai tendo 
vivências e experiências da sua sexualidade que vão 
mudando com o passar dos anos.

Nas adolescentes, por exemplo, o início da pu-
berdade é marcado por muitas mudanças, como 
o aparecimento de espinhas, nascimento do bro-
to mamário, pelos pubianos, gerando muitas vezes 
dúvidas e inseguranças.

Falar da sexualidade das mulheres idosas ainda é 
um tabu, o que dificulta a busca de informação e a su-
peração de obstáculos para que se alcance uma vida 
sexual saudável e com qualidade nesta faixa etária.

4 - COnHECER SEu PRóPRiO CORPO
Você conhece o seu corpo? Esta pode parecer 

uma pergunta com resposta óbvia, porém muitas 
pessoas não conhecem seu próprio corpo. Os mo-

tivos são os tabus, valores sociais e questões que en-
volvem sexualidade e gênero.

Todos sabem que a saúde sexual é essencial 
para homens e mulheres serem saudáveis física e 
emocionalmente. Porém, ainda é grande o núme-
ro de mulheres que sabem pouco ou nada sobre a 
anatomia e o funcionamento do seu corpo.

5 - REaLiZaR ExaMES DE RaSTREaMEnTO
O Sistema Único de Saúde oferta exames para 

rastreio do câncer de colo de útero e câncer de mama 
para as mulheres de acordo com diretrizes específicas.

O início da coleta do exame Papanicolaou, 
para rastreio do câncer de colo de útero, deve ser 
aos 25 anos para as mulheres que já tiveram ativida-
de sexual. Os exames devem seguir até os 64 anos e 
ser interrompidos quando, após essa idade, as mu-
lheres tiverem pelo menos dois exames negativos 
consecutivos nos últimos cinco anos.

O rastreamento para o câncer de mama, com 
o exame de mamografia é a estratégia de saúde pú-
blica que tem sido adotada em contextos onde a in-
cidência e a mortalidade por câncer de mama são 
elevadas. A recomendação para as mulheres de 50 
a 69 anos é a realização de mamografia a cada dois 
anos e do exame clínico das mamas a cada ano.

6 – PROTEgER- SE COnTRa iST/HiV
As Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) 

são causadas por vírus, bactérias ou outros microrga-
nismos. Elas são transmitidas, principalmente, por 
meio do contato sexual (oral, vaginal, anal) sem o uso 
de camisinha masculina ou feminina, com uma pes-
soa que esteja infectada. A transmissão de uma IST 
pode acontecer, ainda, da mãe para a criança duran-
te a gestação, o parto ou a amamentação.

O uso de preservativos feminino ou masculino 
é a forma de vivenciar a sexualidade de forma segura. 
Vale lembrar que o uso do preservativo não serve so-
mente para evitar gravidez, mas é fundamental utili-
zá-lo para prevenção das IST, HIV/Aids. Caso ocorra 
sexo sem preservativo, procure uma unidade básica 
de saúde para ter orientações e faça os testes rápidos.

7 - faÇa ESCOLHaS COnSCiEnTES 
SOBRE MÉTODOS COnTRaCEPTiVOS

O Sistema Único de Saúde disponibiliza diver-
sos métodos contraceptivos para que adolescentes 
e mulheres possam escolher a maneira mais con-
fortável de planejar quando, como e se vai querer 
ter filhos. A mulher pode escolher entre os métodos: 
injetável mensal, injetável trimestral, minipílula, pí-

lula combinada, diafragma, Dispositivo Intrauterino 
(DIU), além dos preservativos feminino e masculino.

8 - BuSQuE aJuDa EM CaSO DE ViOLênCia
A violência contra as mulheres afeta cidadãs 

de todas as classes sociais, raças, etnias, faixas etá-
rias e orientações sexuais, e se constitui como uma 
das principais formas de violação dos direitos hu-
manos, pois atinge as mulheres no seu direito à 
vida, à saúde e à integridade física.

As agredidas vivenciam situações de medo, 
pânico, baixa autoestima, ansiedade, angústia, hu-
milhação, vergonha e culpa, perda da autonomia e, 
muitas vezes, fragilidade emocional. Agouros que 
abrem margem para quadros clínicos como de-
pressão, síndrome do pânico, ansiedade, distúrbios 
psicossomáticos, entre outros.

9 – uTiLiZE PRáTiCaS SauDáVEiS PaRa OS Sin-
TOMaS COMunS DuRanTE OS CiCLOS MEnS-
TRuaiS E nO CLiMaTÉRiO/MEnOPauSa

Medicar o corpo das mulheres, em nome da ciên-
cia e de um suposto bem-estar, sempre foi uma prática 
da medicina, que só será modificada quando as mulhe-
res tiverem consciência de seus direitos, das possibili-
dades preventivas e terapêuticas e das implicações das 
distintas práticas médicas sobre o seu corpo.

A medicalização do corpo das mulheres com 
uso de hormônios durante o climatério/menopau-
sa, por exemplo, encontra um campo fértil no ima-
ginário feminino pelas falsas expectativas, como a 
eterna juventude e beleza.

10- PLanEJE E ViVEnCiE uMa 
gESTaÇãO SauDáVEL

O planejamento reprodutivo é um importan-
te recurso para a saúde das mulheres. Ele contribui 
para uma prática sexual mais saudável, possibilita o 
espaçamento dos nascimentos e a recuperação do 
organismo da mulher após o parto, melhorando as 
condições que ela tem para cuidar dos filhos e para 
realizar outras atividades.

O acompanhamento pré-natal assegura o de-
senvolvimento da gestação, permitindo o parto de 
um recém-nascido saudável, sem impacto para a 
saúde materna, inclusive abordando aspectos psi-
cossociais e as atividades educativas e preventivas.

A opção por não ter filhos também deve ser as-
segurada e a abordagem nessa situação deve ser li-
vre de preconceitos e crenças por parte dos profissio-
nais de saúde.

Fonte: www.saude.gov.br 

DEZ CuiDaDOS PRiMORDiaiS PaRa a SaúDE Da MuLHER
Aproveitando o Outubro Rosa seguem algumas dicas importantes para a manutenção de uma saúde adequada.
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iRaCEMinHa
Empresário impulsiona negócios com financiamentos do Sicoob

O empresário do agrone-
gócio Antoninho Brocco e a fa-
mília gerenciam um viveiro de 
mudas no município de Ira-
ceminha. O negócio come-
çou em 2007, quando ele co-
nheceu uma empresa do ramo 
e passou a conversar com for-
necedores de sementes.

Antoninho é associado ao 
Sicoob Credial desde feverei-
ro de 2011 e desde então a co-
operativa está presente, acom-
panhando o andamento da 
atividade. Além disso, o Sicoob 
também disponibilizou linhas 

de crédito para o crescimento e 
desenvolvimento da empresa. 
“No começo enfrentamos mui-
tas dificuldades pelo trabalho ser 

feito todo manual, mas com o 
tempo e crescimento do viveiro, 
mais a parceria com o Sicoob, as 
coisas mudaram. Com o finan-

ciamento do Sicoob tivemos des-
burocratização de encaminha-
mento de crédito, atendimento 
simples e que funciona”, relata.

Antoninho Brocco trabalha no ramo há mais de dez anos

Divulgação

De acordo com a assistente 
de crédito do Sicoob Credial na 
Agência de Iraceminha, Gracie-
li Marschall, é satisfatório inves-
tir em recursos nas mais diversas 
atividades. “Esta, em especial, se 
originou de uma parceria com 
a empresa desde o início, de-
monstrando o compromisso e o 
trabalho sério que desenvolve-
mos, seja em liberação de recur-
sos para fomentar a atividade, 
seja no atendimento diferencia-
do ou proximidade pós-venda 
dos produtos e serviços”, explica.  

Conforme o gerente da 

Agência de Iraceminha, Nilson 
Rauber, o Sicoob Credial foi cria-
do por agricultores. “Com o pas-
sar dos anos tornou-se agente de 
desenvolvimento, porém, man-
tendo a essência no agronegócio. 
Hoje podemos afirmar que esta-
mos dando continuidade ao so-
nho dos sócios-fundadores”, fri-
sa. Para o presidente do Sicoob 
Credial, Hermes Barbieri, a coo-
perativa atua com o objetivo de 
incentivar o crescimento dos as-
sociados, seja através de linhas 
de financiamentos desburocra-
tizados ou crédito facilitado. 

aPREnDEnDO Evento contou com profissionais do Centro Equo Vida, que explicaram como é realizada a terapia com cavalos  

Com equoterapia, Rede de atendimento 
realiza 4º Encontro de Pais autistas
EDERsON AbI

O 4º Encontro de Pais Autis-
tas foi realizado na segunda-fei-
ra (15), no auditório da prefeitu-
ra de Maravilha. De acordo com 
Eder Moraes, o evento é uma 
continuidade do trabalho com os 
pais dos autistas, apresentando 
as formas de tratamento e aten-
dimento. Segundo ele, o encon-
tro desta semana foi aberto ao 
público e contou com a presen-
ça da fisioterapeuta Débora Al-
brecht e a psicóloga Micheli Ber-
nardi, do Centro de Equoterapia 

Equo Vida, de Maravilha. Elas 
proporcionaram momento de 
explicação e conhecimento so-
bre o trabalho da equoterapia e 
os benefícios, não apenas com 
autistas, mas uma série de trata-
mento, segundo Eder Moraes. 

Em novembro haverá o 5º 
encontro, para debater a terapia 
ocupacional. “É uma forma de 
interagir, trabalhar ligado com 
os pais dos autistas, incluindo e 
aproximando a sociedade atra-
vés das especialidades que são 
oferecidas para tratamento”, afir-
ma Moraes. 

Ederson Abi/O Líder

Pais de alunos autistas acompanham explicação sobre terapia com cavalos e 
diferenciais do trabalho

TERaPia COM 
CaVaLOS

O Centro de Equoterapia 
Equo Vida foi fundado em 
julho de 2015 e surgiu da de-
manda de pais, que procu-
ravam o serviço após enca-
minhamentos médicos, mas 
não existia nenhuma estru-
tura na região que prestas-
se terapia com cavalos. O 
Centro conta com as sócias 
Micheli Bernardi e Débo-
ra Albrecht, além do equi-
tador que cuida dos cavalos 
e da manutenção do local, 
que fica nas proximidades 
da Unoesc. “Temos a equi-
pe principal, que é uma psi-
cóloga e uma fisioterapeuta, 
já que a pessoa é compos-
ta por corpo e mente e, no 
mínimo, precisa trabalhar 
questões motoras, cogniti-
vas e emocionais”, afirmam.

A equoterapia em Ma-
ravilha tem 20 praticantes, 
sendo crianças, adolescen-

tes e adultos com autismo, 
Síndrome de Down, parali-
sia cerebral e dificuldade na 
aprendizagem. “É uma te-
rapia interdisciplinar, mui-
to rica, pois é composta por 
dois ou três profissionais 
atendendo ao mesmo tem-
po. O cavalo nos propor-
ciona um movimento tridi-
mensional”, explica Micheli, 
já que o passo do cavalo mo-
vimenta o aluno e gera, em 
um minuto, cerca de 180 os-
cilações. O movimento esti-
mula o sistema nervoso, que 
leva informações ao cérebro 
e medula óssea, proporcio-
nando reforço muscular, es-
timulação cognitiva. Tudo 
acontece de forma incons-
ciente enquanto o cavalo 
está andando.

De acordo com Miche-
li, o Centro trabalha a inde-
pendência de quem tem di-
ficuldades e está em cima do 
cavalo. Isso acontece com 

crianças que estão em ca-
deira de rodas, têm deficiên-
cia intelectual, por exemplo, 
que são estimuladas a as-
sumir o controle durante a 
terapia. No entanto, tudo é 
realizado com planejamen-
to e conforme a potenciali-
dade de cada aluno em re-

alizar as atividades. “Cada 
praticante tem as suas ne-
cessidades”, comenta. A 
profissional explica que há 
um diferencial nessa prá-
tica, já que todos gostam 
muito do cavalo, que é o 
grande agente motivacional 
e terapêutico. 

Cada praticante tem necessidades diferentes e o trabalho é voltado para atender o 
desenvolvimento do aluno, seja físico ou psicológico

Centro Equo Vida
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CARINE ARENHARDT

A
ssinado em julho 
de 2017, o Termo 
de Ajuste de Con-
duta, conhecido 

como TAC da Acessibilida-
de, vem, aos poucos, transfor-
mando o perímetro urbano 
de Maravilha. Com os pra-
zos encurtando a cada dia, os 
proprietários de imóveis vêm 
investindo nas adequações 
exigidas e as primeiras mu-
danças percebidas são nos 
passeios públicos. 

Se tratando das empre-
sas, nenhum prazo final para 
adequação das calçadas ul-
trapassa o ano 2019. Con-

forme estipulado pelo TAC, 
a renovação dos alvarás de 
funcionamento para em-
presas neste ano só é fei-
to mediante apresentação 
do projeto de adequação de 
passeios públicos e dos es-
paços internos, se necessá-
rio. A partir de então, há um 
prazo legal de 120 dias para 
aprovação do projeto e uma 
data-limite para a execução 
das obras. 

Conforme informações 
repassadas pelo governo mu-
nicipal, o município possui 
mais de duas mil empresas 
registradas, assim como mais 
de oito mil cadastros imo-
biliários, entre espaços co-

merciais e residenciais. Até 
o início desta semana o mu-
nicípio havia registrado a 
apresentação de 1.200 pro-
jetos para edificações e re-
gularizações desde a vigên-
cia do TAC. 

De acordo com o secre-
tário de administração, Clei-
ton Borgaro, o número não 
é considerado baixo, levan-
do em consideração o núme-
ro total de cadastros imobili-
ários (mais de oito mil). Ele 
cita o exemplo de um prédio 
com 30 apartamentos, para o 
qual seria apresentado ape-
nas um projeto, no entan-
to representaria o total de 30 
cadastros imobiliários.

Carine Arenhardt/O Líder 

PRaZOS EnCuRTanDO O ano 2019 deverá ser o prazo final para que todas as empresas tenham o 
passeio público regularizado 

Com TaC da acessibilidade em vigência há 
mais de um ano, prefeitura recebe 1,2 mil 
projetos para edificações e regularizações

aCOMPanHaMEnTO DO PODER PúBLiCO 
O governo municipal dispõe de uma equipe técni-

ca responsável pelo acompanhamento dos projetos en-
caminhados, fornecendo orientações, tanto para pro-
prietários, como para os engenheiros e arquitetos das 
referidas obras. Conforme Borgaro, a população está 
consciente e em muitos casos vem fazendo a regulariza-
ção de forma espontânea.

PASSEIO PÚBLICO ADEQUAÇÕES INTERNAS 

Até esta semana o município havia emitido duas mil 
notificações para os proprietários de imóveis comerciais 
e residenciais informando sobre os prazos e exigências 
do TAC. Estas notificações também estavam previstas no 
TAC e foram encaminhadas via Correios. O município dá 
continuidade à entrega de notificações até que todos os 
proprietários de imóveis sejam devidamente notificados. 

Para resdiências familiares, assim como para as em-
presas, há prazos para adequações de passeios públicos, 
que começam a valer a partir do recebebimento da no-
tificação. 

QUANDO DEVO FAZER A OBRA?
A calçada pública deve ser regularizada no prazo de um 
ano a contar do recebimento da notificação, podendo 
haver prorrogação de mais um ano, desde que a obra já 
tenha sido iniciada. 

PESSOAS CARENTES?
A exceção é para pessoas carentes, cadastradas em 
programas sociais do município, que terão prazo de dois 
anos para apresentar o projeto e de mais um ano, a partir 
de então, para fazer a obra. 

O projeto deve ser apresentado 
neste ano, sendo condição 
para renovação do Alvará de 
Funcionamento, sendo que a 
aprovação deve ocorrer em 
120 dias. 
Para os imóveis localizados no 
térreo, a empresa terá prazo de 
um ano (a partir da aprovação 
do projeto) para executar a 
obra, podendo haver até duas 

prorrogações de um ano, desde 
que as adequações já tenham sido 
iniciadas. Assim, o prazo final seria 
de até três anos. 
Para salas comerciais e espaços 
de uso coletivo, localizados em 
andares superiores, o prazo para 
adequações é de dois anos, 
podendo haver prorrogação de 
mais de dois anos, desde que a 
obra já tenha iniciado. 

Projetos devem ser apresentados neste 
ano, como condição para renovação 
do Alvará de Funcionamento, devendo 
este ser aprovado em 120 dias. Com o 
projeto aprovado, as empresas têm 180 
dias para executar a obra, podendo o 
prazo ser prorrogado por mais 120 dias. 
Em 2019 o Alvará de Funcionamento 
só será expedido para empresas que 
já tenham executado a obra ou que 
comprovem o andamento da mesma. 

PRaZOS PaRa EMPRESaS nOTifiCaÇÕES E aDEQuaÇÕES 
EM RESiDênCiaS

Obras nos passeios públicos avançam na cidade
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Pensando em plantar 
uma sementinha e deixar um 
legado para as próximas ge-
rações, a Oliveira Empreendi-
mentos desenvolveu uma ati-
vidade especial com os filhos 
de colaboradores do Grupo 
e também com mais de mil 
crianças de Maravilha, por 
meio das escolas Nossa Se-
nhora da Salete, João XXIII, 
DOM e Santa Terezinha.

Focada na educação fi-
nanceira, a ação consistiu na 

EDuCaÇãO finanCEiRa 

Oliveira Empreendimentos presenteia 
mais de mil crianças

entrega de um cofrinho para 
cada criança, com uma men-
sagem falando sobre sonhos 
e a importância de economi-
zar. “Acreditamos que, tra-
balhando esse tema desde 
cedo com as crianças, tere-
mos adultos mais equilibra-
dos e conscientes em relação 
ao consumo”, explica a só-
cia da empresa, Angela Rosa-
ni de Oliveira. Segundo ela, a 
intenção é que o planejamen-
to financeiro seja tema recor-

rente também dentro das fa-
mílias e possa ser trabalhado 
em sala com o apoio dos pro-
fessores. Na ocasião também 
foi lançado o desafio de con-
trolar as economias, todos os 
meses, ao longo de um ano.

Para a professora Claude-
te Livinalli, que atua como co-
ordenadora pedagógica na 
escola DOM Sistema Educa-
cional, a atividade foi de gran-
de relevância. “A proposta é 
muito interessante, pois além 

da entrega do cofrinho, que 
as crianças gostaram muito, 
elas foram estimuladas para 
participar de um desafio, ou 
seja, trazer os resultados no 
próximo ano, na Semana da 
Criança. Com certeza vai ge-
rar muito aprendizado e não 
apenas a ação de economizar, 
mas também aprender que 
precisamos de planejamen-
to, organização, disciplina e 
autocontrole para ter uma 
vida equilibrada”, destaca.

Fotos: Divulgação

Cleiton Ferrasso/O Líder

Na Semana da Criança, mais de mil alunos foram presenteadosCofrinho conta com mensagem sobre a importância de economizar

ClEITON FERRAssO

A iluminação natalina de 
Maravilha já tem data para lan-
çamento: 11 de novembro. A 
confirmação é do secretário de 
Indústria e Comércio do mu-
nicípio, Gelson Rossetto. Nos 
anos anteriores a iluminação 
era lançada com a Caminha-
da das Lanternas, em dezem-
bro, ou seja, foi antecipada cer-
ca de 20 dias.

Conforme Rossetto, a data 
foi antecipada por causa da Fe-
cimar, que ocorre entre os dias 
15 e 18 de novembro. “Como 
nós teremos a feira nos próxi-
mos dias e muitas pessoas es-
tarão visitando a cidade, é um 
momento de mostrar que além 
da beleza da cidade, há a ilu-
minação que dá um diferen-
cial e atrai os consumidores 
nas lojas”, explica. 

A decoração na cidade será 
no mesmo modelo do ano pas-

naTaL MaRaViLHa Lançamento será em 11 de novembro, no Espaço 
Criança Sorriso, com show

iluminação natalina é antecipada 
cerca de 20 dias por causa da fecimar

Principais avenidas, praças e portal de entrada do município receberão iluminação

sado, com luzes nas principais 
avenidas, portal de entrada 
da cidade e praças. Segun-
do Rossetto, os empresários 
não terão custos a mais com 
a iluminação natalina, res-
tando para eles a decoração 
nas lojas. “A energia será cus-
teada pela Secretaria de Indús-
tria e Comércio e as empresas 
ficam responsáveis por enfei-

tar cada estabelecimento par-
ticular”, esclarece. 

PROgRaMaÇãO
Com relação ao show de 

lançamento, será no dia 11 de 
novembro, às 20h, no Espaço 
Criança Sorriso, com a apre-
sentação “Piano Cristal no seu 
Natal”, com a pianista Michelli 
Fortes. A Caminhada das Lan-

ternas será no dia 2 de dezem-
bro; o Natal em Família, promo-
vido pela Secretaria Municipal 
de Educação; no dia 9 de de-
zembro; e o espetáculo com o 
violinista Simão Wolf, o sorteio 
de prêmios da CDL/Associação 
Empresarial, a Noite do Pastel 
e as apresentações das oficinas 
do Departamento de Cultura 
no dia 16 de dezembro.

O poder público municipal 
não recebeu R$ 3.468.190 mi-
lhões em impostos em Maravi-
lha. Esse é o valor que está em 
dívida ativa e, em alguns casos, 
a administração está cobran-
do os devedores na Justiça. 

De acordo com o secre-
tário de Administração, Clei-
ton Borgaro, são empresas e 
pessoas físicas que deixaram 
de pagar impostos e taxas. Se-
gundo Borgaro, IPTU, ISS-
QN e outros estão neste índi-
ce de valores que o município 
já deveria ter recebido. Ele ex-
plica que o valor, no último 
ano, chegou a R$ 3,8 milhões. 
Neste ano a maioria dos ina-
dimplentes já foi questiona-
da a pagar em ações judiciais. 

Segundo ele, numa dívi-
da de IPTU, por exemplo, o 
município fará a notificação 
ao contribuinte em dezem-
bro. Caso não haja o pagamen-
to, é gerada a Certidão de Dí-
vida Ativa, que segue para o 
departamento jurídico para a 

DEVEDORES

SEguRanÇa

Município tem R$ 3,4 
milhões para receber 
em dívida ativa

Prefeitura orienta motoristas 
de transporte escolar

Secretário de Administração, Cleiton 
Borgaro, reforça a importância de pagar 
os impostos em dia

Ederson Abi/O Líder

execução fiscal. Nesse perío-
do também é possível parce-
lar novamente a dívida. “Os 
recursos oriundos dos tribu-
tos retornam para a própria 
população, através de servi-
ços públicos, com pagamen-
to do plantão hospitalar, da 
merenda escolar, transpor-
te escolar, merenda para os 
alunos da rede pública mu-
nicipal de ensino, forneci-
mento de medicamentos”, 
afirma Borgaro. O secretá-
rio reforça que o contribuin-
te que não sonega impostos 
ajuda a fornecer todos esses 
serviços para a comunidade. 

A prefeitura de Maravilha 
promoveu reunião com motoris-
tas e proprietários de transporte 
escolar da rede municipal de en-
sino na quinta-feira (18). O en-
contro foi motivado pelo caso 
que aconteceu em Caibi, no qual 
uma adolescente morreu após 
ser arrastada por um ônibus. 

A secretária de Educação, 
Rosiméri Bruch Rodrigues da Sil-
va, disse que a administração 
municipal e a comunidade co-
meçaram a observar alguns fa-
tos que precisam mais atenção, 
como a entrada e saída do alu-
no no ônibus, onde o ônibus es-
taciona, entre outras situações. 

O diretor de Trânsito, Val-

demir Andretta, conver-
sou com os motoristas sobre 
os pontos de estacionamen-
to para entrada e saída de alu-
nos, dos veículos, além de re-
gras básicas de direção segura. 

O sargento Luís Carlos Tre-
mea, da Polícia Militar, ressal-
tou sobre a responsabilidade do 
transporte escolar e da impor-
tância de cumprir as leis do Có-
digo de Trânsito Brasileiro. Ele 
reforçou a proposta que os alu-
nos precisam ser deixados no 
lado do portão das escolas e cha-
mou a atenção para o transpor-
te de passageiros nos ônibus es-
colares, que a legislação permite 
apenas o transporte de alunos.

motoristas foram orientados sobre a segurança no transporte escolar
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por SIMONE HÜBNER

TOQUE dE REQUINTE

Vitrine

ExCELENtE FIM dE SEMANA A tOdOS!

1 – A primeira dica para você 
que deseja ser reconhecida 
como uma mulher de classe é 
avaliar a sua conduta sempre. 
Que tipo de lugares frequenta, 
como se comporta em público, 
como se veste, como se 
expressa e muito mais.

2 – uma mulher com classe 
geralmente escolhe uma roupa 
elegante, sofisticada, porém 
adequada ao ambiente em 
que está, sem exageros, sem 
pompas desnecessárias. Ser 
adequada é ser elegante.

3 – No ambiente de trabalho 
ou no barzinho com os 
amigos, mantenha o nível, 

preste atenção em como se 
comporta, não passe dos 
limites, piadinhas sem graça 
ou bebida além da conta estão 
fora do manual da mulher com 
classe.

4 – Evite palavras pejorativas e 
de baixo escalão, os famosos 
palavrões, cuide seus modos 
ao comer e como aborda as 
pessoas.

5 – Educação é essencial, diga 
“por favor” e “obrigada” sempre. 
Não dói nadinha e ainda te 
deixa com uma aparência 
extremamente agradável.

6 - As boas maneiras e a 

cortesia nada mais são que 
o respeito aos outros. São 
normas flexíveis que fazem 
parte da boa educação. Devem 
ser ensinadas às crianças 
desde cedo, muito mais pelo 
exemplo do que por exigência. 
São necessárias ao convívio 
social para que a liberdade de 
um não invada a privacidade 
do outro.

7 - São a base do 
relacionamento em todos os 
aspectos da vida. A presença 
de uma pessoa cortês só 
causa prazer aos presentes. 
A etiqueta é um conjunto 
de normas rígidas, mas que 
evoluem através dos tempos. 

Elas ajudam a tornar mais 
agradável a convivência entre 
as pessoas. As boas maneiras 
são mais importantes do 
que a etiqueta e prevalecem 
sobre ela. 

8 - Se, para cumprir uma 
regra de etiqueta, você tiver 
de ser indelicado com uma 
pessoa, é melhor não segui-la 
e ser sempre compreensivo 
e bondoso. Portanto, “ter 
classe” é ser civilizado e 
usar regras de etiqueta que 
combinem com seu estilo 
e, mais importante do que 
isto, que melhorem suas 

relações com as pessoas.

9 - uma pessoa de classe tem 
maneiras condizentes com as 
diferentes situações, quer 
na sua vida pessoal, quer no 
convívio social ou na esfera 
profissional. Ela usa o bom 
senso, a simplicidade e a 
cordialidade em todos os 
momentos de sua vida. Para 
ter classe não é necessário 
estar sempre rodeada pelo 
luxo, ao contrário, é mais 
fácil ter classe quando 
usamos bom gosto e 
naturalidade naquilo que 
fazemos.

10 - ter classe é ser mais 
e mostrar menos. É ser 
agradável sem cair no 
esnobismo. É ser suave e 
bondosa. É saber sair-se de 
situações constrangedoras 
com fidalguia. É saber escutar 
sem invadir. É saber de tudo 
e não comentar nada. As 
atitudes, a maneira de se 
posicionar, a forma de se vestir 
de uma pessoa de classe são 
absolutamente naturais, é 
como se ela já tivesse nascido 
assim. É como se ela tivesse 
convivido num meio refinado 
e educado todos os dias de 
sua vida.

Elegância em primeiro lu-
gar. Quem nunca ou-
viu esta clássica expres-

são? Pois é, ela pode ser mesmo 
muito útil, afinal de contas, ge-
ralmente é melhor você engo-

lir situações desagradáveis para 
manter a sua elegância e classe 
como prioridade.

Algumas atitudes podem 
lhe garantir uma fama de pes-
soa admirável, educada, elegan-

te, com classe, fina e muito mais 
adjetivos do gênero. Quer saber 
como? Veja alguns atos para o 

seu dia a dia que podem lhe aju-
dar a ser reconhecida como uma 
mulher fina e de classe.

Como ser uma 
mulher de classe
dicas para ser uma mulher 
elegante e com classe
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por SUSANE ZANIN
MOdA & ESTILO

Vitrine

agEnDa DE EVEnTOS

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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BANCO 49

MNP
PIRAMBEIRA

MORUMBIBIG
ERMOSBDOA
SARIPAGEM
IBOLORJE

BAÇOEDPAN
CERCAENCANTO

RODORREDE

TOPECOSII
TEORMARROM

MIROEDALIP
CIÇADADO

CACHORROOS
IIDOALTO

PATRONATOS

Bebida
popular
entre os
cubanos

Um dos
títulos de 

Jorge Mario
Bergoglio

Local 
onde "se

afogam as
mágoas"

Maior
estádio
paulista

(?) de 
la Cité,
postal 

de Paris
Raspagem,
limpeza e
sulcagem
do solo

Órgão que
destrói

hemácias
(Anat.)

Programa
de Arrenda-
mento Re-
sidencial

Complemen-
to de fan-
tasias de
Carnaval

Evento
esportivo
de Lima
em 2019

Atração;
fascínio

(?) viva,
muro

natural 
de casas

É realizada
pela

polícia
técnica

Divide a
piscina no

jogo de
biribol

Agrava a
pena de

homicídio
(Dir.)

Dois
gênios

catalães
da Pintura

Sucesso,
em inglês

Anton
Tchekhov, 

dramaturgo
russo

Mês do 
(?) louco:

agosto
(pop.)

Pedro (?):
o último

imperador
brasileiro

Conjunto
de núme-
ros reais
(símbolo)

O salto do
sapato
como o
scarpin

Abrigos
para

menores
carentes

Acessório
do gamão
(?) Wood, 
guitarrista

Sobra

Achava 
engraçado

Apelido da
Alcione
Pequena

lança

Sensação
olfativa

Reflexões
sonoras

Blusa
feminina
Conteúdo

textual

Grande,
em inglês

Cede;
oferece

Tolo
Indício 

evidente de
umidade

Deserto
Roberta

(?),
cantora

Seu atraso configura 
a sonegação fiscal

Cidade brasileira mais
famosa no exterior

"(?) na TV", antigo
quadro do SBT
Marcelo Bonfá,

baterista brasileiro

Um dos presentes 
dos Reis Magos

Abismo
(bras.)

Estilo da coletânea "O
Amor Natural", de

Drummond

3/big — hit — île — par — ron — top. 7/ripagem. 9/miró e dalí.

ESPaÇO gOuRMET

INGREDIENTES
MASSA
1,5kg de mandioca
1 pacote de queijo ralado
1 1/2 copo de requeijão
1 colher (sopa) de margarina
50 ml de manteiga 

RECHEIO
1/2 kg de carne de sol
1 cebola média
3 dentes de alho

ESCOnDiDinHO 
DE ManDiOCa 

COM REQuEiJãO
1/2 tablete de caldo de carne
50 ml de manteiga para refogar
1 pitada de curry

MODO DE PREPARO
Descasque e cozinhe a 
mandioca. Depois de cozida, 
amasse, acrescente o requeijão, 
a margarina, os 50 ml de 
manteiga e o queijo ralado 
e reserve. Corte a carne de 
sol em cubos médios e ferva 

para retirar o excesso de sal. 
triture a carne no liquidificador. 
refogue-a com os demais 
ingredientes. Espalhe metade 
da massa em um refratário 
de vidro, coloque o recheio 
sobre a massa, cubra com o 
restante da massa e faça fios 
de manteiga em cima e decore 
com queijo ralado. Leve ao 
forno preaquecido e baixo por 
20 minutos.

20/10 – 4ª Exposição de Orquídeas – 9h – 
Lar de Convivência
- 10ª Oktoberfest in Maravilha – 21h 
– Parque de Exposições Carlos Alberto 
Begrow 

20/10 - Rock do Bem Festival Beneficente 
– 20h30 – republica Bowling Pub
- Festa Vet 500 dias – 23h30 – Green Club

21/10 – 3º desafio do Cicloturismo – 6h – 
Espaço Criança Sorriso 

- Festa da Melhor Idade – 10h – Linha 
Barro Preto 

27/10 - Chá Rosa da Rede Feminina de 
Combate ao Câncer – 16h – Salão da igreja 
Evangélica de Confissão Luterana no Brasil 
(iECLB)
- Festa dos aniversariantes – 23h30 – Play Club 

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

MaRaViLHa

Todos os anos nosso mês 
de outubro ganha uma nova 
cor, a cor-de-rosa! Sabemos 
que desde a década de 90 
esse mês é dedicado à cam-
panha de conscientização do 
câncer de mama e o rosa foi 
escolhido para representar 
esta luta.

A cor-de-rosa passou 
a ser associada ao públi-
co feminino após a Segun-
da Guerra Mundial, princi-
palmente com a imagem de 
uma primeira-dama dos Es-
tados Unidos na década de 
50, amante declarada da cor. 
Após isto, a cor se difundiu 
ainda mais, associada à femi-
nilidade e delicadeza. Há um 
ditado popular que afirma 
que tudo o que for visto em 
cor-de-rosa reflete fielmente 
seu significado: ingenuidade, 
bondade, ternura e ausência 
de toda forma de mal. 

Não poderia existir cor 
melhor para simbolizar a luta 
contra o câncer de mama, 
pois representa sentimen-
talismo e pele. Um momen-
to de desafio como o de um 
diagnóstico de câncer de 
mama precisa de muito cari-
nho, compreensão e presen-
ça das pessoas que acompa-
nham alguém que está nesta 
luta. Entretanto, a cor tam-

PEnSE 
ROSa

bém é associada à sensua-
lidade, algo que está intrín-
seco no universo feminino e 
não se perde em nenhuma 
circunstância.    

Feminilidade e delica-

deza combinadas com for-
ça e sensualidade. O rosa 
associa-se intimamente às 
mulheres, principalmente 
àquelas que estão lutando 
contra o câncer de mama.
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Vitrine

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

A Edu Artes, 
Decorações e 

Floricultura lançou no 
sábado (13) o Natal 
mágico 2018. Com 

muitas novidades 
e itens das últimas 

tendências, a loja está 
toda decorada, com 
produtos expostos e 
vitrine voltada para o 

Natal. De acordo com 
a proprietária, marcia 
Folletto, a Edu Artes 

sempre buscou o que 
há de mais novo e 

moderno.

A conceituada 
cirurgiã-dentista de 

São miguel do Oeste 
maria Beatriz hübner 

Frainer comemora mais 
um aniversário hoje 

(20), ao lado dos que 
lhe são queridos! Os 

desejos dos familiares 
e amigos são de muitas 

felicidades e sucesso 
em sua vida! Parabéns!

A querida Cristina comemorou 
nesta semana seus 15 anos... Para 
homenageá-la, hoje à noite haverá 
uma grande festa com seus amigos 
e familiares. Cristina é filha de 
Fernando e raquel hübner. Nossos 
votos de felicitações e carinho!

Paola, feliz 
aniversário! 

você merece o 
melhor! muita 

saúde, paz e 
amor, muitos 
anos de vida 

mais. Parabéns! 
homenagem 

de sua família e 
amigos. 

mara, feliz 
aniversário! 

Parabéns por 
ser essa pessoa 

maravilhosa, que 
busca e batalha 

todos os dias por 
seus objetivos. 

muitas felicidades! 
É o desejo dos 

amigos e familiares.

Cinara e Simone, A 
vida é maravilhosa 
e viver é um 
privilégio, por isso 
comemorar mais 
um aniversário (16) 
deve ser sempre 
motivo de alegria e 
gratidão. Parabéns, 
muitas felicidades!!

Fotos: Ederson Abi/O Líder
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por LAIS ORO e ANdREA COStA PELISSARI
dESIGN EM PAUTA

Vitrine

por LUCIANE MOZER

VIdA E
ESPIRITUALIdAdE

na Sua ESTanTE

VaMOS COnHECER a COMuniCaÇãO nãO ViOLEnTa? 

Hoje eu continuo falando sobre a comunicação não violenta, 
que não é uma estratégia que se possa utilizar hoje e descartar ama-
nhã, nem é algo que nos torne dóceis ou facilmente influenciáveis.

O que precisamos é ter atitudes positivas em lugar das atitudes 
negativas que acabam sempre nos dominando. Tudo o que faze-
mos é condicionado por motivações egoístas (sempre pensamos o 
que eu vou ganhar com isso?). 

Você não concorda com isso? Sinto informar, mas é assim que 
vivemos numa sociedade esmagadoramente materialista, que 
prospera com base num duro individualismo. E nenhum desses 
conceitos negativos leva à construção de uma família, comunidade, 
sociedade e nação homogênea. 

A não violência significa permitirmos que venha à tona aquilo 
que existe de positivo em nós e que sejamos dominados pelo amor, 
respeito, compreensão, gratidão, compaixão e preocupação com 
os outros, em vez de sermos dominados pelas atitudes egoístas, ga-
nanciosas, odientas, preconceituosas e agressivas. 

Os quatro pilares da comunicação não violenta são: observa-
ção, sentimento, necessidade e pedido. 

A primeira fase da comunicação não violenta é a observação. 
Isso significa que é necessário observar o outro sem julgamentos e 
preconceitos. Um exemplo: quando recebemos uma crítica, costu-
mamos levar para o lado pessoal – ou nos vitimizamos ou nos de-
fendemos. Nos preceitos da comunicação não violenta, o que de-
vemos fazer é colocar nossa atenção no que está sendo dito de fato.

Sentimento: neste pilar, após a observação, é preciso avaliar 
qual a emoção que aquela conversa desencadeou: tristeza, felicida-
de, medo ou raiva ou qualquer variação dessas emoções, como ti-
midez, ansiedade, orgulho e confiança. Esse tópico é extremamen-
te importante para os elementos seguintes.

Necessidade: o que, de fato, a pessoa em questão está tentan-
do dizer? Pode parecer uma questão simples, mas não é. É preciso 
entender qual a necessidade do indivíduo e que tipo de sentimen-
tos ele está colocando através das suas palavras. É aí que está a cha-
ve: além de entender suas próprias emoções, é preciso entender as 
emoções do outro.

Pedido: um bebê, que ainda não sabe falar, chora para comu-
nicar que está com fome, com dor ou se sentindo sozinho. Desde 
sempre nos comunicamos porque queremos ou precisamos de 
algo. Quando sabemos nos expressar com objetividade e clareza 
conseguimos dizer realmente o que queremos com mais facilida-
de. O principal objetivo deste pilar da comunicação não- violenta é 
a clareza. Quando sabemos exatamente o que queremos, fica muito 
mais fácil dizer isso ao outro.

Esse método propõe muita ação, persistência e tranquilidade 
para entender que existe um espaço humano seguro para discordar e 
até não se entender – e mesmo assim seguir conectado, dialogando.

O uniVERSO nuMa CaSCa DE nOZ
Após o enorme sucesso de Uma breve história do 

tempo, a Intrínseca traz a luxuosa reedição de O uni-
verso numa casca de noz, na qual Stephen Hawking 
se vale de ilustrações, fotos e esquemas detalhados 
para mostrar grandes descobertas no campo da físi-
ca teórica. Tudo isso, é claro, com sua conhecida clare-
za, elucidando temas complexos por meio de concei-

tos e ideias do dia a dia, como a inflação, as cartas de baralho 
e as linhas ferroviárias, e permeado com seu peculiar sen-
so de humor. Com astronautas engolidos por buracos ne-
gros, viajantes do tempo, o debate sobre a origem do univer-
so (e de todos nós), seu possível fim e a existência de vida em 
outras galáxias, além de curiosos questionamentos sobre o fu-
turo biológico e tecnológico da humanidade em si, O univer-
so numa casca de noz é leitura obrigatória para aqueles que 
querem se aventurar no que há de mais instigante hoje na fí-
sica e para os que almejam ver como muitas vezes a teoria 
pode ser muito mais extraordinária do que a ficção científica.

TRiBuTaÇãO E DESiguaLDaDE
Por que o sistema tributá-

rio brasileiro é regressivo? Qual 
o grau de concentração de ren-
da no topo no Brasil? Os tribu-
tos podem contribuir para a re-
distribuição de renda e redução 
das desigualdades sociais? Qual 

o potencial redistributivo do imposto de ren-
da? Quais os impactos da tributação diferen-
ciada do capital e do trabalho? Os dividen-
dos devem ser tributados no Brasil? Este livro 
reúne artigos de especialistas nacionais e in-
ternacionais que procuram responder todas 
estas questões envolvendo o potencial redis-
tributivo da tributação no Brasil e no mundo.

Com 472 metros de altura, 
um edifício que será construí-
do próximo ao Central Park, em 
Nova Iorque, nos Estados Uni-
dos, deverá receber o título do 
mais alto entre residenciais do 
mundo. Com o nome Central 
Park Tower, o prédio será cons-
truído na West 57th Street e terá 
vista para o famoso parque que 
inspira o seu nome. O Central 
Park Tower foi projetado pelo 
escritório de arquitetura Adrian 
Smith + Gordon Gill Architecture 
e o interior fica a cargo do Rottet 
Studio. As vendas das unidades 
foram anunciadas nesta sema-
na pela incorporadora Extell De-
velopment Company, respon-
sável pela empreitada. Segundo 
anúncio, além das residências, o 
prédio terá espaços de lazer, uma 

nOVa iORQuE TERá O EDifíCiO 
RESiDEnCiaL MaiS aLTO DO MunDO

loja Nordstrom de 29.700 m² 
e sete andares, onde tam-
bém funcionará a sede da 
rede americana de lojas de 
departamento. A torre “rou-

bará” o título de edifício re-
sidencial mais alto do pla-
neta do World One Tower de 
Mumbai, que mede pouco 
mais de 440 metros de altura. 
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Pais e colaboradores 
da Escola Pequeno Prínci-
pe já estão comercializando 
as fichas do primeiro Festi-
val de Pizza da escola. A di-
retora, Sirlene Marafon, ex-
plica como está organizado 
o evento. “As fichas já es-
tão com os pais no valor de 
R$ 15 por pizza. É uma pro-
moção da APP e o conselho 
da escola e é para arrecadar 
fundos para investir na par-
te física do educandário. 
Pedimos a colaboração de 
todos para que adquiram 
as fichas junto aos familia-

res. A entrega das pizzas 
será no dia 15 de novem-
bro, nas dependências da 
escola”, ressalta a diretora.

A entrega será das 10h 
às 12h. Os sabores são ca-
labresa, bacon, quatro 
queijos, frango, brócolis, 
estrogonofe de gado, cho-
colate branco e preto. Sir-
lene lembra que as pizzas 
não são de sabores sor-
tidos, é apenas um sabor 
por pizza. Segundo a dire-
tora, com o lucro do even-
to será feita a cobertu-
ra para a cama elástica.  

EVEnTO

OuTuBRO ROSa

Pequeno Príncipe realiza 
primeiro festival de Pizza 

Saúde tem horário 
especial de atendimento 
para as mulheres 

A Secretaria de Saúde de 
Maravilha está com progra-
mação especial de dias e ho-
rários exclusivamente para 
atender mulheres e reali-
zar os exames preventivos ao 
câncer de útero. Os postos 
de saúde do Bairro Floresta 
e Centro 1 (em frente à pre-
feitura) vão atender das 17h 
às 21h, entre a segunda-fei-
ra (22) e quinta-feira (25). Os 
horários precisam ser agen-
dados pelas pacientes inte-
ressadas e, além das equi-
pes de enfermagem, estarão 
atendendo as ginecologistas 
Daiane Pan e Josenith Blos. 

Além da coleta de ma-
terial para análise do úte-
ro, será realizado o exame de 

toque de mama em todas as 
pacientes agendadas. Con-
forme a secretária Miriane 
Sartori, o atendimento espe-
cial é para todas as mulheres 
interessadas no exame e es-
pecialmente para as que têm 
dificuldade de encaixar ho-
rários devido ao trabalho. 

“Já tivemos contato 
de empresas que agenda-
ram para suas colaborado-
ras e estamos com o agen-
damento aberto, que pode 
ser feito por telefone ou 
pessoalmente nas unida-
des básicas de saúde do 
município”. A meta é reali-
zar 200 exames e os telefo-
nes para agendamento são 
(49) 3664 0669 e 3664 1396. 

O Lar Santa Bárbara reali-
zou, no sábado (13), a 1ª edição 
da Oktoberfest, em Maravilha. O 
evento foi na sede do Lar, com a 
presença de várias pessoas, en-

tre familiares, idosos e amigos. 
De acordo com o sócio-pro-

prietário Ricardo André Jomertz, 
o mês é da família no Lar e, por 
consequência de outubro, a Ok-
toberfest também foi promovida. 

O encontro começou no início da 
tarde e foi até às 18h.

A festa também contou 
com a presença das sobera-
nas da Oktoberfest in Maravi-
lha, da dança sênior, além do 

Volkstanzgruppe Wunderbar, 
do Centro Cultural 25 de Julho. 

Atualmente, o Lar Santa 
Bárbara possui 45 idosos hospe-
dados de toda a região e 26 pro-
fissionais trabalhando.

EM faMíLia Festa foi realizada no mesmo mês de visitação da família

Lar Santa Bárbara 
promove 1ª Oktoberfest

Evento no Lar Santa Bárbara contou com apresentações de grupos e música ao vivo durante toda a tarde de sábado

Fotos: Ederson Abi/O Líder

SiCREDi
Participantes do Líder Jovem realizam 
viagem de estudos

Buscando proporcio-
nar momentos de integra-
ção e conhecimento, o Si-
credi Alto Uruguai RS/SC/
MG presenteou os jovens 
formandos do programa Lí-
der Jovem com uma viagem 
para conhecer a história do 
cooperativismo. A ativida-
de contemplou aproxima-
damente 90 participantes, 
juntamente com colabo-
radores do Sicredi e repre-
sentantes da Uceff de Ita-
piranga, que é parceira na 
aplicação do programa. 

O roteiro iniciou em 
Nova Petrópolis, consi-
derada a capital nacio-
nal do cooperativismo, e 
visita na Linha Imperial, 

onde fica localizada a pri-
meira cooperativa de cré-
dito do Brasil e o memo-
rial Padre Theodor Amstad. 
Os integrantes conhece-
ram também o Centro Ad-

ministrativo Sicredi em 
Porto Alegre e as estrutu-
ras nacionais do Sicredi. 

Os jovens formandos 
correspondem a 12 mu-
nicípios: Saudades, São 

Carlos, Cunha Porã, Cai-
bi, Planalto, Ametista do 
Sul, Frederico Westpha-
len, Palmitinho, Erval 
Seco, Pinhal, Novo Tira-
dentes e Cerro Grande. 

viagem contou com mais de 90 participantes

Divulgação/Sicredi

EDERsON AbI
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No último dia 12 o LEO 
Clube Maravilha encerrou 
as duas etapas do plantio de 
mudas de árvores. A campa-
nha iniciou com uma pos-
tagem no Facebook. Segun-
do a entidade, a cada curtida 
que a publicação tivesse, uma 
muda seria plantada. Foram 
mais de 500 curtidas e no to-
tal 680 mudas plantadas, 
sendo que outras ainda de-
vem ser levadas nos locais. 

A primeira etapa foi fei-
ta no mês de setembro na Li-
nha Arabutã, em Maravilha. 
Na ação, as 60 árvores foram 
plantadas nas propriedades 
de Celço Renk e Rainoldo Ue-
bel, em volta do córrego que 
divide as duas propriedades.

E no último dia 12 foram 
620 mudas plantadas na pro-
priedade de Emílio Rieger, na 
Linha Cadeado, entre Maravi-
lha e São Miguel da Boa Vista. 
A ação teve mais de 20 pessoas 
e durou 10 horas. Guabijueiro, 
pitangueira, araçazeiro, cere-
jeira, jabuticabeira, ipê e uvaia 
foram as espécies plantadas. 
“Foi um dia de muito traba-
lho e com ótimos resultados. 

ECOLOgia
Campanha resulta no plantio 
de 620 mudas de árvores

Agradeço a todos que auxilia-
ram de alguma forma e prin-
cipalmente aos companheiros 
do Lions”, disse a presidente 
da comissão, Daiane Scherer. 

O Clube também rea-
lizou uma ação no Hospi-
tal São José de Maravilha. Os 

companheiros foram até o lo-
cal no período da tarde e en-
tregaram barras de cereais 
para os pacientes. O objeti-
vo foi conversar com as pes-
soas adoentadas e levar um 
agrado que não prejudicas-
se a saúde das mesmas.  

Fotos: Divulgação

Espécies foram plantadas na Linha Cadeado durante 10 horas de trabalho

Na sexta-feira os companheiros também realizaram uma ação no hospital São José

visitantes consumiram mais de 17 mil litros de chope, o que significa uma média de 1,7 litro por pessoa durante os três dias

fESTa TíPiCa Evento foi realizado em Cunha Porã e reuniu maior público no sábado

Kerbfest reúne 10 mil pessoas em três dias de festa
A 23ª edição do tradicio-

nal Kerbfest terminou no do-
mingo (14), após três dias de 
muita festa em Cunha Porã. 
As atividades começaram 
no último dia 12, com apre-
sentações culturais e esco-
lha das soberanas. As elei-
tas foram: Gabrieli Roberta 
Piltz, rainha; Maria Eduarda 
da Rocha Mayer, primeira
-princesa; Bianca Colliselli 
Linke, segunda-princesa; e 
Jaine Suzana Jahnke, miss 
simpatia. 

O maior público foi re-
gistrado no sábado, quando 
o pavilhão ficou lotado de vi-
sitantes de toda a região. A 
festa terminou somente no 
domingo à noite. Conforme 
o presidente da Comissão 
Central Organizadora, Eles-
tor Albrech, mais de 10 mil 
pessoas estiveram na festa e 
foram vendidos cerca de 17 
mil litros de chope. Com o 
resultado, Albrech diz que o 
evento alcançou as expecta-
tivas da organização. 

Fotos: Cleiton Ferrasso/O Líder/Divulgação
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O município de Maravi-
lha efetuou mais um repas-
se de recursos ao Hospital 
São José, referente ao paga-
mento do plantão hospita-
lar, procedimentos e cha-
madas de especialidades. O 
repasse foi de R$ 193,4 mil 
e os investimentos totais no 

ano são de R$ 1.966.736,50. 
De acordo com a secretá-

ria de Saúde, Miriane Sarto-
ri, o pagamento é feito todo 
dia 15 de cada mês. “Temos 
um forte compromisso com 
o Hospital São José, que é o 
nosso maior parceiro na saú-
de de Maravilha”, afirma.

EM OuTuBRO

Prefeitura faz repasse 
ao Hospital São José

aTEnDiMEnTO EDuCaCiOnaL ESPECiaLiZaDO
Estudantes promovem atividade sobre 
alimentação e economia

Os 12 estudantes do Aten-
dimento Educacional Especia-
lizado (AEE) da Escola de En-
sino Fundamental Juscelino 
Kubitschek de Oliveira partici-
param de uma atividade dife-
renciada. Eles frequentam as au-
las do AEE uma vez por semana 
e têm idades entre 9 e 13 anos. 
Conforme a professora, Jaqueli-
ne Souza, a aula especial traba-
lhou a importância da alimenta-

ção saudável, além da economia. 
Cada aluno levou R$ 1 para 

a atividade e eles foram até o 
mercado. No local realizaram a 
compra de ingredientes para a 
produção de waffles. “Quando 
voltamos à escola nós assamos 
o alimento e depois houve a de-
gustação. O relato do que aconte-
ceu foi feito através de desenho, 
diálogo e escrito para as turmas 
às quais eles pertencem”, disse. Alunos visitaram mercado e produziram waffles  

Divulgação

Com foco na missão 
de incentivar a forma-
ção de crianças e adoles-
centes, ensinando valo-
res de cidadania e ética, 
o Sicredi Alto Uruguai 
RS/SC/MG implantou 
uma Cooperativa Esco-
lar em Planalto, na Es-
cola Municipal de Ensi-
no Fundamental Castro 
Alves. Os alunos irão de-
senvolver um objeto de 
aprendizagem, para atu-
ar no contraturno escolar. 

O projeto é uma par-
ceria com o poder público 

municipal, através da Se-
cretaria de Educação, Cul-
tura, Desporto e Turismo. 
O diretor-executivo do Si-
credi Alto Uruguai RS/SC/
MG, Jaques Samuel dos 
Santos, destaca que o pro-
jeto está alicerçado em 
valores para a vida dos es-
tudantes. “Esta é uma pro-
posta de preparar os nos-
sos jovens e crianças além 
das atividades curricula-
res. Por meio das coopera-
tivas escolares, será pos-
sível exercer os princípios 
do cooperativismo”, diz. 

iniCiaTiVa
Sicredi implanta 
Cooperativa Escolar 
em Planalto

Evento contou com a participação de lideranças e da comunidade escolar

Divulgação/Sicredi

Carine Arenhardt/O Líder 

SEgunDO TuRnO Juiz eleitoral e chefe de Cartório orientam eleitores 
e reforçam a transparência e segurança do processo eleitoral 

audiências para preparo das 
urnas eletrônicas começam hoje 
CARINE ARENHARDT

Faltando uma semana para 
o segundo turno das eleições 
2018, o preparo das urnas ele-
trônicas começa hoje (20) na 58ª 
zona eleitoral de Maravilha. Nes-
ta manhã é realizada a audiência 
pública para geração de mídias e 
a partir das 12h30 começa a pre-
paração das urnas, no Cartório 
Eleitoral. Este processo é acom-
panhado pela equipe do Car-
tório, juiz e promotora eleitoral, 
representantes dos partidos, da 
Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB) e comunidade em geral. 

Na quinta-feira (18) o juiz 
eleitoral, Solon Bittencourt De-
paoli, e a chefe de Cartório, Ma-
riana Machado Piccoli Flem-
ming, concederam entrevista 
para a imprensa e destacaram 
que as audiências reforçam a 
transparência e segurança do 
processo eleitoral brasileiro. As 
demais audiências públicas se-
rão realizadas na quinta-feira 

Juiz eleitoral e a chefe de Cartório concederam entrevista para a imprensa local 

(25), às 13h30, no sábado (27), às 
9h e às 14h, e no domingo (28), às 
6h e às 7h. No dia 29, às 14h, ocor-
re a última audiência para verifi-
cação de lacres, após a eleição, 
todas no Cartório Eleitoral de 
Maravilha.

“O procedimento eleitoral 
brasileiro é completamente se-
guro, sendo que em 22 anos de 
utilização não há nenhuma com-
provação atestada de fraude no 
sistema. As urnas eletrônicas não 
são ligadas na rede ‘internet’ e os 
boletins de urna que são impres-
sos e colocados à disposição dos 
fiscais são instrumentos de trans-

parência”, reforça o juiz. 
Depaoli citou ainda a Missão 

de Observação Eleitoral da Orga-
nização dos Estados Americanos 
(MOE/OEA) que acompanhou 
todo o processo no dia 7 de outu-
bro, quando ocorreu o primeiro 
turno. Integrada por 41 especia-
listas e observadores de 18 nacio-
nalidades, a missão apresentou 
um relatório atestando a segu-
rança da urna e sistema eletrôni-
co usado no Brasil. 

ORiEnTaÇÕES 
aOS ELEiTORES

O juiz eleitoral reforça que 

para o dia da eleição é importan-
te o eleitor saber a ordem de vo-
tação, que neste segundo turno 
será primeiro para governador e 
depois para presidente. Depaoli 
orienta que após digitar o núme-
ro do candidato é preciso aguar-
dar a imagem aparecer para só 
então confirmar o voto na tecla 
verde ou corrigir na tecla laranja. 

Já a chefe de Cartório, Maria-
na Machado Piccoli Flemming, 
reforça que se o eleitor tiver algu-
ma reclamação quanto ao voto 
ou utilização da urna deve relatar 
ao presidente da seção eleitoral. 
“O que não cabe é o eleitor tentar 
tumultuar os trabalhos, manifes-
tando-se de forma contrária às 
orientações, pois nessa conduta 
estará cometendo crime eleitoral 
e sofrerá as consequências”, afir-
ma. Outro lembrete importan-
te é que, assim como no primei-
ro turno, os eleitores não podem 
se aglomerar nos locais de vota-
ção, pedir votos, fazer campanha 
política e utilizar carros de som. 
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PREVEnÇãO De acordo com o Setor de Endemias, município conta 
com mais de 40 focos

Bom Jesus do Oeste irá 
contar com Sala de Situação

A administração de Bom 
Jesus do Oeste, por meio da 
Secretaria de Saúde, promo-
veu reunião na tarde de se-
gunda-feira (15) com repre-
sentantes das secretarias e 
departamentos, servidores, 
CDL e entidades do municí-
pio. O objetivo do encontro, 
realizado na Câmara de Ve-
readores, foi avaliar e progra-
mar ações contra a dengue. O 
prefeito, Ronaldo Luiz Sen-
ger, e o vice-prefeito, Ivonir 
José Santolin, também parti-
ciparam da atividade.

Charlaine Kreuz/Ascom Prefeitura

reunião foi promovida na Câmara de vereadores

Segundo dados do Se-
tor de Endemias, o municí-
pio conta atualmente com 48 
focos. Senger enfatiza a im-

portância da mobilização da 
população para evitar epi-
demias. “Todo o trabalho de 
combate à dengue tem o res-

paldo do Poder Público, que 
fiscaliza e orienta as ações. 
No entanto, cada munícipe 
precisa fazer a sua parte e co-
laborar”, destaca.

A secretária de Saúde, 
Roseni Bruxel, afirma que 
os números são alarmantes 
e, pensando nisso, o muni-
cípio irá contar com Sala de 
Situação. “Estamos instituin-
do a Sala de Situação para re-
estruturar a equipe de com-
bate a endemias, que conta 
agora com duas profissio-
nais”, explica.

BOM JESuS DO OESTE

Profissionais da 
Saúde participam de 
seminário regional

A secretária de Saúde de 
Bom Jesus do Oeste, Roseni 
Bruxel, participou do 1º Semi-
nário Regional de Experiên-
cias em Atendimento da Saú-
de Mental, juntamente com 
as profissionais do Núcleo 
de Apoio à Saúde da Famí-
lia (Nasf), psicóloga Elisandra 
Neu e professora de educa-
ção física Fernanda Borguetti.

O evento, organizado pela 

Secretaria de Saúde e Unida-
de de Saúde Mental da As-
sociação Hospitalar de Tu-
nápolis, teve como principal 
objetivo a troca de experi-
ências, com ênfase nos cen-
tros de atenção psicossocial 
da região. Na ocasião tam-
bém foi promovida pales-
tra com a temática “Quem 
cuida do cuidador?”, mi-
nistrada por Abel Petter.

Divulgação

Evento foi promovido no município de tunápolis

BOM JESuS DO OESTE 

aTiViDaDE

Conferência Municipal dos Direitos da Criança 
e do adolescente é realizada

alunos fazem trilha ecológica em 
Bom Jesus do Oeste

O Centro de Convivência 
dos Idosos Bom Jesus sediou 
terça-feira (16) a 2ª Confe-
rência Municipal dos Direi-
tos da Criança e do Adoles-
cente. A palestra, ministrada 
pela pedagoga Alda Deto-
fol, contou com espaço para 
discussão e apresentação 
de propostas. Na ocasião, 
também foram os escolhi-

dos os delegados que irão 
representar o município. 

O evento, organiza-
do pelo Conselho Munici-
pal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente e pela Se-
cretaria de Assistência So-
cial, teve como objetivo pla-
nejar e garantir os direitos 
das crianças e adolescen-
tes de Bom Jesus do Oeste. Palestra foi ministrada pela pedagoga Alda Detofol 

Charlaine Kreuz/Ascom Prefeitura

Em comemoração ao 
Dia da Criança, alunos da 
Escola Municipal Profes-
sor Albano Borre, de Bom 
Jesus do Oeste, participa-
ram de trilha ecológica na 
propriedade de Enoir Cres-
tani, na Linha Jundiá. 

A caminhada na área 
de preservação estimu-
lou os participantes a re-
fletir sobre a importância 
de preservar o meio am-
biente, entendendo a fun-
ção de árvores nativas, in-
clusive para o equilíbrio da 
produção no cenário ru-
ral. Para o diretor do edu-
candário, a atividade foi 

muito produtiva. “Traba-
lhar este tema com crian-
ças é muito gratificante, 

pois sabemos que são elas 
o futuro da nossa socieda-
de e as principais dissemi-

nadoras de ideias e ações 
que irão influenciar o meio 
em que vivemos”, afirma.

Passeio foi realizado na Linha Jundiá

Charlaine Kreuz/Divulgação

OuTuBRO ROSa 
Equipe da Saúde 
realiza atividades 
diferenciadas

As equipes do Núcleo 
de Apoio à Saúde da Família 
(Nasf) e do Estratégia Saúde 
da Família (ESF) de Bom Je-
sus do Oeste promoveram ati-
vidades diferenciadas na tar-
de de quinta-feira (18), em 
alusão ao Outubro Rosa.

O evento, com início às 
14h, contou com a participa-
ção de diversos profissionais, 
como nutricionista, educado-
ra física, fisioterapeuta, psicó-
loga e massoterapeuta. O foco 
das atividades foi o autocuida-
do e a autoestima feminina.

Divulgação

Profissionais programaram diversas atividades 
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TEX WINTER
O ex-treinador 
de basquete tex 
Winter morreu 

no dia 10 de 
outubro, aos 96 anos. 

Pioneiro do “triângulo ofensivo”, 
conquistou seis títulos da NBA e foi 
responsável direto pela formação 
de grandes nomes do basquete 
mundial. Começou a carreira como 
técnico no Kansas State university, 
em 1947, e após duas décadas no 
basquete universitário migrou para 
a NBA, onde treinou o houston 
rockets, em 1971. Foi como 
assistente de Phil Jackson que 
Winter conquistou os seis títulos 
no Chicago Bulls e no Los Angeles 
Lakers, entre 1985 e 2008. tex 
Winter foi indicado ao hall da Fama 
do basquete em 2011.

LABINOT HARBUZI 
O ex-jogador 
Labinot harbuzi 
morreu no dia 11 

de outubro, aos 32 
anos, vítima de ataque 

cardíaco. harbuzi atuou nas equipes 
sub-17 e sub-21 da Suécia e chegou 
a ser pedido na seleção principal pelo 
ídolo do futebol Zlatan ibrahimovic, 
em 2009. Considerado uma das 
promessas do futebol sueco, o jogador 
deu seus primeiros passos no malmö 
e foi transferido para o Feyenoord aos 
15 anos. Seu último time foi o melaka 
united, da malásia, em 2016.

CELSO MARTINS 
JÚNIOR
O jornalista, 
historiador e 

escritor Celso 

martins da Silveira Júnior morreu 
no dia 11 de outubro, aos 62 anos, 
vítima de infarto. trabalhou desde 
1976 na imprensa, exercendo 
atividades nos jornais A Gazeta, O 
Estado, Jornal de Santa Catarina e 
A Notícia, além de atuar na rádio 
Guarujá e na tv Barriga verde. 
Fundou e dirigiu o jornal Daquina 
rede, voltado para os bairros 
Santo Antônio de Lisboa, Barra do 
Sambaqui e Sambaqui. martins 
nasceu em Laguna e se formou em 
história pela universidade do Estado 
de Santa Catarina (udesc). Como 
escritor, tem obras de poemas e 
temas ligados à história catarinense.

ARGEU DOS 
SANTOS
O técnico e 
ex-jogador Argeu 

dos Santos morreu 
no dia 11 de outubro, 

aos 63 anos, vítima de câncer 
de próstata. Foi um dos maiores 
zagueiros da história do futebol 
cearense. Além de ter jogado no 
Ceará, atuou também no vasco 
da Gama, Fortaleza e Ferroviário. 
Como treinador, passou por clubes 
do futebol local, conseguindo vários 
acessos e finais de campeonato.

JIM EMSWILLER
O engenheiro 
de som Jim 
Emswiller, que 

trabalhava nas 
filmagens do novo 

filme de tom hanks sobre o 
apresentador infantil mr. rogers, 
morreu no dia 12 de outubro, depois 
de cair de um terraço no set de 
filmagens. Segundo testemunhas, 

Emswiller aproveitou uma pausa 
nas filmagens para fumar um 
cigarro no local da queda. O 
profissional foi vencedor do Emmy 
em 2015 pelo filme Bessie, da 
hBO, e também trabalhou no 
departamento de som de filmes 
como vingadores, Jack reacher e A 
Culpa é das Estrelas.

PATRICK 
BAUMANN
O secretário-geral 
da Federação 

internacional de 
Basquete (FiBA) 

e membro do Comitê Olímpico 
internacional (COi) Patrick Baumann 
morreu no dia 14 de outubro, vítima 
de ataque cardíaco, aos 51 anos. O 
dirigente estava em Buenos Aires, 
na Argentina, para a realização dos 
Jogos Olímpicos da Juventude. 
Formado em Direito e mestre em 
Administração de Esportes, foi 
nomeado membro do COi em 2007, 
onde exerceu diversas funções.

GUGA DE OLIVEIRA
O produtor e diretor 
de tv Guga de 
Oliveira morreu no 

dia 14 de outubro, 
aos 77 anos, vítima 

de parada cardiorrespiratória. 
Carlos Augusto de Oliveira, 
mais conhecido como Guga, foi 
um dos pioneiros da produção 
independente no Brasil. Na década 
de 1970 criou a produtora Blimp 
Filmes, que produziu conteúdo 
para programas como Fantástico e 
Globo repórter. realizou também 
comerciais, filmes, documentários 
e ingressou pela primeira vez na 

televisão em 1979, na extinta rede 
tupi. Atuou na instalação da rede 
Bandeirantes e em 1981 saiu da 
emissora e participou, com roberto 
marinho, da instalação da produtora 
Globotec, responsável pela criação 
de aberturas de novelas, especiais 
e documentários da tv Globo, 
entre eles o especial de fim de ano 
roberto Carlos.

MAXIMIRA 
FIGUEIREDO
A atriz e dubladora 
maximira 

Figueiredo 
morreu no dia 15 de 

outubro, aos 79 anos. Na tv, ela 
ficou famosa por interpretar a vilã 
rosália na novela Pérola Negra, 
do SBt. Como dubladora, deu 
voz a robô rosie, em Os Jetsons, 
e a professora Wingo, em Doug. 
Nascida em São Paulo, começou na 
televisão em novelas e teleteatros 
da tv Paulista.

PAUL ALLEN 
O cofundador da 
microsoft, Paul 
Allen, morreu no 

dia 15 de outubro, 
aos 65 anos, vítima 

de linfoma não-hodgkin. Allen 
ajudou a fundar a microsoft em 
1975 com Bill Gates e saiu em 
1983, quando foi diagnosticado 
com câncer pela primeira vez. 
Nascido em Seattle, estudou com 
Gates no colégio, e já naquela 
época trabalharam juntos em 
alguns experimentos tecnológicos. 
Anos mais tarde, abandonaram 
a faculdade para entrar de vez no 
mundo da computação. Em 1986, 

criou uma empresa chamada 
vulcan, para investir em projetos 
filantrópicos e estudos em diversas 
áreas. Segundo a revista Forbes, 
o empreendedor, que tinha uma 
fortuna avaliada em uS$ 21,7 
bilhões, era a 44ª pessoa mais 
rica do mundo. Allen patrocinou 
iniciativas em diversas áreas. 
No esporte, era dono do Seattle 
Seahawks American, da liga 
profissional de futebol americano, 
do time de basquete da NBA 
Portland trailblazers, e sócio do 
time de futebol Seattle Sounders. 

GIL GOMES
O jornalista Gil 
Gomes morreu 
no dia 16 de 

outubro, aos 78 
anos. Cândido Gil 

Gomes Júnior, mais conhecido 
como Gil Gomes, começou a 
carreira jornalística aos 18 anos, em 
uma rádio, como locutor esportivo. 
Dez anos depois, na rádio marconi, 
passou a cobrir reportagens 
policiais. O suspense utilizado nas 
narrativas de crimes e seu tom de 
voz marcaram a história da crônica 
policial. Nos anos 1990 ficou ainda 
mais conhecido devido à sua 
atuação como repórter de pautas 
policiais no popular “Aqui Agora”, 
do SBt.

JOSÉ GOMES DOS 
SANTOS
O atleta do Lages 
Futsal José Diego 

Gomes dos Santos 
morreu na terça-feira 

(16), aos 25 anos, uma semana 
depois de bater a cabeça durante 

um treinamento. O jogador teve 
traumatismo craniencefálico ao 
tentar dominar a bola e cair sozinho 
na quadra. Dieguinho, como era 
mais conhecido, atuava como ala 
esquerdo e tinha passagens por 
clubes gaúchos antes de chegar 
ao Lages. Junto com o time, o 
atleta se preparava para o primeiro 
jogo das quartas de final da Liga 
Catarinense de Futsal. Ele deixa 
esposa e dois filhos.

GUIDO THEVES
Faleceu no dia 13 de outubro, em 
sua residência, no município de 
romelândia, aos 96 anos. Seu 
corpo foi velado no Salão Paroquial 
de romelândia e sepultado no 
cemitério municipal.

CLARA HENCKES
Faleceu no dia 13 de outubro, em 
sua residência, no município de 
Guaraciaba, aos 73 anos. Seu corpo 
foi velado na igreja da Linha Welter, 
em Guaraciaba, e sepultado no 
cemitério da comunidade. O culto de 
sétimo dia será celebrado amanhã 
(21), às 9h, na igreja da Linha Welter.

FLORA LESCH
Faleceu no dia 15 de outubro, aos 
92 anos, no hospital São José de 
maravilha. Seu corpo foi velado 
no Clube Pioneiro, em maravilha, e 
sepultado no cemitério municipal.

ERVINO THESSING
Faleceu no dia 17 de outubro, aos 
84 anos, no hospital São José de 
maravilha. Seu corpo foi velado na 
igreja Evangélica da Linha Primavera 
Alta, em maravilha, e sepultado no 
cemitério da comunidade. 

OBITUÁRIO

Próximo 
sorteio:
24/10, às 9h, 
em todas as agências
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COTIDIANO

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

ROTina Local é conhecido por diversos acidentes nos últimos 
meses, inclusive com morte

acidente em curva da SC-161 deixa 
motorista ferido em Romelândia

TRÂnSiTO

POLíCia CiViL

POLíCia MiLiTaR guaRaCiaBa

Três pessoas morrem em acidentes na BR-282 

Homem é condenado por repasse de nota falsa

Motocicleta furtada é 
recuperada no interior

Quatro pessoas estão presas 
pela morte de advogado

Três pessoas perderam a 
vida em dois graves aciden-
tes de trânsito entre o últi-
mo dia 12 e o domingo (14), 
na BR-282, na região de Ma-
ravilha. Os números contri-
buíram para o elevado índi-
ce de mortes nas estradas no 
feriadão em Santa Catarina, 

que chegou a nove pessoas.
Em Cunha Porã, na BR-

282, uma mulher de 45 anos 
morreu após o veículo sair da 
pista e bater contra uma árvo-
re. Simone Rosin Lima esta-
va em um Palio de Descanso e 
morreu no local. Ela ficou pre-
sa nas ferragens. O veículo par-

tiu ao meio com o impacto. Em 
razão disso, o Corpo de Bom-
beiros, logo que chegou, fez 
buscas para localizar possíveis 
outras vítimas, mas ninguém 
foi localizado. A varredura foi 
de 200 metros quadrados do 
ponto onde o carro parou.

Em Pinhalzinho duas pes-

soas morreram após uma co-
lisão entre uma motocicleta 
de Nova Erechim e um Pa-
lio de Pinhalzinho. Os con-
dutores morreram no lo-
cal. Outras duas pessoas, 
uma criança e uma mu-
lher, estavam no veículo e fo-
ram levadas ao hospital.

Fotos: WH Comunicações

Carro partiu ao meio e deixou pedaços dentro da mata, às margens da rodovia motocicleta colidiu na lateral do veículo, que ficou destruído

aLTERaÇÕES RELEVanTES nOS 
CRiMES DE TRÂnSiTO COM a 
EDiÇãO Da LEi 13.546/2017

Recentemente houve nova modificação no Código de Trân-
sito Brasileiro, através da edição da Lei 13.546/2017, cuja vigência 
iniciou na data de 18 de abril 2018. Referida alteração é mais uma 
dentre muitas medidas já adotadas pelo legislador no sentido de 
reduzir o número de acidentes de trânsito, coibindo de forma mais 
severa a imprudência decorrente da utilização de substância alco-
ólica ou de entorpecentes na condução de veículo automotor. As-
sim, foram incrementadas novas situações que acabaram quali-
ficando os crimes de trânsito cometidos sob o efeito de álcool ou 
qualquer outra substância psicoativa que determine dependência.

Nesse sentido, o artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro, que 
trata sobre o homicídio culposo na direção de veículo automotor, 
determina em seu recente §3º que, se o agente conduz veículo au-
tomotor sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância 
psicoativa que determine dependência, a pena é qualificada para 
reclusão, de cinco a oito anos, e suspensão ou proibição do direito de 
se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. 

Importante é ressaltar que o homicídio culposo na direção de 
veículo automotor nas condições acima descritas, não mais pode ser 
afiançado pela própria autoridade policial, nos moldes do artigo 322 
do Código de Processo Penal. 

Já para o crime de lesão corporal culposa na direção de veícu-
lo automotor, houve também a inserção de uma qualificadora no 
artigo 303, § 2º do Código de Trânsito Brasileiro, se o agente con-
duz o veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da 
influência de álcool ou de outra substância psicoativa que deter-
mine dependência, e se do crime resultar lesão corporal de natu-
reza grave ou gravíssima, sendo que a classificação da natureza da 
lesão é determinada pelos artigos 129, §§ 1º e 2º do Código Penal. 
Ressalta-se que o crime mencionado passa a ser punido com re-
clusão de dois a cinco anos, sem prejuízo das outras penas previs-
tas no dispositivo penal. 

Por fim, o artigo 308 do Código de Trânsito Brasileiro foi alte-
rado, sendo incorporada a exibição ou demonstração de perícia 
em manobra de veículo automotor, quando em via pública, e des-
de que não autorizada pela autoridade competente, gerando situ-
ação de risco à incolumidade pública ou privada, citando-se como 
exemplo o popular cavalo de pau. Antes da normatização, as con-
sequências para o agente eram tão somente administrativas.

Portanto, nunca esqueçam que a direção de veículo automotor 
não é mero deleite, mas sim uma responsabilidade, devendo o con-
dutor observar a legislação de trânsito pertinente, garantindo a si e 
aos demais usuários da via um trânsito seguro.

Tenham todos uma boa semana!

A Polícia Militar recupe-
rou uma motocicleta furtada 
por volta de 19h de quarta-fei-
ra (17), em Maravilha. A loca-
lização foi possível após in-
formações de moradores. A 
moto estava com os documen-
tos, abandonada na comuni-
dade de Linha Sanga Silva.

De acordo com a PM, a 
ajuda da população foi mui-
to importante. “É de gran-
de valia o auxílio da popula-
ção quando são realizadas 
denúncias sobre tais fatos, in-
formando sobre movimen-
tação estranha de pessoas e 
veículos”, destacou a PM.

A Polícia Civil emitiu nota à 
imprensa no início da tarde de on-
tem (19) sobre as prisões relacio-
nadas ao homicídio do advogado 
Joacir Montagna, de 54 anos, ocor-
rido no dia 13 de agosto de 2018, 
em seu escritório no município 
de Guaraciaba. De acordo com a 
Polícia Civil, quatro suspeitos de 

participarem do crime se encon-
tram presos. A última prisão ocor-
reu nesta quinta-feira (18), na ci-
dade de Rio Bonito do Iguaçu-PR.

No dia do homicídio, dois ho-
mens chegaram em uma moto-
cicleta, um desceu e foi até o es-
critório. Montagna foi morto 
com um tiro à queima-roupa.

A Polícia Civil, por meio 
do Setor de Investigação Cri-
minal, prendeu um homem 
de 28 anos, que foi condena-
do pelo repasse de nota fal-
sa. Expedido pela Justiça de 

São Miguel do Oeste, onde 
ele foi condenado, o man-
dado de prisão foi cumpri-
do na tarde de quarta-fei-
ra (17) em Maravilha. De 
acordo com a polícia, o ho-

mem é natural de Maravilha. 
No ano 2010, ele ha-

via tentado repassar dinhei-
ro falso no comércio local. Se-
gundo o delegado Leonardo 
Zambelli, o preso possui di-

versas passagens policiais 
por furto, tráfico de entorpe-
centes, porte ilegal de arma 
de fogo e corrupção de me-
nores. Ele foi encaminhado 
para a cadeia de Maravilha. 

A Polícia Militar Rodoviá-
ria registrou mais um acidente 
na curva da SC-161, em Rome-
lândia. O local é famoso por re-
gistrar diversos acidentes nos 
últimos meses. Na quinta-feira 
(18), por volta das 17h, o novo 
acidente envolveu um cami-
nhão de São Leopoldo-RS. O 
motorista perdeu o controle e 
colidiu contra um poste. 

De acordo com o Corpo 

de Bombeiros de Anchieta, o 
motorista sofreu ferimentos 
na cabeça e foi encaminhado 
para atendimento pela pre-
feitura. Ele pulou para fora 
da cabine antes de o cami-
nhão colidir contra o pos-
te. Segundo os bombeiros, o 
poste era novo e havia sido 
instalado após um recente 
acidente no local, que deixou 
uma pessoa morta. motorista pulou para fora do veículo antes de colidir contra poste

Corpo de Bombeiros
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ESPORTE

A equipe da Asespp Mara-
vilha/Secretaria de Esportes, Ju-
ventude e Lazer (SEJL) partici-
pou dos jogos paradesportivos 
de Santa Catarina. A competição 
foi realizada entre os dias 10 e 14 
de outubro, na cidade de Jaraguá 
do Sul. Os atletas foram acompa-
nhados pelo professor Douglas 
Lago e conquistaram quatro me-
dalhas. Luciane Werner conquis-
tou três ouros, no lançamento de 
club e de disco e arremesso de 
peso. Maicon Dieterich foi prata 
no salto em distância. 

Também participaram os 
atletas Deiwison Fantin e Ga-

OuRO Competição foi realizada entre os dias 10 e 14 de outubro, 
em Jaraguá do Sul

Maravilhenses participam 
dos Parajasc 2018

Divulgação

Luciane Werner conquistou três ouros, no lançamento de club e de disco e 
arremesso de peso

brieli Webber, que recebe-
ram medalha de participação, 
e William Seiffert não compe-

tiu, pois sentiu um desconfor-
to muscular e por opção técnica 
não participou de suas provas. O 

atleta vai participar em São Pau-
lo e faz parte da seleção catari-
nense, em novembro.

Segundo Lago, a competi-
ção foi muito proveitosa, pois os 
atletas melhoraram suas mar-
cas. O professor também ressal-
ta a importância do apoio da Se-
cretaria de Esportes, Juventude 
e Lazer do município de Mara-
vilha para o paradesporto, pois 
Maravilha sempre é referência 
em organização e suporte aos 
atletas. “Agora nosso foco fica 
para o Festival Paralímpico, que 
será em nossa cidade, dia 10 de 
novembro”, ressalta.

Na quarta-feira (10) foi 
realizada, junto à Secreta-
ria de Esportes, Juventude 
e Lazer, a reunião de lança-
mento e entrega das fichas 
de inscrição para o Campe-
onato Interfirmas de Fute-
bol 7. As modalidades em 
disputa serão master, suca-
tão e livre masculino. Po-
dem jogar na modalidade su-
catão nascidos até 1978 e no 
master nascidos até 1968. 

Na categoria livre a úni-
ca exigência é ter o títu-

lo de eleitor na cidade, dois 
atletas sem o título no mu-
nicípio, mas que compro-
vem vínculo com Mara-
vilha. Outro quesito que 
mudou em relação a outros 
campeonatos interfirmas é 
a exigência de um núme-
ro mínimo de jogadores da 
mesma empresa, o que nes-
te ano não é mais cobrado. 

Ontem foi o último pra-
zo para fazer as inscrições 
e o congresso técnico será 
na segunda-feira (22). 

nOVa COMPETiÇãO 

COngRESSO

Maravilha lança 
Campeonato de futebol 7

Definido o chaveamento 
do Carlos Culmay inTERnaCiOnaL 

PREMiaÇãO

fim de semana com pedal na argentina 

atletas participam da última etapa do 
Circuito Oeste de Corrida

Quatro ciclistas de Ma-
ravilha se juntaram a mais 
35 ciclistas de São Miguel do 
Oeste e Chapecó para for-
mar o grupo que foi peda-
lar na Argentina. A aventura 
foi no domingo (14), quan-
do os maravilhenses Josia-
ne Bordin, Everson Bordin, 
Willian Serpa e Edina Ser-
pa pedalaram na selva do 
Parque Nacional Argenti-
no Iguazu até as Cataratas 
do Iguaçu do lado argenti-
no. Foram 60 quilômetros 
de pedalada pela selva. 

A aventura começou de 
ônibus, ainda em território 

brasileiro, até a cidade argen-
tina de Andrezito, e de lá usa-

ram as bicicletas para che-
gar até Puerto Del Iguazu. 

Os brasileiros fizeram 60 quilômetros de bicicleta em terras argentinas 

Divulgação

No domingo (14) atletas da 
Asespp Maravilha/Secretaria 
de Esportes, Juventude e Lazer 
(SEJL) participaram da 7ª eta-
pa do Circuito Oeste de Corridas 
de Rua. Esta foi a última etapa 
e ocorreu na cidade de Xaxim.

Os participantes conquis-
taram troféus, medalhas e pre-
miações em dinheiro. Elean-
dro Ortiz ficou em 1º lugar 
na categoria de 25 a 29 anos; 
Rosmilli Weizenmann obte-
ve o 2º lugar na corrida na ca-
tegoria de 40 a 44 anos. 

Logo após a corrida teve en-
cerramento com almoço e con-

fraternização entre os participan-
tes e a entrega dos troféus para 
os corredores que mais pontu-

aram durante todas as etapas. 
Rosmilli conquistou o 1º lu-

gar na sua categoria ganhando 

troféu e premiação em dinhei-
ro; Eleandro Ortiz conquistou 
o 3º lugar na categoria 25 a 29 
anos, ganhando troféu e premia-
ção em dinheiro; Luana Gondo-
rek também conquistou o 3º lu-
gar na sua categoria e recebeu 
troféu e premiação em dinheiro.

Os professores Douglas 
Lago e Deiwison Furlanetto pa-
rabenizam os atletas pelas con-
quistas e dedicação de cada um. 
“Ressaltamos também que to-
dos os treinamentos são ofere-
cidos gratuitamente pela Secre-
taria de Esportes, Juventude e 
Lazer de Maravilha”, finalizam.

Participantes conquistaram troféus, medalhas e premiações em dinheiro

Divulgação

Representantes da Secre-
taria de Esportes, Juventude e 
Lazer de Maravilha estiveram 
na Argentina no último dia 12. 
No país vizinho, eles participa-
ram do congresso técnico do 
torneio Carlos Culmay, na ci-
dade de Montecarlo. Da Ar-
gentina, os maravilhenses vie-
ram sabendo em quais chaves 
e contra quem serão os primei-
ros jogos da competição. Ma-
ravilha disputa nas modali-
dades de bocha, bolão, vôlei, 
vôlei de praia, tênis de mesa 
e maratona nos naipes mas-
culino e feminino. Também 
participa com o futebol 7 vete-
ranos e com o xadrez misto. 

Os municípios que par-
ticipam do torneio são Cai-
bi, Caipiovi, Cerro Largo, 
Cunha Porã, Cunhataí, Mara-
vilha, Montecarlo, Palmitos, 
Pinhalzinho, Puerto Rico, Ri-
queza, Ruiz de Montoya, Sal-
vador das Missões, Santo Cris-
to, São Carlos e Saudades. 

Na bocha masculina Ma-
ravilha está na chave A com 
Santo Cristo e Puerto Rico; no 
naipe feminino chave C com 
Montecarlo, Santo Cristo e 

Cunha Porã; bolão feminino 
chave B Salvador das Missões, 
Santo Cristo, Capiovi, Caibi e 
Maravilha; no bolão masculino 
Maravilha está na chave B, jun-
tamente com Santo Cristo, Sau-
dades, Pinhalzinho e São Car-
los; futebol 7 veteranos Chave 
A com Ruiz de Montoya e Mon-
tecarlo; vôlei feminino, cha-
ve C Montecarlo, São Carlos, 
Santo Cristo e Maravilha; vôlei 
masculino chave B junto com 
Montecarlo, Ruiz de Montoya e 
Santo Cristo; vôlei de praia fe-
minino chave A com Cunha 
Porã, Santo Cristo e Monte-
carlo; vôlei de praia masculi-
no, Maravilha caiu na chave 
A com Montecarlo e Caibi; tê-
nis de mesa masculino, chave A 
Montecarlo, Pinhalzinho, Ma-
ravilha, Capiovi, Caibi e Puer-
to Rico; tênis de mesa femini-
no chave B Montecarlo, Puerto 
Rico, Caibi, Capiovi e Maravi-
lha; xadrez misto, chave única 
com Maravilha, Capiovi, Mon-
tecarlo, Salvador das Missões, 
Cunha Porã e Puerto Rico; e 
na maratona Maravilha parti-
cipa com dois atletas no naipe 
masculino e dois no feminino. 

Congresso técnico ocorreu no dia 12, em montecarlo, na Argentina 

Divulgação
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 ONEIdE BEHLING

A equipe adulta intensi-
fica os treinos visando a Taça 
Carlos Culmey na cidade de 
Monte Carlo, na Argentina. O 
torneio será nos dias 16, 17 e 
18 de novembro. De acordo 
com o professor Thomas Zar-
do, a equipe será compos-
ta pela nova geração do vo-
leibol maravilhense. “Serão 
oito atletas de 14 a 16 anos, 
da equipe adulta”, ressalta. 

Zardo agradece a admi-
nistração municipal, Secre-
taria Municipal de Esportes, 
Juventude e Lazer pelo mate-
rial, espaço para treinamen-
to e auxílio com as despesas, 

nOVa gERaÇãO

CaMPEOnaTO

Voleibol adulto treina para competição na argentina

Bocha 48 terá sequência hoje 

Serão oito atletas de 14 a 16 anos da equipe adulta 

Divulgação

a Associação Maravilhen-
se de Voleibol, os patrocina-

dores e todos os atletas pela 
dedicação. “A todos que nos 

acompanham e torcem pela 
equipe, obrigado”, finaliza. 

No sábado (13) foi realiza-
da a primeira rodada do Campe-
onato Municipal de Bocha 48 em 
Maravilha. Hoje (20) o campeo-
nato continua com a segunda ro-
dada. Serão mais quatro jogos, 
no Bar do Zé, Sanga Silva, Água 
Parada e Bar do Alberi. O Bar do 
Zé enfrenta Bar Sirineu Macha-

do A; Sanga Silva joga contra Bar 
do Suru; Água Parada enfrenta o 

Bar do Orlando Machado B; e Bar 
do Alberi joga contra Amigos do 

Bar do Zé B. Os resultados da pri-
meira rodada seguem na tabela.

LuTO nO fuTSaL 
Recebemos com tristeza a informação de que o atle-

ta Dieguinho sofreu uma queda durante o treinamento da 
equipe Lages Futsal e estava em coma induzido. Não resis-
tiu e acabou falecendo. José Diego Gomes dos Santos, ao ten-
tar dominar a bola, perdeu o equilíbrio do pé de apoio, caiu, 
bateu a cabeça, provocando sangramento pelo ouvido. Die-
guinho participava da preparação para o primeiro jogo das 
quartas de final do segundo turno da Liga Catarinense de 
Futsal, contra a equipe de Saudades. A notícia da morte do 
atleta de 24 anos abalou a todos que disputam a competição.

OPORTuniSTaS
Me desagradam no futebol os oportunistas! Aqueles que 

pensam entender de futebol. Alguns nunca chutaram uma 
bola, passaram perto de um vestiário profissional, e opinam 
como doutores. Destes ainda não escutei e li nada sobre a 
classificação do Clube Recreativo Maravilha. Deve ter entra-
do água do chope mesmo! Vai um abraço.

MuSiQuinHa 
Presenciei fatos singulares na classificação do CRM. O 

torcedor não esqueceu o bom trabalho feito por Luís Car-
los Capelli. Gerson, irmão do treinador, fez questão de falar 
no microfone da Líder FM que o técnico aguentou a pressão, 
quando a maioria pedia a saída do atacante Fábio Budda. Ca-
pelli apostou no centroavante, e deu certo! Budda fez os dois 
gols. Até o CD com a musiquinha: “hi, hi, hi o Capelli vai cair”, 
sumiu da praça. Agora só elogios ao treinador do Clube Re-
creativo Maravilha.

BRaSiLEiRãO 
Provavelmente Grêmio e São Paulo foram excluídos da 

disputa do título brasileiro. Grêmio, em razão da opção fei-
ta pela Libertadores, joga nesta terça-feira contra o River, na 
Argentina. O São Paulo por falta de qualidade mesmo. Conti-
nuam na briga Palmeiras, Internacional e Flamengo. Palmei-
ras está em melhores condições. Inter não pode perder jo-
gadores por lesão ou cartões, pois os substitutos não são os 
melhores. Flamengo não me passa confiança. O Palmeiras é 
o grande favorito.

TREinaDOR 
Chapecoense contratou um técnico que só trabalhou em 

equipes que brigam pelo rebaixamento na Série A. Claudi-
nei Oliveira não conseguiu manter o Avaí em 2017 na Primei-
ra Divisão. Neste ano, passou por Sport e Paraná, ambos na 
“zona do agrião”. Com o Paraná Clube não conseguiu vencer 
nem um jogo sequer no Brasileirão. Esse é o cara que tem a 
missão de evitar o rebaixamento da nossa Chape. Oremos!

gaMBaTTO fiaT Jogos foram realizados na noite de ontem (19) 

Campeonato Municipal de futsal 
é finalizado em Maravilha

Na noite de quarta-fei-
ra (17) a Secretaria de Espor-
tes, Juventude e Lazer (SEJL) 
de Maravilha realizou as par-
tidas da decisão do terceiro 
lugar das categorias veterano 
e feminino do Campeonato 
Municipal de Futsal. Em qua-
dra pelo naipe feminino SER 
Aurora x Agência D, com pla-
car de 3 x 2 para Agência D. 
Pela categoria veterano joga-

ram Eduarda Móveis x SER 
Aurora, com placar de 5 x 0 
para Eduarda Móveis. Jefer-
son Breda marcou três vezes.

A entrega da premiação 
foi ontem (19), quando teve a 
decisão do primeiro e do ter-
ceiro lugar da categoria livre 
e a decisão da veterano, fe-
minino e livre. Na noite tam-
bém teve as semifinais da ca-
tegoria livre. Se enfrentaram 

as equipes Academia Corpo 
Expressão/Aracnomania/HG 
Center x Novo Bairro, placar 
de 5 x 1 para Academia Cor-
po Expressão/Aracnomania/
HG Center. A outra semifinal 
foi entre Autoelétrica Bordin 
x Casa da Bebida/PS do Bra-
sil. Placar de 4 x 2 para Casa 
da Bebida/PS do Brasil.

Final da categoria livre 
foi entre Casa da Bebida/PS 

do Brasil x Academia Cor-
po Expressão/Aracnomania/
HG Center. Na categoria fe-
minina a final foi entre Espa-
ço da Mulher/In9ve Planeja-
dos x Mercadão do Calçado/
Eco Print e na veteranos en-
tre Atlético MH x Globoeste. 
Os jogos ocorreram na noite 
de ontem (19) e os resultados 
serão publicados na próxima 
edição do Jornal O Líder. 

Fotos: Ederson Abi/O Líder

meninas da Agência D são as terceiras colocadas da edição 2018 Eduarda móveis goleou e ficou na terceira posição do veterano
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No domingo (14) o pi-
loto maravilhense de velo-
cross Jaime Mendes compe-
tiu no município de Toledo, 
Estado do Paraná. A pro-
va foi pela quinta etapa da 
Copa Pro Tork de Velocross. 
Ele conseguiu o terceiro lu-
gar na força livre nacional e 
a mesma colocação na 230 
cilindradas pro. “Tive pro-
blema na moto, caso con-
trário poderia ter conquista-

do melhores posições, mas 
tudo bem, considero como 
um treino para o Campeo-
nato Catarinense, que tenho 
grandes chances de aca-
bar campeão, pois falta uma 
etapa e eu estou apenas dois 
pontos atrás do primeiro co-
locado”, projeta.

3º LugaR Piloto usou a prova como preparação para o Catarinense 

Jaime Mendes compete no 
Paraná e conquista pódio 

Prova foi pela quinta 
etapa da Copa Pro 
tork de velocross

Divulgação

finaLiSTaS

gRanDE ExiBiÇãO 

futsal feminino levanta troféu e meninos são 
vice da Móveis Léo

Sub-16 goleia na semifinal e vai disputar 
título da Copa Victor Móveis

Na manhã de sexta-fei-
ra (12) as meninas da catego-
ria sub-11 de futsal da Secre-
taria de Esportes, Juventude 
e Lazer de Maravilha partici-
param da final da Taça Mó-
veis Léo. A decisão foi na ci-
dade de São Carlos. Na parte 
da tarde jogaram os meninos 

da categoria sub-7.
Elas jogaram contra as re-

presentantes de Nova Ere-
chim e saíram perdendo, de-
pois empataram e viraram o 
placar. Maravilha, comanda-
da pelo professor Paulo Fer-
reira, alternou momentos na 
frente e atrás no marcador.

Destaque para Maravilha 
foi a jogadora Maiara, que fez 
três gols dos quatro marcados 
pelas maravilhenses, o outro 
foi da atleta Eduarda. Fim do 
tempo de jogo, placar igual 
em quatro gols. Nos pênaltis, 
melhor para Maravilha, que 
ganhou de 3 x 2. 

MEninOS 
Os meninos da categoria 

sub-7 de Maravilha, coman-
dados pelo professor Dou-
glas Filipin, conseguiram o 
vice-campeonato. Eles jo-
garam contra Saudades e o 
placar foi de 3 x 1 para os ad-
versários.

Fotos: Divulgação

Elas ficaram com o título máximo da categoria sub-11 meninos ficaram vice da categoria sub-7

A semifinal da Taça Vic-
tor Móveis de futsal, entre 
Maravilha x Pinhalzinho, pela 
categoria sub-16, foi realiza-
da no sábado (13), no Giná-
sio Gelson Tadeu Mello Lara. 

Maravilha não tomou 
conhecimento dos adver-
sários e goleou. Placar fi-
nal de 6 x 0. Agora Mara-
vilha enfrenta Saudades, 
hoje (20), em Modelo, às 

16h20. O duelo vale o título.  
Além do sub-16, Maravi-

lha disputa o título nas cate-
gorias sub-8, contra Saltinho, 
hoje (20), às 15h, e sub-10, 
contra Saudades, às 15h40. 
De acordo com o professor 
Gian Mauro Silva, o campeão 
recebe prêmio de R$ 500. 

A disputa é hoje (20) e é 
para levantar troféu

Divulgação

fLaMaRaViLHa 

DaniELa SEiBT

Consulado do flamengo 
é oficializado com a 
presença de Sávio 

atleta de guaraciaba 
defende a Seleção 
Brasileira de Voleibol

Fotos: Ederson Abi/O Líder

A torcida do Flamengo 
está em festa no municí-
pio de Maravilha. A criação 
do Consulado foi oficiali-
zada na manhã de domin-
go (14), no Plaza Eventos. 

O ato oficial foi jun-
to com o encontro da Fla

-Maravilha. A oficiali-
zação do consulado do 
Flamengo em Maravilha 
contou com a presença 
do ex-atleta Sávio e o tor-
cedor Maurício dos An-
jos, que tatuou a cami-
sa do Flamengo no corpo.

Agora maravilha tem consulado do Flamengo

Ídolos receberam placa comemorativa 

A atleta de voleibol Da-
niela Seibt, formada nas ca-
tegorias de base da ADG 
– Associação Desportiva 
Guaraciaba, embarcou no 
domingo (14) para o Peru, 
onde vai defender a Sele-
ção Brasileira de Voleibol 
sub-20, pelo Campeonato 
Sul-Americano de Voleibol.

Essa é a terceira vez que 
Daniela defende o Brasil na 
competição Sul-America-
na. Em 2014 a atleta, junta-
mente com as comandadas 
do professor Evelton Bólli-
co, representou o Brasil na 
competição internacional. 
Na oportunidade, elas con-
quistaram o segundo lugar.

Daniela Seibt atualmen-

te joga pelo Esporte Clu-
be Pinheiro de São Paulo, 
que também tem a atribui-
ção de ser a capitã da sua 
equipe e hoje logra o êxi-
to de ser a maior vencedo-
ra do voleibol feminino de 
base de Santa Catarina. 

Daniela vai disputar o Campeonato 
Sul-Americano

Divulgação
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