
Caderno especial apresenta o que já está acontecendo na feira, a programação deste fim de 
semana, estrutura e expositores e faz um convite para que você seja parte deste grande evento

PÁGINAS 17 A 23 
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22ª eDIÇãO Os lucros serão revertidos para a Campanha da Visão 

lions clube Maravilha promove 
tradicional Jantar do Peixe 

Mais de 600 pessoas parti-
ciparam da 22ª edição do Jantar 
do Peixe em Maravilha, no sába-
do (10). O evento foi organizado 
pelo Lions Clube Maravilha e re-
alizado no Salão Paroquial. De 

acordo com o presidente, Silvino 
Giacomin, o jantar foi sucesso. O 
cardápio foi dourado assado, filé 
de tilápia, costela de tambaqui, sa-
ladas diversas e lasanha de peixe. 

Segundo Giacomin, o lucro 

será revertido para ações na Cam-
panha da Visão, desenvolvida to-
dos os anos pelo Lions. São cerca 
de 700 exames oftalmológicos por 
ano, sendo que o Lions auxilia na 
compra de óculos de grau, quan-

do necessário, para pessoas ca-
rentes. Cada caso é analisado pela 
equipe. O presidente agradeceu 
os apoiadores, aos participantes e 
integrantes do LEO Clube que au-
xiliaram no evento.

Fotos: Ederson Abi/O Líder

Cardápio diferenciado foi servido no evento mais de 600 pessoas participaram do jantar

cONSequêNcIA DAS curtIDAS

O leitor já deve ter visto alguém divulgando algo polêmico 
em redes sociais só para ganhar mais curtidas. Ou postando 
uma foto ousada. Ou um desabafo, ou uma denúncia. Esses 
fenômenos que já são bem conhecidos por todos nós.

Nosso debate costuma ser em torno do conteúdo postado. 
Julgamos e criticamos com base nos nossos valores, no nosso 
ponto de vista. Mas creio que existe um efeito colateral desse 
jeito moderno de se expressar que deveria gerar uma preocu-
pação maior: o quanto isso nos molda como pessoas. O quan-
to isso afeta a nossa rotina.

Um exemplo: procuramos experiências que possam ser 
compartilhadas em redes sociais. Só vamos se der para se ga-
bar no Instagram. E depois de compartilhar, ficamos na ex-
pectativa da repercussão entre o nosso círculo de “amigos” e 
seguidores. É patético, sim, mas é assim que nos tornamos. 
Em maior ou menor grau, todos nós estamos envolvidos nes-
se triste círculo vicioso de busca por aprovação social.

E então vem a consequência dessa busca: começamos a 
criar coisas com base no potencial de curtidas. O mais peri-
goso, no meu caso, é quando esse comportamento afeta o tra-
balho: criar algo comum, simples, genérico, só para receber 
aplauso imediato. Para tentar agradar a massa. A métrica do 
sucesso se torna a curtida, e não, por exemplo, a utilidade, a 
relevância, a eficiência.

Corremos o risco de, sem perceber, ignorar nossa missão, 
nosso propósito, e simplesmente jogar para a plateia. E dessa 
forma, dificilmente criaremos algo grandioso, que resista ao 
tempo, que resolva problemas sérios.

É o caro preço de trocar tempo e dedicação por aprova-
ção em rede social.

*
Ouvi a história de um bem sucedido presidente americano, 

que sempre se achou inferior por não ter estudado em uma gran-
de faculdade, como aqueles que o precederam na Casa Branca.

Esse sentimento acomete a todos nós. Na minha equipe te-
nho pessoas que não se sentem preparadas para a gestão, por 
exemplo, porque acham que falta conhecimento. Porque não es-
tudaram para isso.

Pode ser que ainda lhes falte alguma coisa. Mas desconfio 
que, se falta algo, não é conteúdo da faculdade. Ainda mais hoje 
em dia, com a disponibilidade total de informação.

A maior barreira não é mais a falta de conhecimento: é 
o pensamento de que falta algo em você. De que os outros 
são melhores, mais preparados. De que algo maior não é 
reservado para você.

Mudando essa mentalidade, o restante se aprende e se 
ensina. A maior barreira sempre é interna.
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LIÇÕES DE VIDA
a alegria não está nas coisas, 
está em nós... (richard Wagner)

por WOLMIR HÜBNER

RAdAR
radar@jornalolider.com.br

Até A PróxIMA eDIÇãO!

lewANDOwSkI 
DeSOlADO

Ricardo Lewandowski, 
ministro do STF, “está deso-
lado com o resultado das ur-
nas”, diz O Globo. Ele esperava 
dar a canetada final para tirar 
Lula da cadeia, mas os elei-
tores decidiram o contrário.

Cleiton Ferrasso/O Líder

Mhtv

o empresário e amigo Patrik Canton, com sua equipe, lançou para 
maravilha o novo produto da mhnet, oficialmente, na quinta-feira (15), 
logo após a abertura oficial da Fecimar 2018. a cerimônia marcou o 
lançamento da mhTv, a Tv por assinatura da mhnet. neste primeiro 
momento, a empresa oferece o produto para maravilha, mas nos 
próximos meses já amplia a abrangência do serviço para todos os 
estado do Sul. Conforme o responsável pelo setor de marketing e 
Comunicação da mhnet, marco andrade, são mais de 100 canais 
de vídeo e em breve também serão disponibilizados canais de rádio. 
Parabéns, amigos, e muito sucesso no empreendimento!

PARABÉNS AOS NOSSOS CICLISTAS
Ciclistas de São Miguel do 

Oeste participaram no domin-
go (11) da décima edição do De-
safio Serra do Rio do Rastro de 
Mountain Bike e Speed. O de-
safio foi realizado na cidade de 
Lauro Müller (SC), com largada 
em frente ao Ginásio de Espor-
tes Nelson Righetto e chegada no 
Mirante Serra do Rio do Rastro. 
Segundo a Federação Catarinen-
se de Ciclismo (FCC), partici-
param desta edição 1.100 atle-
tas. Destaque para as ciclistas de 
São Miguel do Oeste que ficaram 
entre as primeiras colocadas:

Arceli Filippi (Tita) – 1º lugar na categoria mTb Feminino master C
Dilaine Andressa Hermes – 3º lugar na categoria mTb Feminino Sub-30 
Aline Hübner – 5º lugar na categoria mTb Feminino master b1

MEDICINA PELO ENEM
Estão abertas as 
matrículas para 
a seleção de 
30 alunos 
para o curso 
de medicina 
em Jaraguá 
do Sul/SC. 
os candidatos 
podem fazer a inscrição pelo site 
www.estacio.br/medicina até o 
próximo dia 25. os aprovados 
começarão o curso já no primeiro 
semestre de 2019. a seleção 
dos interessados será feita pelas 
notas do Exame nacional de 
Ensino médio, o Enem.

RIO IRACEMA
A cidade de Maravilha tem no Rio Iracema uma das maiores riquezas, 

que é a sua beleza natural. Embora com seus problemas de cheias não ha-
bituais, e que logo estaremos livre devido às obras que serão desenvolvidas 
no mesmo, nos cabe aqui uma sugestão ao Departamento de Obras e Urba-
nismo do município: efetuar uma limpeza nas suas margens para eliminar 
a vegetação que está dando impressão de abandono. Têm proprietários que 
fazem a conservação e é elogiável, mas observa-se a invasão de vegetação 
que deveria ser eliminada em vários pontos. Será um serviço simpático e 
sem custo, com a aprovação da comunidade. Obrigado pelas providências!

ALÉM DAS EXPECTATIVAS

O sucesso da Fecimar está superan-
do todas as expectativas. Público com-
parecendo em massa e os shows agra-
dando em cheio. Quem ainda não 
compareceu, visite os expositores e tenha um ótimo fim de semana com as inú-
meras atrações. Valeu o esforço de toda a equipe de organização e as empre-
sas que investiram na nossa feira. Nós, com nossos veículos de comunica-
ção, estamos dando a maior cobertura a esse grande evento. Visite-nos!

MÁS NOTÍCIAS

a Caixa suspendeu a contratação 
de novas unidades do programa 
minha Casa minha vida da faixa 
1,5 por falta de recursos para 
o programa, o que pode afetar 
incorporadoras e construtoras. 
nessa faixa, na qual se enquadram 
famílias com renda de até r$ 2.600 
mil por mês, o governo banca 
uma parcela de até r$ 47,5 mil do 
valor do imóvel. É esse dinheiro, 
destinado ao pagamento do 
subsídio, que acabou. a intenção do 
banco é retomar os financiamentos 
em 2019, quando o programa 
receberá um novo aporte. a Caixa 
ressaltou que, no total, o programa 
minha Casa minha vida recebeu 
este ano r$ 57,4 bilhões. até o 
momento, informa a instituição, 
foram contratados 4,7 milhões de 
unidades habitacionais. 

Arquivo Pessoal

corte de cargos  
A equipe do presidente eleito, Jair Bolsonaro (PSL), pretende fa-

zer um pente-fino no que classifica como ‘aparelhamento’ dos bancos 
federais nas gestões do MDB e do PT. As informações estão sendo le-
vantadas por ‘grupos voluntários’ de funcionários de carreira do Ban-
co do Brasil, Caixa, BNDES, Banco do Nordeste e Banco da Amazônia. 
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Uma grande festa marcou 
o acendimento das luzes nata-
linas em Maravilha. O evento 
foi no domingo (11), no Espaço 
Criança Sorriso, acompanha-
do por lideranças e comunida-

de em geral. O público se emo-
cionou durante a programação, 
que contou com o show “Piano 
Cristal no seu Natal”, com o pia-
nista Daniel Backes e a cantora 
Michelli Fortes. 

Logo após o show, o mu-
nicípio realizou os pronuncia-
mentos e ligou as luzes de Na-
tal, evidenciando a decoração 
no Espaço Criança Sorriso, Pra-
ça Cidade das Crianças e Praça 

Padre José Bunse. O grande di-
ferencial são as luzes que deco-
ram as principais avenidas. Di-
versas pessoas saíram às ruas 
para acompanhar a decoração 
durante a primeira noite.

DecOrAÇãO Show “Piano Cristal no seu Natal” encantou 
o público presente 

evento marca o acendimento 
das luzes natalinas 

Fotos: Ederson Abi/O líder

Show com o pianista Daniel backes e a cantora michelli Fortes Espetáculo apresentando emocionou o público

Público presente no evento Um dos destaques da decoração é o “teto” iluminado das avenidas centrais

Liamar Pedroso ouviu 
desde o ano passado 60 his-
tórias de idosos que a fize-
ram rir, chorar, mas acima de 
tudo, aprender com a experi-
ência. Ela escreveu todas es-
tas vivências no livro Me-
mórias e Histórias, que será 
lançado na terça-feira (20), 
durante o 2º Evento Cultural. 

Para a autora, a obra inte-
gra as marcas da vida daque-
les que muito têm para con-
tar. “Eu penso que os idosos 
possuem tantas coisas bo-
nitas e marcantes para falar 
que eu acho que isso mere-
cia um registro e então co-
mecei a montagem”, explica. 

O livro começou a ser 

montado no ano passado, 
durante as visitas aos ido-
sos. “Alguns deles me con-
taram, outros tive que pedir 
ajuda dos filhos. Eu acredi-
to que este livro marca a his-
tória de vida deles e registra 
tudo para o futuro”, destaca. 

O lançamento será re-
alizado no Lar de Convi-

vência, às 13h. O Evento 
Cultural também terá apre-
sentações de idosos e uma 
exposição de objetos anti-
gos que fizeram parte da vida 
da população maravilhen-
se. A programação será aber-
ta ao público e Liamar tam-
bém fará um agradecimento 
aos apoiadores do livro. 

eveNtO culturAl 
livro Memórias e histórias será lançado na terça-feira 

A campanha “Doe livros, 
compartilhe conhecimentos” 
começa nesta terça-feira (13) 
em Maravilha. Ela é promo-
vida pelo LEO Clube Ômega 
e segue até dia 29 deste mês. 
Robson Belusso é o coorde-
nador da campanha. Confor-
me ele, a intenção é ajudar 
as entidades do município. 
A arrecadação é feita todo o 
ano e em cada edição desti-
nada para uma entidade dife-

rente a fim de ajudar a todos. 
Os livros serão doados para 
a Escola de Educação Bási-
ca Nossa Senhora da Salete.

Os pontos de coleta es-
tão distribuídos em dez lo-
cais. Os interessados em doar 
podem levar na Unoesc, Re-
pública Pub, Iguatemi Ali-
mentos, Posto Diamante 2, 
Fisiocorp, Posto Maratona, 
loja Max Veste, La Marca Mo-
das, Sorelle e prefeitura.

eDucAÇãO

leO clube inicia 
campanha de 
doação de livros 

Brechó
rede feminina 
recebe doação de 
roupas e calçados 

As roupas e os calçados 
que sobraram do brechó so-
lidário realizado no mês de 
agosto pelo LEO Clube Ma-
ravilha foram doados na se-
gunda-feira (12) para a Rede 
Feminina de Combate ao 
Câncer. As peças serão co-
mercializadas pela Rede e 
irão colaborar com a arre-
cadação de fundos para o 
desenvolvimento da saú-

de da mulher maravilhense. 
Os integrantes também 

participaram de uma reu-
nião do clube. O encontro 
enfatizou as ações realiza-
das pela entidade nos últi-
mos dias, com destaque ao 
Novembro Azul, o auxílio no 
Jantar do Peixe e o que será 
realizado no Dia Internacio-
nal do LEO Clube, comemo-
rado no dia 5 de dezembro.

Peças foram doadas pelo lEo Clube maravilha 

Divulgação
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por LUIZ CLÁUdIO CARPES

dIRETO 
AO PONTO

Livro: Mensagens de Luz  |  Reuniões da Seicho-NO-IE | Terças-feiras, às 20h 
| Quintas-feiras, às 15h | Encontro da Mulher Feliz  | Na Associação Local de 

Maravilha/SC | Rua 27 de Julho, 2081

DO “furO De rePOrtAGeM” AO “tIrO NO Pé”

Dias atrás a Polícia Civil de São Miguel do Oeste organizou uma en-
trevista coletiva, para concluir o inquérito e fechar conclusões acerca do 
caso da morte do advogado Joacir Montagna, de Guaraciaba. Coletiva 
organizada para a data de 9 de novembro, os veículos de comunicação se 
organizaram para transmitir a entrevista. Todavia, uma “rede” de comu-
nicações, já conhecida por trabalhar com métodos próprios e por mui-
tas vezes atrapalhar investigação e trabalho da própria polícia, procurou 
dar o chamado “furo” de reportagem, se valendo do processo não mais 
ser segredo de Justiça, o que permitia acessos a ele desde a data de 1º de 
novembro, conforme informações do próprio juiz Márcio Cristófolli, da 
Vara Criminal da Comarca de São Miguel do Oeste. E aí é que veio o pro-
blema. Em primeiro lugar, a referida “rede” de comunicações mentiu es-
cancaradamente ao se dizer detentora da “exclusividade” do acesso ao 
processo. Mentira. Como não era mais segredo de Justiça, qualquer ad-
vogado poderia acessá-lo, com sua senha logada no sistema. E possivel-
mente, com todo o material na mão, mais de mil e duzentas páginas do 
processo, na tentativa do furo a que me referi, a empresa divulgadora co-
meteu as grandes gafes na divulgação. Em primeiro lugar, imputou ao su-
posto mandante um relacionamento comercial entre o advogado Mon-
tagna – falecido – e que tal relacionamento, consubstanciado em uma 
contratação para defendê-lo em um processo, teria sido motivo para 
mandar matar o advogado, por conta de um insucesso na causa. Toda-
via, este foi o teor do depoimento do suposto autor do disparo. Ou seja, a 
divulgação errônea coloca em cheque o trabalho do advogado e até mes-
mo a imputação criminosa ao cidadão citado no site da empresa divul-
gadora, que publicou sem critérios e nem provas materiais a referida in-
formação. Não obstante, na entrevista coletiva, esta empresa foi alvo de 
severas críticas por parte dos membros da Polícia Civil, principalmente 
do delegado Adriano Krul Bini, responsável pelo caso, e que é absoluta-
mente necessário dizer que o fez com extrema competência, sua e de sua 
equipe. Portanto, as informações que tentaram publicar com antecedên-
cia, nada mais fizeram do que abalar a já abalada credibilidade daquele 
veículo. Aliado a uma tentativa malfadada de furo de reportagem e um 
escasso conhecimento jurídico para interpretar as nuances do processo 
criminal e divulgar com precisão, tivemos a criação de uma imensa “fake 
news”, que gerou comentários irritados de grande parte da coletividade 
regional. Concluindo, o caso ainda enseja nova investigação em mais um 
inquérito já aberto pela Polícia Civil. Ainda há dúvidas sobre motivação 
e mandante do crime – bem diferente do que fora publicado no site da 
empresa falaciosa, que apontava autoria e motivação sem qualquer fun-
damento, e sem qualquer reconhecimento da própria polícia. A coletivi-
dade aguarda novas informações, e nós colegas e membros da OAB tam-
bém ficamos no aguardo, confiantes na competência já apresentada nas 
conclusões apresentadas na coletiva de imprensa. Fica o registro dos pa-
rabéns aos nossos amigos da Polícia Civil. Confiantes nós estamos tam-
bém que Justiça será feita no caso a que me referi, bem como estamos 
confiantes nas futuras informações elucidativas que devem vir. Da pró-
pria Polícia, claro. Não de empresas que buscam sensacionalismo e que, 
no afã do “furo”, conseguiu fazer apenas um “furo no pé”. 

Com espaço moderno 
e aconchegante, a loja Cajú 
Modas inaugurou no sába-
do (10) em Maravilha. O es-
paço fica na Avenida Anita 

Garibaldi, em frente ao Si-
coob. A inauguração con-
tou com música ao vivo, sal-
gados e chope. Em família, 
os clientes foram recepcio-

nados pelo casal proprietá-
rio, Clarice Kuhn e Vilceu 
Orso, e os filhos de Clarice, 
Júlia Vogt e Jonathan Vogt.

De acordo com Clari-

ce, o dia foi muito espe-
cial para a família, e tam-
bém para os maravilhenses, 
que podem contar com uma 
loja moderna e diferenciada. 

lOJA De cONfecÇÕeS 
cajú Modas inaugura em Maravilha 

Fotos: Ederson Abi/O Líder

Proprietários da Cajú modasloja conta com espaço moderno e aconchegante

queM MOStrA fISIONOMIA 
AleGre, eSPAlhA AS 

SeMeNteS DA felIcIDADe
  

vendedores com fisionomia alegre 
e agradável atraem muitos clientes. 
Por isso, para balconistas de lojas são 
escolhidas jovens alegres e graciosas. 
Quem não transmite impressão 
agradável não consegue a colaboração 
dos outros. Transmitir impressão 
agradável é, por si, prestar bom serviço 
aos outros e ser útil para o mundo.

CARINE ARENHARDT

CLEITON FERRASSO 

Com o ano letivo 2018 
sendo finalizado, a programa-
ção para 2019 já começa a ser 
organizada. Na rede munici-
pal de Maravilha, para o ensi-
no fundamental as rematrícu-
las devem ser realizadas entre 
a segunda-feira (19) e quarta-
feira (21), nas respectivas es-
colas. Já as matrículas novas 
serão realizadas entre a quin-
ta-feira (22) e sexta-feira (23), 
também nas escolas.  

O período de rematrícu-
las para a educação infan-
til (berçário até o pré II), da 
rede municipal, será entre a 
segunda-feira (19) e terça-fei-

ra (20) e devem ser feitas nos 
centros de educação infantil. 
Já as novas matrículas para a 
educação infantil devem ser 
feitas no auditório da prefei-
tura, entre os dias 26 e 30.

ANO letIvO 2019 Prazos abrem na segunda-feira (19) e seguem 
até o fim de novembro e dezembro, de acordo com o ano escolar 

redes estadual e municipal 
divulgam período de 
matrículas e rematrículas 

reDe eStADuAl 
O período de matrículas 

da rede estadual começa na 
segunda-feira (19) e segue 
até a sexta-feira (23). Haverá 
um segundo momento para 
a realização das matrículas, 

entre 4 e 7 de fevereiro. A es-
cola deve ser escolhida pe-
los critérios de zoneamen-
to, sendo a mais próxima da 
residência do aluno ou do 
trabalho dos responsáveis 
legais. 

Dia 26: berçário (7h30 
às 11h30 e das 13h às 
17h)
Dia 27: Pré i e pré ii 
(7h30 às 11h30)
Dia 28: maternal i (7h30 
às 11h30 e das 13h às 
17h)
Dia 29: maternal ii 
(7h30 às 11h30 e das 
13h às 17h)
Dia 30: maternal iii 
(7h30 às 11h30 e das 
13h às 17h)

MAtrículAS NO ceJA
as matrículas no Centro de Educação de Jovens e 
adultos (Ceja) estão abertas até 20 de dezembro. Quem 
não conseguir fazer neste período pode comparecer na 
escola no fim de janeiro de 2019. além de maravilha, 
há unidades descentralizadas em modelo, Saltinho, 
Pinhalzinho, romelândia, iraceminha e Santa Terezinha 
do Progresso. 
Conforme a diretora da escola em maravilha, Jucilei 
Giacomin, o conselho deliberativo decidiu dar prioridade 
aos alunos no período noturno para quem trabalha com 
carteira assinada ou é jovem aprendiz. 
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cÂMArA JÚNIOr Data foi marcada por comemoração 
e homenagens durante solenidade festiva

JcI completa 44 anos de 
história em Maravilha

Em 1974 Gelson Ta-
deu Mello Lara (em 
memória) esteve em 

Concórdia para contratar 
um grupo musical para um 
baile que seria realizado na 
antiga sede do Clube Re-
creativo Maravilha (CRM). 
Na época, o diretor da ban-
da contratada pertencia à 
Câmara Júnior Internacio-
nal (JCI). Desse contato 
surgiu a ideia de implan-
tar o movimento em Mara-
vilha. 

Lara, empolgado com o 
pensamento, disseminou o 
que havia conhecido e em 
pouco tempo o movimento 
JCI no município cresceu. 
Poucos meses depois hou-
ve uma solenidade de ofi-
cialização da Câmara Jú-
nior maravilhense, sendo 
empossados 20 integran-
tes, tendo Elói Ranzi como 
o primeiro presidente.  

As primeiras reuniões 
foram realizadas junto à 
Escola de Educação Bási-
ca Nossa Senhora da Sa-
lete, duas vezes por se-
mana, após o período das 
aulas noturnas, para que 
todos os membros do ca-
pítulo pudessem partici-
par. Os encontros tinham 
a presença de integrantes 
de Concórdia e Chapecó, 
padrinhos da entidade de 
Maravilha. Já em meados 

a entidade realizou no último dia 9 encontro 
entre integrantes, apoiadores, patrocinadores 
e ex-participantes. o evento foi de 
homenagem à história do movimento e todos 
aqueles que fazem acontecer. a programação 
foi realizada no Espaço Kakareko Eventos 
e após a solenidade foi servido jantar de 
confraternização. 

cONfrAterNIZAÇãO

Fotos: Ederson Abi/WH Comunicações

Confraternização em comemoração à 
história foi realizada no dia 9

Janice Schossler raupp, atual presidente, prestou homenagem aos 
participantes e apoiadores

Depoimentos em vídeo foram exibidos na solenidade

de 1977 as reuniões passa-
ram a ser realizadas na sala 
de reuniões da prefeitura. 

O primeiro nome ado-
tado pela instituição ma-
ravilhense foi Cajumar, po-
rém este nome já pertencia 

a outro capítulo, após a no-
tificação da Cajubra, deci-
diu-se pela opção Cajuma, 
e ao mesmo tempo hou-
ve a implantação do slogan 
“Companheirismo sem res-
trições”.

creScer PArA 
DeSeNvOlver 

atualmente a JCi conta 
com 36 membros que se 
reúnem semanalmente 
nas terças-feiras, às 20h, 
na sede da entidade. 
Para a atual presidente, 
Janice Schossler raupp, 
os projetos realizados 
pela entidade melhoram 
não só a comunidade, 
mas quem o desenvolve. 
“viver este momento é 
uma honra. Estando este 
ano como presidente eu 
vejo que nós preparamos 
o companheiro, o 
desenvolvemos, e assim 
surge uma pessoa melhor 
para a sociedade”, disse. 

Primeiras reuniões foram realizadas na Escola de Educação básica nossa Senhora da Salete

movimento teve 44 presidentes em maravilha

Primeiro slogan da JCi foi “Companheirismo sem restrições”
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LUIZ CARLOS
PRATES

feStIvAl De PIZZA

OAB MArAvIlhA

ceI Pequeno Príncipe faz entrega de pizzas

tiago fantinel concorre em chapa única 
para presidir subseção

O Centro de Educação 
Infantil Pequeno Prínci-
pe de Maravilha realizou na 
quinta-feira (15) o Festival 
de Pizzas. Foram entregues 
mais de 900 pizzas, supe-
rando a expectativa da or-
ganização. Conforme a di-
retora, Sirlene Marafon, as 
fichas foram comercializa-
das pelos pais e professo-
res, pelo valor de R$ 15,00, 
e o lucro será revertido para 
melhorias na escola, como a 

cobertura da cama elástica. 
O evento foi uma pro-

moção da APP e o conse-
lho da escola. Quem adqui-
riu as fichas pôde escolher 
entre os sabores de ca-
labresa, bacon, quatro 
queijos, frango, brócolis, 
estrogonofe de gado, cho-
colate branco e preto. Sir-
lene agradece a todos que 
se empenharam nas ven-
das e também a comunida-
de que adquiriu as fichas. 

Carine Arenhardt/O Líder

Entrega das pizzas foi na escola

quItA fÁcIl Objetivo é quitar a dívida com até 90% de desconto, 
mas parcelamento também é possível

caixa realiza mutirão de renegociação 
de dívidas em Maravilha

A Caixa Econômica Fede-
ral está realizando mais um 
feirão para renegociar as dí-
vidas de quem não conseguiu 
cumprir com os prazos de fi-
nanciamentos e empréstimos 
em Maravilha. De acordo com 
o superintendente regional, 
Cleiton Beje, os descontos po-
dem chegar em até 90% para 
quem optar em quitar o débi-
to. “É uma oportunidade para 
restabelecer a capacidade fi-
nanceira, para voltar ao mer-
cado, para compras parcela-
das. Essa é a Campanha Quita 
Fácil”, afirma Beje. 

Gerente da Caixa em maravilha, Teori Dal Cim, acompanha Cleiton beje na divulgação 
da campanha

Ederson Abi/O Líder

Segundo ele, a negociação 
pode ser feita com pessoas fí-
sicas e jurídicas. Quem pos-
sui débito acima de um ano 
tem descontos no valor con-

tratado. O grande objetivo da 
ação é quitar a dívida, mas 
também existe a possibilida-
de de parcelamento com ta-
xas de juros melhoradas. “No 

parcelamento, é avaliado caso 
a caso”, afirma.

A Caixa Econômica Fede-
ral inicia a ação em um mo-
mento de otimismo e possibi-
lidade de regularização com o 
13º salário. “Nada de desâni-
mo. O momento de regulari-
zar as pendências é agora”, ex-
plica.

Para debater a situação fi-
nanceira, o cliente deve ir até 
a agência da Caixa e verificar 
as possibilidades, tanto de ha-
bitação, como de questões co-
merciais. Além disso, é possí-
vel tirar dúvidas pelo número 
0800 7268 068. 

O advogado Tiago Fan-
tinel concorre na chapa 
101, com o slogan Ordem 
Consolidada, à presidên-
cia da subseção da Ordem 
dos Advogados do Brasil 
(OAB) de Maravilha. É a úni-
ca chapa inscrita no plei-
to, que será em dezembro. 

Em entrevista ao Jor-
nal O Líder, ele lembrou que 
foi nomeado na recém-cria-
da estrutura em Maravilha. 
No entanto, o slogan reme-
te ao objetivo de consolidar 
a subseção no município e 

inaugurar uma sede admi-
nistrativa própria, já que o 
atendimento hoje é realiza-
do em uma sala no Fórum. 

advogado foi nomeado após criação da subseção e concorre à eleição

Ederson Abi/O Líder

CHAPA 101
Presidente: Tiago 
Fantinel 
Vice-presidente: 
heronflin Dalalibera 
Secretário: luiz 
Guilherme Damaren 
Secretária-adjunta: 
luizana Chequetto 
Tesoureira: maria 
helena Pinheiro renck 

lÁ e cÁ
Você duvida que os Estados Unidos sejam o país mais pode-

roso do planeta? Eles são mesmo o país mais poderoso do mun-
do, mas têm problemas, problemas impensados por muitos. Fi-
quei inquieto, dia destes, ao saber por um relato do Institute of 
Medicine, dos Estados Unidos, que os americanos têm visto cair 
de modo preocupante a média de vida do seu povo. Sim, a mé-
dia de vida dos americanos está em queda, e já foi a mais alta do 
mundo. O que pode estar acontecendo no cotidiano dos ameri-
canos para eles estarem a viver menos?

Não há uma única resposta, há várias e nessas respostas en-
tramos nós por aqui. Claro que sempre houve e haverá ricos e 
pobres nos Estados Unidos, como aqui. Impossível não haver 
desigualdades entre populações. Mas certas causas, em alta, são 
de pensar e envolvem pobres e ricos.

Alguns problemas dos americanos: obesidade em alta entre 
o povo (como aqui), diabetes em disparada (como aqui), doen-
ças cardiovasculares (igualmente), homicídios (igual aqui), gra-
videz de risco na adolescência (bah, parecidos a nós), consumo 
de drogas (é preciso comparar?), álcool (sem comentários), sui-
cídios (horror...), alimentação errada (como aqui), enfim, um ro-
sário de causas que nós bem conhecemos.

As causas, basicamente, se resumem em estilo de vida. Bah, 
mas quantas vezes será preciso dizer isso? As pessoas têm valo-
res errados, percepções distorcidas da realidade, posturas frágeis 
pela falta de boa educação moral e cívica, passam por crises eco-
nômicas que tornam o trabalho instável, enfim, os americanos 
estão “começando” a conhecer mais frequentemente o que de 
há muito conhecemos. O que nos salva um pouco mais é a his-
tórica e herdada moleza dos colonizadores, dos que vieram para 
cá para festar e jogar búzios. Herdamos. Valores morais? Ama-
nhã, hoje não. E a irresponsabilidade acaba dando folga às doen-
ças. Já os americanos abriram demais as suas fronteiras, deu no 
que está dando... A reação do Trump é tardia.

Precisamos, lá e cá, de uma revolução cultural, assentada so-
bre os valores da Educação Moral e Cívica e de princípios religio-
sos que vão além dos lábios, que entrem no cotidiano das ações. 
E precisamos de judiciário que se justifique com os olhos venda-
dos e a prontidão permanente do “martelo” sentencioso: a cada 
um (rigorosamente) segundo suas obras. É para já? No Brasil é 
para algum dia, hoje não, hoje está dando praia...

AMerIcANOS
O Institute of Medicine dos Estados Unidos abriu o leque da 

pesquisa para saber por que os americanos estão vivendo me-
nos. Descobriram o óbvio: laços de família fracos, vida comuni-
tária nula, isolamento social, crises no trabalho, padrão financei-
ro fora da realidade do “sonho americano”. Que fique claro: são 
problemas de ordem pessoal e familiar. A pior de todas as crises.

vIDA
Acompanho, talvez por espírito de psicólogo, talvez por bis-

bilhoteiro/jornalista, a vida de artistas de todo tipo. Quase sem-
pre jovens, ricos, famosos, mas... estonteados existenciais. Qua-
se todos fora da casinha, cabeças vazias, loucas, dependentes de 
drogas para dormir, para a ansiedade, para a depressão, para o 
anular-se na vida, enfim. O que pode justificar essas vidas lou-
cas? Sair do nada para a fartura dá nisso. Raras as exceções.

fAltA DIZer
As pessoas andam “enlouquecendo” por desejar estar entre o 

rebanho, quase digo, manada. A maioria quer ser “igual” aos ou-
tros em tudo, mas o sucesso está no contrário, na singularidade. Se 
a pessoa estiver dentro da lei e da decência, pode fazer o que quiser 
na vida. Será notada e apreciada. Dentro da lei e da decência, certo?

EDERSON AbI
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JOEL BARCELLOS
o ator, roteirista 
e diretor Joel 
barcellos 

morreu no dia 10 
de novembro, aos 81 anos. Um 
dos papéis mais conhecidos 
de barcellos foi como o 
personagem Chico belo, da 
novela mulheres de areia, em 
1993. antes disso, atuou na 
novela o Pagador de Promessas 
e na minissérie Tereza batista. o 
ator dedicou sua carreira quase 
que integralmente ao cinema, 
participando de trabalhos 
importantes como Cinco vezes 
Favela, a Falecida e a Grande 
Cidade.

JULIO GARTNER
o sobrevivente 
do holocausto 
Julio Gartner 

morreu no dia 
11 de novembro, aos 94 anos. 
nascido na Polônia, vivia no 
brasil há 71 anos. Gartner 
passou por cinco campos de 
concentração e estava no gueto 
de Cracóvia, na Polônia, quando 
este foi destruído. o episódio 
é narrado no filme a lista de 
Schindler, de Steven Spielberg. 

ALLYSSON 
NASCIMENTO
o skatista 
catarinense 

allysson nascimento morreu 
no dia 11 de novembro, aos 
18 anos, após grave acidente 
durante o mundial de Skate 
Downhill, no rio de Janeiro. 
Fã do piloto de acrobacias 
americano Travis Pastrana, 
allysson Pastrana, como era 
mais conhecido, disputava a 
segunda bateria das quartas 
de final quando uma moto da 
organização que subia fazendo 
o caminho contrário se chocou 
com ele na última curva do 
trajeto. nascido em balneário 
Camboriú, era o atual campeão 
brasileiro amador de Downhill 
Speed.

JESÚS MORLÁN
o treinador de 
canoagem Jesús 
morlán morreu 

no dia 11 de 
novembro, aos 52 anos, 

vítima de tumor no cérebro. 
morlán foi diagnosticado com 
câncer cerebral em novembro 
de 2016, passou por cirurgia, 
além de intenso tratamento de 
quimioterapia e radioterapia. 
Considerado um dos principais 
treinadores da canoagem 
de velocidade no mundo, 
revolucionou o esporte no brasil. 
Contratado para comandar a 
seleção brasileira em 2013, o 
espanhol ajudou a equipe a 
alcançar resultados históricos, 

como as três medalhas nos Jogos 
olímpicos em 2016, com isaquias 
Queiroz e Erlon de Souza, além de 
10 pódios em mundiais. 

STAN LEE
o roteirista e 
editor da marvel 
Stan lee morreu 

no dia 12 de 
novembro, aos 95 

anos. o quadrinista, que sofria 
de pneumonia e problemas nos 
olhos, passou mal em casa e 
foi levado a um hospital de los 
angeles, mas não resistiu. Ele 
participou da criação de super-heróis 
icônicos, como homem-aranha, 
Thor, incrível hulk e os X-men. Com 
personagens como esses, provocou 
uma transformação na indústria 
dos quadrinhos na década de 1960, 
deixando os heróis mais humanos, 
com personalidades e fraquezas. 
além disso, foi editor-chefe da 
marvel e constantemente fazia 
aparições nos filmes. Em 1981, 
lee transformou os heróis em 
desenhos animados exibidos por 
emissoras de Tv.

CAIQUE BOTKAY
o compositor e 
diretor musical 
Caique botkay 

morreu no dia 12 
de novembro, aos 67 anos, por 
complicações da mielodisplasia, 
doença que impede a medula 

óssea de produzir sangue. 
Formado em musicoterapia pelo 
Conservatório nacional de música, 
foi diretor e autor do Grupo de 
Teatro navegando, dedicado a 
obras infantis. nos anos 1990, 
dirigiu o instituto de arte e Cultura 
da Universidade Gama Filho e foi 
integrante do Conselho Estadual de 
Cultura do rio de Janeiro. 

LUCHO GATICA
o cantor chileno 
lucho Gatica 
morreu no dia 13 

de novembro, aos 
90 anos. Gatica tinha mais de 70 
anos de carreira e gravou 13 álbuns 
de estúdio, sendo considerado o 
rei do bolero. Trabalhou também 
como ator e, em 1957, mudou-se 
para o méxico, onde permaneceu 
até a data de sua morte. Seu último 
álbum, “história de un amor”, foi 
lançado em 2013.

EDUARDO LIEBERT FILHO
Faleceu no dia 8 de novembro, no 
hospital São José de maravilha, 
aos 86 anos. Seu corpo foi velado 
na igreja luterana da linha 
boa Esperança, em Tigrinhos, e 
sepultado no Cemitério luterano 
da rainha da Serra. 

ANGELO TORRES FANINI
Faleceu no dia 10 de novembro, 
no hospital de Palma Sola, aos 
90 anos. Seu corpo foi velado 

na Capela mortuária de anchieta 
e sepultado no cemitério 
municipal de anchieta.  

ERICA SCHENKEL STRENSKE
Faleceu no dia 12 de novembro, 
no hospital São José de 
maravilha, aos 71 anos. Seu 
corpo foi velado no salão 
da comunidade na linha 
Consoladora, em maravilha, e 
sepultado no cemitério da linha 
Consoladora. 

ALBERI BOLFE
Faleceu no dia 12 de novembro, 
em Sul brasil, aos 31 anos. 
Seu corpo foi velado no 
Centro Comunitário da linha 
Consoladora, em maravilha, 
e sepultado no cemitério da 
comunidade. 

LUCILA SIMON
Faleceu no dia 13 de novembro, 
em sua residência, aos 86 anos. 
Seu corpo foi velado no Clube 
de idosos Sagrado Coração de 
Jesus de Tigrinhos e sepultado no 
cemitério municipal de Tigrinhos. 

ROMILDA LIEBERT
Faleceu no dia 14 de novembro, 
no hospital São José de 
maravilha, aos 81 anos. Seu 
corpo foi velado no Clube de 
idosos de Tigrinhos e sepultado 
no cemitério municipal de 
maravilha.

ObITuÁrIO

A Oficina de Patinação do 
Departamento de Cultura, a 
Escola de Patinação Rosi Iná-
cia Reichert Heineck e o Gru-
po Raio de Sol de Tigrinhos 
farão uma noite de apresen-
tações para encerrar as au-
las de 2018. O evento será 
realizado no dia 30 de no-
vembro, às 19h30, no Giná-
sio Gelson Tadeu Mello Lara. 

Conforme a diretora de 
cultura de Maravilha, Rosi 
Inácia Reichert Heineck, 
que ministra as aulas da Es-
cola de Patinação e do gru-
po tigrinhense, a entrada é 
gratuita e o objetivo da pro-
moção é exibir a arte sobre 
rodas. “Esses atletas se dedi-
caram o ano todo para a fun-
ção e queremos mostrar o 

que eles aprenderam. Aguar-
damos os familiares, ami-
gos e quem deseja prestigiar 
as apresentações”, destaca. 

E para o próximo ano 
as rematrículas da oficina 
do Departamento de Cultu-
ra, ministrada pela professo-
ra Mariqueli Bugs, serão rea-
lizadas do dia 1º ao dia 20 de 
dezembro. Já para quem de-
seja se matricular, o crono-
grama será a partir do dia 15 
de janeiro. Os interessados 
devem comparecer nas da-
tas no Departamento de Cul-
tura com a carteira de iden-
tidade. Já para a Escola Rosi 
Inácia Reichert Heineck as 
novas inscrições e as rema-
trículas serão feitas a par-
tir do dia 1º de fevereiro. 

culturA
evento de patinação deve 
receber mais de 100 atletas

SAÚDe PreveNtIvA Evento é tradicional no município e faz parte das 
campanhas Outubro Rosa e Novembro Azul 

caminhada rosa e Azul lembra 
importância da prevenção 

As avenidas centrais de 
Maravilha ganharam mais 
cores na manhã de sába-
do (10), com a realização da 
Caminhada Rosa e Azul. O 
evento foi promovido pela 
Rede Feminina de Combate 
ao Câncer, em parceria com a 
Secretaria Municipal de Saú-
de, com o objetivo de cha-
mar a atenção de homens e 
mulheres para a importân-
cia da saúde preventiva. 

O evento é tradicional 
no município e reuniu 
entidades, lideranças e 
comunidade em geral. A 

caminhada faz parte da 
programação das campanhas 
Outubro Rosa e Novembro 
Azul. O evento teve início no 

Espaço Criança Sorriso, com 
pronunciamentos, seguindo 
com a caminhada pelo centro 
da cidade. 

NOveMBrO AZul 
a campanha novembro azul 
segue com programação. 
na próxima semana, entre 
a segunda-feira (19) e 
quarta-feira (21), tem horário 
especial de atendimento 
para os homens, entre as 
17h e 21h, no Centro 1, em 
frente à prefeitura, e na 
unidade do bairro Floresta. 
as consultas médicas 
poderão ser agendadas 
para os dias 19 e 21. Já os 
atendimentos com dentista 
podem ser agendados para 
os três dias.  

Caminhada reuniu entidades, lideranças e comunidade em geral

Ederson Abi/O Líder
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“Economia significa ficar sem alguma coisa que se 
deseja intensamente, caso um dia se venha a querer 
algo de que provavelmente não se terá necessidade” 

Anthony Hope
por RAqUEL BASSO HÜBNER

ECONOMIA E NEGÓCIOS
raquel@jornalolider.com.br

A Caixa Econômica Federal (CEF) suspendeu, por falta de recur-
sos, a contratação de novas unidades do programa Minha Casa Mi-
nha Vida na faixa 1,5, que enquadra famílias com renda mensal de até R$ 
2,6 mil. A linha utiliza recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Ser-
viço (FGTS) para conceder crédito imobiliário a juros abaixo dos pra-
ticados pelo mercado a famílias de renda mais baixa. Em comunicado, 
o banco informou que o orçamento para esta modalidade foi esgota-
do e o programa será retomado nesta faixa “a partir do início de 2019”.

cAIxA SuSPeNDe MINhA cASA MINhA 
vIDA PArA queM GANhA Até r$ 2,6 MIl

FCDL/SC lança campanha 
para reforçar importância 
das vendas de Natal

A campanha da FCDL/SC para a data destaca que o Na-
tal é época de reflexão, amor e família. Os materiais, já dis-
poníveis no site da entidade, seguem o tema ‘Um presen-
te de Natal não é nada sem o sentimento que o carrega’. 
Sem deixar de lado o espírito de confraternização nata-
lino, a campanha apresenta ainda a valorização do co-
mércio local, ao informar para o consumidor apro-
veitar a disponibilidade do crediário para fazer suas 
compras com tranquilidade e prazo para pagamento.

Bolsonaro prevê 
medidas ‘amargas’ 
para evitar crise como 
a da Grécia

ao defender a necessidade de 
realizar reformas durante fórum com 
governadores em brasília, o presidente 
eleito da república, Jair bolsonaro 
(PSl), disse na quarta-feira (14) que 
algumas medidas a serem tomadas são 
“amargas”. Ele não detalhou, no entanto, 
quais propostas são prioritárias para seu 
governo. o encontro, em que o presidente 
eleito defendeu a necessidade de aprovar 
reformas que estão sendo estudadas 
pela equipe econômica do próximo 
governo, contou com a presença de 20 
governadores eleitos.

Vendas no varejo têm o pior setembro 
em 18 anos, diz IBGE

Em setembro as vendas no varejo caíram 1,3% em relação a agosto, infor-
mou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) na terça-feira (13). 
Este foi o pior resultado para o mês na série histórica iniciada em 2000 e bem 
pior do que a expectativa em pesquisa da Reuters de queda de 0,2%. Em setem-
bro, seis das oito categorias pesquisadas mostraram queda nas vendas, sendo 
que a comercialização de combustíveis e lubrificantes caiu 2% no mês na com-
paração com agosto, registrando também o pior resultado para setembro na sé-
rie histórico. Com forte peso no bolso dos consumidores, o setor de hiper e su-
permercados viu suas vendas contraírem 1,2%  em setembro, o pior resultado 
para o mês desde 2002. O movimento, de acordo com o IBGE, se deu por con-
ta do aumento dos preços — em setembro, a inflação de alimentos e bebidas foi 
de 0,10%, após uma queda nos preços de 0,34% em agosto. Já os preços dos com-
bustíveis subiram em setembro 4,18 %, após queda de 1,86% no período anterior.

SC tem menor taxa 
de desemprego e 
maior proporção de 
empregados registrados

Santa Catarina se mantém com a 
menor taxa de desemprego do país e 
com o menor percentual de trabalhado-
res sem carteira assinada no setor pri-
vado. É o que aponta a pesquisa PNAD 
Contínua, divulgada na quarta-feira 
pelo IBGE, com dados do terceiro tri-
mestre de 2018. O Estado teve 6,2% dos 
trabalhadores desocupados entre os úl-
timos meses de julho e setembro, en-
quanto a média nacional foi de 11,9%. 
No mesmo período do ano passado, o 
percentual de desocupados catarinen-
ses era de 6,5%, o que representa uma 
ligeira melhora do período mais recen-
te. As piores taxas de desocupação fo-
ram observadas no Amapá (18,3%), 
Sergipe (17,5%) e Alagoas (17,1%).

Inadimplência volta a 
subir e atinge quase 63 
milhões em outubro

O indicador, divulgado pelo SPC Brasil (Ser-
viço de Proteção ao Crédito) e Confederação Na-
cional de Dirigentes Lojistas, refere-se às infor-
mações sobre as capitais e interior do país, das 
27 estados. A margem de erro é de 4 pontos per-
centuais e o nível de confiança é de 95%. A quan-
tidade de endividados cresceu 4,22% em com-
paração com o mesmo mês de 2017, sendo que 
a maior parte tem entre 30 e 39 anos, grupo que 
representa 17,9 milhões de inadimplentes. Em 
seguida, aparecem os brasileiros com 40 a 49 
anos (14,2 milhões) e de 50 a 64 anos (13,1 mi-
lhões). A faixa etária de 25 a 29 anos soma 7,7 mi-
lhões de inadimplentes, enquanto os mais ido-
sos, de 65 a 84 anos, são 5,5 milhões. A população 
mais jovem, que vai de 18 aos 24 anos, forma 
um contingente de 4,3 milhões de negativados. 
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por dR. dENy dONAtO ALFANO 

PSIQUE & AMOR
Psicoterapeuta e antropólogo (49) 98895 5231

BOMBeIrOS e POlícIA Feira conta com viaturas do Corpo 
de Bombeiros, Samu, Polícia Militar e Polícia Civil

fecimar tem segurança reforçada 
no parque de exposições 

A solenidade foi no do-
mingo (11), com a presença 
de autoridades e comunidade 
em geral, no salão comunitá-
rio da Linha Consoladora, in-
terior de Maravilha. O investi-
mento é de aproximadamente 
R$ 300 mil, com emenda par-
lamentar do deputado federal 
Celso Maldaner, para cons-
trução, melhorias, pintura, 
reforma na cancha de bocha e 

manta para barrar o calor. 
Centenas de pessoas par-

ticiparam, entre eles verea-
dores, secretários, equipe da 
prefeitura, o deputado federal 
Celso Maldaner, o vice-prefei-
to, Sandro Donati, e a prefei-
ta, Rosimar Maldaner. Após 
a solenidade, com pronun-
ciamentos, almoço festivo foi 
servido na comunidade. De 
acordo com o município, o lo-

cal já recebeu mais de R$ 500 
mil em investimentos entre os 
anos 2016 e 2018. O salão foi 
construído em 1995. 

PArteIrA ZeNAIDe
Tratada com muito cari-

nho por todos, Zenaide Fari-
non, de 85 anos, é uma pessoa 
muito conhecida e admirada pe-
las comunidades locais. Ela foi 
chamada para ocupar um lugar 

ao lado da prefeita, vice-prefei-
to e deputado federal. Zenaide 
também discursou e agradeceu 
o investimento no local. 

Ela é conhecida por exer-
cer a extinta função de par-
teira nas comunidades, que 
eram pessoas que auxiliavam 
as gestantes e faziam o par-
to. Durante o evento, Zenaide 
afirmou que fez mais de mil 
partos em toda a sua vida.

Fotos: Ederson Abi/O Líder

moradores agradeceram os investimentos na comunidade Entrega de presente para a prefeita e o vice-prefeito

INveStIMeNtO
evento marca inauguração de obras 
na linha consoladora

CLEITON FERRASSO 

CARINE ARENHARDT 

Para garantir a segurança do 
público e expositores, a Fecimar 
conta com reforço na segurança 
pública. O secretário de Indústria 
e Comércio, Gelson Rossetto, con-
firmou a presença da Polícia Mili-
tar, Polícia Civil, Samu e Corpo de 
Bombeiros Militar, além de video-
monitoramento no Parque de Ex-
posição Carlos Alberto Begrow. 

O evento também conta 
com segurança particular e bri-
gadistas particulares. A Comis-
são Central Organizadora conta 
com 50 pessoas envolvidas para 
dar suporte na feira. 

cOrPO De BOMBeIrOS e SAMu
O Corpo de Bombeiros Mi-

litar está no Parque de Exposi-
ções com uma ambulância e um 
caminhão para atender em caso 
de necessidade. O capitão, João 
Emiliano de Moura Silva Miran-
da, disse que são 12 pessoas en-
volvidas entre Bombeiros Mi-
litares, Comunitários e Samu. 
Um médico da prefeitura atua 

em conjunto com as equipes em 
caso de emergência. Com rela-
ção aos brigadistas particulares, 
Moura revelou que 20 profissio-
nais também trabalham duran-
te o evento. 

DeleGAcIA Móvel
A segurança também con-

ta com uma Delegacia Móvel da 
Polícia Civil. Uma viatura com 
estrutura especial, com três po-

liciais civis, está à disposição dos 
visitantes da feira. Na delegacia 
móvel é possível fazer boletins de 
ocorrência de extravio de docu-
mento e extravio de celulares, en-
tre outros. A Polícia Civil também 
está no local com um estande, ex-
pondo equipamentos e materiais 
utilizados pela equipe. 

POlícIA MIlItAr
A Polícia Militar (PM) conta 

com efetivo maior durante a fei-
ra. Conforme o capitão Altair Li-
sot, policiais de São Miguel do 
Oeste e dos municípios da 3ª 
Companhia auxiliam no traba-
lho, além do reforço na sede da 
PM em Maravilha. Lisot afirmou 
que o foco maior é no horário 
dos shows. Há também policia-
mento nas ruas próximas, devi-
do ao grande número de pesso-
as circulando no local.

MãeS, fIlhOS e O 
BerÇO DO MAchISMO

Como quem me conhece sabe, sempre costumo sa-
lientar quanto seja dura e retrógrada a condição das 
mulheres dentro de uma cultura machista. Não é fá-
cil, não. Uma verdadeira batalha que, quando se enca-
ra, traz sofrimento e desconformidade e quando se evi-
ta, tira dignidade e futuro. 

Mas o fato de defender as mulheres não significa 
que as considero vítimas. Bem pelo contrário. A cultura 
machista é criada pelas mulheres: começa com a edu-
cação dos filhos e continua confirmada cada vez que 
se não se diz “não” diante de cada ato de desigualda-
de, dependência, submissão e carência ou, pior, quan-
do são as mesmas mulheres que perpetram esses atos. 

Uma ex-aluna minha de pós em Chapecó, replican-
do e acrescentando a essas minhas palavras no meu 
Facebook, destacou a importância de educar as filhas, 
reconhecendo, implicitamente, como momento-chave 
da produção da cultura machista ou da falta de que-
bra desse paradigma, o momento da relação educati-
va entre mães e filhas, conforme o princípio de iden-
tificação.

Mas isto não é suficiente. Na minha humilde opi-
nião (IMHO) a cultura machista não se muda edu-
cando as filhas. Na educação com as filhAS só se RE-
PRODUZ a cultura machista. A cultura machista se 
PRODUZ na educação com os filhOS. 

O berço da criação da cultura machista nasce na re-
lação entre MÃE e FILHO. Em particular no momento 
que, para a mulher, o filho homem é o primeiro verda-
deiro homem da vida dela, sendo sido o pai inalcan-
çável e o marido, muitas vezes, mais uma necessidade 
social e econômica do que uma liberdade ou uma ver-
dade de sentimento. 

Com o filhO homem, a mulher-mãe vive, pela pri-
meira vez, toda uma série de emoções intensíssimas e 
de resgate que, de um lado a tornam dependente da-
quele filho (vive por ele e tem medo de perdê-lo) e, do 
outro, o coloca (o filhoO) ao centro do mundo... E ela, 
mulher-mãe, faria qualquer coisa por este filho: uma 
dependência psicológica que se torna logo uma de-
pendência fisiológica, até o ponto de precisar tê-lo per-
to tão frequentemente de impedir que seja dono da 
vida dele, mas dono da vida da mulher.

Mas bem por isto, consequentemente, o filho-ho-
mem internaliza que ele está ao centro do mundo e 
que a mulher vive para estar à disposição dele. De um 
lado, portanto, não está preparado a reconhecer e acei-
tar quando ela não for a total disposição dele (agindo e 
reagindo com violência, ciúme, posse, etc.), e de outro, 
me pergunto, por que teria que respeitá-la se nunca foi 
educado a sequer receber, reconhecer e respeitar um 
“não” que nunca veio por conta da mulher-mãe que a 
colocasse (a mulher-mãe e consequentemente a ideia 
de mulher) antes dele mesmo?
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por dR. GEOvANI dELEvAtI

MEdICINA E SAÚdE

Quando vamos abordar o tratamento 
para o câncer de próstata, em primeiro lu-
gar, devemos conhecer em que estágio a do-
ença se encontra para definirmos os riscos e 
indicarmos o tratamento mais adequado. É 
muito comum o câncer de próstata ter mais 
de uma opção de tratamento para o mes-
mo paciente. Por isso se torna fundamen-
tal uma boa conversa com seu médico e re-
ceber todas as explicações referentes a essas 
formas de tratamento com seus riscos e be-
nefícios. A escolha do tratamento mais ade-
quado deve ser individualizada. 

Para doença localizada, cirurgia, bra-
quiterapia, radioterapia e até mesmo ob-
servação vigilante (em algumas situações 
especiais) podem ser oferecidos. Para do-
ença localmente avançada, radioterapia ou 
cirurgia em combinação com tratamento 
hormonal têm sido utilizados. Para doen-
ça metastática (quando o tumor original já 
se espalhou para outras partes do corpo), o 
tratamento de eleição é a terapia hormonal.

cIrurGIA
A prostatectomia radical é a cirurgia 

que visa a cura do câncer de próstata. Nesta 
cirurgia é realizada a retirada de toda a prós-
tata, além de alguns dos tecidos à sua volta, 
incluindo as vesículas seminais.

tipos de Prostatectomia radical:
Prostatectomia Radical Retropú-

bica: esta é a cirurgia realizada pela maio-
ria dos cirurgiões. Este procedimento é fei-
to com anestesia geral, anestesia raquidiana 
ou peridural com sedação. Nesta técnica, o 
cirurgião faz uma incisão na pele na parte 
inferior do abdome, do umbigo até o osso 
púbico. Se, existe uma chance razoável, ba-
seado nos resultados do PSA, toque retal e 
da biópsia, o cirurgião remove os linfonodos 
localizados em torno da próstata.

Prostatectomia Radical por Lapa-
roscopia: na prostatectomia radical por 
laparoscopia, se utilizam várias incisões pe-
quenas, por onde são inseridos instrumen-
tos especiais para remover a próstata. Um 
dos instrumentos tem uma pequena câma-
ra de vídeo na extremidade, que permite a 
visualização interna do abdome.

Prostatectomia Radical por Lapa-
roscopia Assistida por Robótica: a cirurgia 
laparoscópica remota utiliza uma interface 
robótica (sistema da Vinci), que é conheci-
da como prostatectomia radical laparoscó-
pica assistida por robótica. O procedimento 
é controlado a partir de uma mesa de opera-
ções, na qual o cirurgião controla os braços 
robóticos para realizar a cirurgia, através de 
pequenas incisões no abdome do paciente.

efeitos colaterais da cirurgia
Os principais efeitos colaterais da 

prostatectomia radical são a incontinência 
urinária e a impotência. Entretanto, esses 
efeitos colaterais também podem ser pro-
vocados com outras formas de tratamento.

Raramente após a cirurgia, o homem 
perde toda a capacidade de controlar sua 
urina, o que é chamado de incontinência 
urinária contínua. Geralmente o controle 
da bexiga, em homens submetidos a cirur-
gia de câncer de próstata, retorna ao normal 
dentro de algumas semanas ou meses após 
a prostatectomia radical.

Os nervos que permitem as ereções 
podem estar lesionados ou terem sido re-
movidos, impedindo a ereção durante a re-
lação sexual. Outros tratamentos também 
podem danificar esses nervos ou vasos san-
guíneos que fornecem sangue ao pênis para 
provocar uma ereção.

A capacidade de ter novamente ere-
ções após a cirurgia, muitas vezes ocorre 
lentamente, podendo levar até 2 anos. Du-
rante os primeiros meses, o paciente prova-
velmente não será capaz de ter uma ereção 
espontânea, precisando usar medicamentos 
ou outros tratamentos. Se a impotência per-
manece após a cirurgia, a sensação de orgas-
mo deve continuar a ser agradável, mas não 
existe a ejaculação do sêmen, o orgasmo é 
seco. Isto ocorre porque durante a prostatec-
tomia as glândulas que produzem a maior 
parte do sêmen (vesículas seminais e prós-
tata) foram removidos e os canais deferen-
tes utilizados pelo esperma foram cortados.

Existem várias opções para ajudar os 
pacientes com disfunção erétil, como os ini-
bidores da fosfodiesterase, como o sildena-
fil, vardenafil e tadalafil, são medicamentos 
que podem promover ereções. Estes medi-
camentos não têm efeito se ambos os ner-
vos que controlam as ereções foram reti-
rados ou lesionados. Os efeitos colaterais 
mais comuns são dor de cabeça, rubor, do-
res de estômago, sensibilidade à luz e nariz 
escorrendo ou entupido. Raramente, po-
dem causar problemas de visão. Os me-
dicamentos que contêm nitratos, que são 
usados para tratar doenças do coração, po-
dem interagir com esses medicamentos, di-
minuindo a pressão arterial. Converse com 
seu médico sobre todos medicamentos que 
esteja usando.

Quando os medicamentos orais não 
ajudam podemos lançar mão de injeções 
que atum diretamente dentro da muscula-
tura do pênis, como o alprostadil. Os efeitos 
colaterais mais comuns são dor, tontura e 
ereção prolongada.

Os implantes penianos podem restau-
rar a capacidade de o paciente ter ereções se 
outros métodos não ajudarem. Existem vá-
rios tipos de próteses penianas, incluindo as 
que utilizam hastes de silicone ou dispositi-
vos infláveis.

Braquiterapia
A braquiterapia utiliza pequenas se-

mentes radioativas que são colocadas dire-
tamente na próstata. A braquiterapia é ge-
ralmente utilizada em homens com câncer 
de próstata em estágio inicial. Ela é um tipo 
de tratamento que, assim como a radiotera-
pia convencional, utiliza-se de fontes de ra-
diação para combater o tumor. A principal 
diferença entre as duas é que enquanto na 
radioterapia convencional a fonte de radia-
ção está longe do tumor, na braquiterapia a 
radiação fica próxima ou em contato com 
ele, poupando assim tecidos sadios.

Os possíveis efeitos colaterais da bra-
quiterapia são: problemas intestinais, in-
continência urinária e impotência.

radioterapia
A radioterapia é focada sobre a glân-

dula da próstata a partir de uma fonte de 
radiação externa. É um método capaz de 
destruir células cancerígenas, utilizando 
feixes de radiação ionizante. Uma dose pré-
calculada de radiação é aplicada, por tempo 
determinado, a um volume de tecido que 
engloba o câncer, buscando erradicar todas 
as células tumorais de forma a causar o 
menor dano possível às células normais 
do paciente. A radioterapia é focada sobre 
a glândula da próstata a partir de uma 
fonte de radiação externa. A quantidade de 
sessões de tratamento estará diretamente 
relacionada ao intuito do tratamento. Esse 
fracionamento segue recomendações 
mundiais e pode se estender de 6 a 8 
semanas, dependendo de cada caso.

Os possíveis efeitos colaterais da radiote-
rapia são: problemas intestinais (retite actínia), 
problemas na bexiga (cistite actínia), inconti-
nência urinária, impotência, sensação de can-
saço, linfedema e estreitamento uretral. 

vigilância ativa
Para alguns paciente selecionados com 

câncer de próstata podemos adotar a Vigi-
lância Ativa. Pode soar estranho, mas exis-
te um grupo de pacientes com tumores de 
baixíssimo risco e quando analisados com 
muito critério podem ficar sem tratamento, 
fazendo somente o acompanhamento se-
mestral ou anual, conforme orientação de 
seu urologista. Nessas situações o câncer de 
próstata geralmente progride lentamente - a 
maioria dos homens mais velhos diagnosti-
cados com a doença em estágio inicial não 
vão realmente morrer de câncer de próstata.

A explicação, baseada em diversos es-
tudos e análises, diz que expor o paciente à 
toxidade ou aos efeitos colaterais de um tra-
tamento, através de quimioterapias, radio-
terapias e procedimentos cirúrgicos, pode 
ser mais agressivo do que o próprio câncer, 
uma vez que mesmo tendo a doença, mui-

tos homens não morrerão dela.

terapia hormonal
A terapia hormonal, também deno-

minada de terapia de privação de andró-
geno ou terapia de supressão androgênica, 
tem o objetivo de reduzir o nível dos hor-
mônios masculinos (andrógenos) no corpo. 

Os principais andrógenos são a testos-
terona e a diidrotestosterona (DHT). A maio-
ria dos andrógenos do corpo são produzidos 
pelos testículos, mas as glândulas suprar-
renais também produzem uma pequena 
quantidade. Os andrógenos estimulam as 
células do câncer de próstata a crescerem. 
Reduzir os níveis de andrógenos ou impe-
di-los de atuar nas células cancerígenas da 
próstata muitas vezes faz com que os tumo-
res diminuam de tamanho ou cresçam mais 
lentamente por um tempo. Apenas a hormo-
nioterapia não cura o câncer de próstata, no 
entanto, pode ajudar. A terapia hormonal 
pode ser utilizada em várias situações:
- Se o paciente não pode realizar cirurgia ou 
radioterapia, ou se a doença não pode ser 
curada por estes procedimentos, pois o cân-
cer já se disseminou além da próstata.
- Se o câncer não foi totalmente curado ou 
recidivou após a cirurgia ou radioterapia.
- Como complemento à radioterapia, se o 
paciente tem um alto risco de recidiva.
- Antes da cirurgia ou radioterapia para ten-
tar reduzir o tamanho do tumor.

Outras Modalidades de tratamento
Outras modalidades de tratamento mi-

nimamente invasivas estão em estudo e em 
breve teremos um posicionamento mais cer-
to se elas realmente podem ajudar a comba-
ter o câncer de próstata inicial. Trata-se de 
método de tratamento que destrói o tumor 
sem necessidade de extrair a próstata, ou 
seja, sem necessidade de cirurgia. 

Ainda dentro do tratamento para o 
câncer de próstata, os estudos vêm mostran-
do que pacientes com doença mais avança-
da estão se beneficiando do tratamento ci-
rúrgico ou radioterápico para controle local 
do tumor. Isso significa que as pessoas que 
anteriormente faziam tratamento somen-
te com hormonioterapia (injeções mensais 
ou trimestrais) têm aumento da sobrevida 
quando fazem o controle do tumor primá-
rio, no caso, controlam o tumor da próstata.

Lembramos que o mais importante é 
o diagnóstico precoce para podermos ter a 
cura do problema. Quando estamos dian-
te do diagnóstico o melhor a fazer é ter uma 
boa conversa com seu médico urologis-
ta para definir as estratégias de tratamento. 
Essa estratégia deve ser individualizada, res-
peitando sempre a opinião do paciente, vis-
to que temos, em uma grande parcela dos 
casos, mais de uma opção de tratamento.

cÂNcer De PróStAtA – tratamento
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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

cOrretA utIlIZAÇãO DOS fAróIS De NeBlINA e De MIlhA!

Nesta semana será abordado o assunto referente ao uso do farol 
de neblina e farol de milha nas ruas das cidades. Será que é possível?

Segundo a Resolução nº 227 do Conselho Nacional de Trânsito, 
farol de neblina dianteiro “é o farol utilizado para melhorar a ilumina-
ção da via em caso de neblina, nevasca, tempestade ou nuvem de po-
eira.”. Referidos dispositivos são instalados nos para-choques dos veí-
culos, de modo que seus fachos de luz são emitidos rente ao solo. Seu 
objetivo é tornar o veículo mais visível e fazer com que a pista seja de-
limitada pela refração da luz nos catadióptricos (sinalização popular-
mente conhecida como “tartarugas” ou “olhos de gato”), quando da 
existência das condições climáticas adversas.

Destaca-se que não há, na legislação de trânsito, qualquer dispo-
sitivo que impeça o uso dos faróis de neblina nas vias públicas, seja 
nas rodovias ou ruas das cidades. Assim, em razão da inexistência de 
previsão legal, poderá ser utilizado o equipamento mesmo que não 
haja neblina, nevasca, tempestade ou nuvem de poeira.

Todavia, o uso isolado do farol de neblina não supre a determina-
ção do Código de Trânsito Brasileiro que torna obrigatório o uso da 
luz baixa durante o dia. Da mesma forma, à noite ele também não su-
prirá a luz baixa do veículo, pois o mandamento legal determina o uso 
deste farol. A conclusão que se chega é de que o farol de neblina de-
verá ser utilizado de maneira suplementar a luz baixa. Sua utilização, 
mesmo nas cidades, não constitui infração de trânsito, mesmo que 
não haja condições adversas.

Nesse sentido, como bem esclarecido pelo Conselho Estadual de 
Trânsito de Santa Catarina – CETRAN, em razão do princípio da lega-
lidade, erigido no art. 5º, inciso II, da Constituição Federal, ninguém é 
obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de 
lei. Se a lei não proíbe determinada conduta, não é lícito à Administra-
ção Pública impedir que o administrado venha a praticá-la.

O mesmo já não ocorre com o farol de milha, também conhecido 
por alguns como Cibiê e denominado pela legislação de farol de lon-
go alcance. Conforme a Resolução 227 do Contran, “é um farol adi-
cional, de facho de luz concentrado e de alta intensidade, semelhan-
te ao farol de luz alta, destinado a auxiliar a iluminação, à distância, à 
frente do veículo”.

Ao detalhar o esquema de funcionamento, a resolução estabele-
ce que os faróis de longo alcance devem cumprir os mesmos requisi-
tos gerais exigidos para os faróis de luz alta, sendo que somente po-
derão entrar e permanecer em funcionamento quando estiverem 
acionados os faróis principais de luz alta.

Como o Código de Trânsito Brasileiro estabelece que nas vias não 
iluminadas o condutor deverá usar luz alta, exceto ao cruzar com ou-
tro veículo ou ao segui-lo, devemos compreender que nos perímetros 
urbanos, se iluminada a via, o condutor estará impedido de fazer uso 
da luz alta e, por consequência, do farol de longo alcance.

Portanto, amigo leitor, aproveite a nossa dica para não incorrer 
em infração de trânsito.

Tenham todos uma boa semana!

A Polícia Civil de Maravilha 
investiga o caso de três ossadas 
humanas encontradas na ter-
ça-feira (13), no Cemitério Mu-
nicipal Jardim da Paz. Um casal 
encontrou as ossadas na cape-
la particular da família. O ma-
terial estava embalado em três 
sacolas de exumações, sem 
qualquer identificação, e colo-
cadas no ossuário da capela. 

O que chamou a atenção é 

que a família nunca havia sepul-
tado nenhum ente na capela, 
nem mesmo utilizado o ossuá-
rio. Os proprietários confirma-
ram que a capela foi construída 
há cerca de 20 anos, mas até en-
tão nunca havia sido usada. Nes-
ta semana foi a primeira vez que 
a família abriu um ossuário, des-
de que a estrutura foi construí-
da, encontrando as três ossadas. 

Conforme o zelador res-

ponsável pelo Cemitério Muni-
cipal, Márcio Camargo, o que 
chama a atenção é que os os-
sos estavam devidamente em-
balados, com material de exu-
mação, mas não havia nenhuma 
identificação que pudesse in-
dicar que o trabalho tivesse 
sido realizado por uma fune-
rária. Dentro das sacolas, havia 
um pouco de terra junto aos os-
sos, indicando que de fato o ma-

terial seria de uma exumação. 
Os proprietários da ca-

pela relataram ainda que so-
mente a família tem a cha-
ve do local e que a estrutura 
nunca apresentou nenhum si-
nal de arrombamento. 

A Polícia Militar e Polícia Ci-
vil foram acionadas, sendo que 
os policiais civis retiraram os os-
sos do local. O caso segue sen-
do investigado pela Polícia Civil. 

JOGO DO BIchO

furtO

MArAvIlhA

Operação Zoo tem mandado de busca e 
apreensão em Iraceminha 

veículo furtado é recuperado em Maravilha 

homem é flagrado com 
posse de droga 

INveStIGAÇãO Família foi fazer a limpeza da capela, nunca utilizada 
até então, e encontrou o material de exumação no ossuário

Polícia investiga caso de ossada humana 
encontrada em capela do cemitério

Policiais civis do Setor de 
Investigação Criminal de Ma-
ravilha deram cumprimen-
to a um mandado de busca e 
apreensão em uma residên-
cia localizada em um bair-
ro na cidade de Iraceminha, 
na terça-feira (13). Os poli-
ciais localizaram vários obje-
tos utilizados para a prática 
do jogo do bicho, dentre es-
tes, bobinas para terminais 

eletrônicos, blocos de ano-
tações, cartões com núme-
ros de apostas, comprovantes 
já preenchidos e caderne-
tas com tabelas de inversões.

Dois homens foram con-
duzidos até a Delegacia de Ira-
ceminha. Foram lavrados ter-
mos circunstanciados, sendo 
os autores compromissados 
para comparecer em audiên-
cia no Fórum de Maravilha. materiais apreendidos em iraceminha 

Divulgação Polícia Civil

A Polícia Militar e Polícia Ci-
vil recuperaram um veículo com re-
gistro de furto, ocorrido em 13 de 
junho em Campos Novos. No iní-
cio da madrugada de quinta-feira 
(15) a Polícia Militar localizou o ve-
ículo em Maravilha. A Polícia Ci-
vil monitorou o automóvel, que 
estava no Bairro Universitário. 

Por volta das 5h de quinta-feira 

os policiais conseguiram deter dois 
homens quando estavam entran-
do no veículo, sendo que um deles, 
de 39 anos, natural de Monte Cas-
telo, assumiu a propriedade do au-
tomóvel, motivo pelo qual não es-
tava mais em estado de flagrante. 
Foi instaurado um inquérito poli-
cial para apurar os fatos e o homem 
poderá ser indiciado por furto. 

Divulgação

A ocorrência foi aten-
dida pela Polícia Mili-
tar na quinta-feira (15). 
A guarnição de Maravi-
lha foi acionada para ave-
riguar um grupo de ho-
mens em atitude suspeita. 

No momento da chegada, 
um dos suspeitos correu 
em direção a um matagal 
e descartou um torrão de 
maconha, que foi encon-
trado logo em seguida pe-
los policiais. Foi realizada 

a busca pessoal nos de-
mais, porém nada de ilíci-
to foi encontrado. A droga 
foi apreendida e o autor se 
comprometeu em compa-
recer em juízo no Fórum 
da comarca de Maravilha.
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por SIMONE HÜBNER

TOQUE dE REQUINTE

Vitrine

APrOveIte AS DIcAS! exceleNte 
fIM De SeMANA A tODOS!

Primeira regra é: saber em 
qual ambiente estou. É público ou 
privado? Caso a resposta seja pú-
blico, o cuidado deve se redobrar. 
O ambiente é privado? Mesmo as-
sim, temos que estar atentos se te-
remos convidados. Se sim, quem 
são eles?

Antes de entrar na piscina: 
passe em uma ducha. Além de ele-
gante, você tira o excesso de bron-
zeador, protetor ou suor do seu 
corpo.

roupas apropriadas: cuida-
do com o tamanho dos biquínis, o 
ambiente é público, então sempre 
se coloque no lugar do outro. Res-
peite as regras do local. Quanto ao 
que vestir, abuse das roupas leves e 
claras, sapatilhas e sandálias.

Manobras e acrobacias: neste 
momento não é ideal chamar aten-

ção para nenhuma performan-
ce aquática. Evite pulos para mo-
lhar as pessoas que estão ao lado, 
evite gritos e principalmente evite 
correr nas bordas das piscinas. As 
brincadeiras são toleráveis, desde 
que não machuquem, nem inco-
modem ninguém.

leve sempre seu kit: protetor 
solar, bronzeador, toalhas e afins 
(são itens pessoais). Então, leve 
seu kit, porque é muito deselegan-
te você pedir emprestado.

Óculos escuros, boné e cha-
péu. Estes também são usados 
para se proteger do sol. Enquanto 
os óculos são uma barreira contra 
os raios UVA e UVB para os olhos, 
os bonés e chapéus protegem a ca-
beça e o rosto. Use-os enquanto 
caminha entre uma atração e ou-
tra, quando você estiver descan-

sando nas espreguiçadeiras. 
óculos de natação: Mesmo 

que você não tenha o costume de 
utilizar óculos de natação, você 
poderá usá-los para evitar o im-
pacto da água com os olhos quan-
do estiver em um tobogã ou na pis-
cina com ondas. Alguns modelos 
ainda contam com filtro solar nas 
lentes.

crianças: pais, jamais dei-
xem seus filhos desacompanhados 
ou sem boias de segurança. Evi-
tem pedir ajuda neste momento 
para outras pessoas olharem suas 
crianças, isso é dever e obrigação 
sua. Até porque nesse ambiente as 
pessoas utilizam bebidas alcoóli-
cas para se divertir.

Necessidades fisiológicas: 
nem precisava desse item, porém 
acho que será necessário. Sim! Uti-

lizar o banheiro antes de usar a 
piscina. Além de educado, é higi-
ênico.

Infláveis: evite levar grandes 
infláveis, pois além de tomarem o 
espaço da piscina, eles podem in-
comodar quem está ao lado.

Animais de estimação: por fa-
vor! Piscina não é lugar para o ca-
chorro se refrescar. Nadar jun-
to, então, nem pensar! Até porque 
você pode gostar e achar normal, 
mas têm pessoas que não gostam e 
vão achar anti-higiênico.

Em piscinas devemos evitar o 
excesso de protetor solar, cremes 
ou óleos de bronzear, já que esses 
produtos podem poluir a água. Se 

a festa for na casa de um amigo, é 
importante levar sua toalha e de-
mais acessórios e jamais leve seus 
animais. 

Se você gosta de estar sempre 
perfumado, lembre-se que fragrân-
cias fortes não combinam com essa 
época do ano, opte pelas mais leves 
e lavandas. 

Mantenha um tom de voz bai-
xo quando conversando com ou-
tras pessoas, principalmente no ce-
lular, pois ninguém precisa escutar 
sua conversa.

Ao sair da área da piscina, deixe 
tudo organizado, como mesas e ca-
deiras, recolha todos seus perten-
ces e também o lixo (se tiver algo).

etIquetA 
NA PIScINA

Existem regras de etiqueta 
quando o assunto é piscina? 
Sim, e vamos a elas!
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por SUSANE ZANIN
MOdA & ESTILO

Vitrine

AGeNDA De eveNtOS

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 41

ISPU
NEGOCIATA
DLAVAVEL

PILARDVA

CMGABAR
VELUDOATE

GERADORES
LOBRND

DISSONANTE
CAABAGOA
EMZLZ

IMPACIENTE
FIAPOBREVE

CURRAD
COMPANHEIRO

Medida do
nível de

açúcar no
sangue

Item 
do reper-
tório do

humorista

"Abre-(?),
sésamo!",
frase de
Ali Babá

Escritor ro-
mântico de
"Noite na
Taverna"

Trato
comercial
que envol-
ve trapaça

Que pode
ser limpo
com água

"(?) Save 
the Queen",

o hino
inglês

Estrutura
vertical
de cons-
truções

(?)
Corbusier,
arquiteto
francês

Enaltecer
as quali-
dades de

Tecido de
aspecto
macio e
brilhante

Dispositi-
vos elé-
tricos de
hospitais

Música de
Caetano
Veloso
(MPB)

Novak
Djokovic,
tenista
sérvio

Mamífero
saltador
análogo 

ao coelho

Persegue
com vaias

(?) Belt, 
a região
do milho,
nos EUA

Antigo
território
português
na Índia

Máquina
usada na
produção
de tapetes

Permis-
são para
pilotar
aviões

Medida de 
compri-
mento

(símbolo)

A bomba
baseada
na fusão
nuclear

Alberto
Dines,

jornalista
carioca

Linha sol-
ta sobre 
a roupa
Colega

Que gera
falta de

harmonia

Inquieto

Templo
principal
do Islã,

em Meca

Diâmetro
(símbolo)
"Preços",
em IPCA

Principal
reduto
boêmio

Que se
aplica (no
que faz)

Trecho raso de rio

Inclusive;
também
Trabalho
artístico

Sigla das rodovias
federais

Adepto da doutrina
de Adolf Hitler

Impressionar os
ouvidosUm dos

mais famosos funks
de MC Marcinho

3/god. 4/corn — nazi. 5/apupa — caaba — piada. 6/atento. 9/glamurosa. 10/dissonante.

eSPAÇO GOurMet

Massa:
4 ovos
1/2 copo de óleo
2 copos de açúcar, não muito cheios
1 copo de leite
1 caixa de gelatina de limão
2 xícaras de farinha de trigo
1 colher de sopa de fermento 
em pó

Cobertura e recheio:
1 lata de leite condensado
Suco de 3 limões

BOlO verDe 
De lIMãO

MODO DE PREPARO
Massa:
bata no liquidificador os ovos 
inteiros, o óleo e o açúcar (bem 
batidos). Coloque a gelatina e 
continue batendo até dissolver. 
Despeje em uma tigela e acrescente 
a farinha e o fermento em pó, 
mexendo sempre, colocando o leite. 
Coloque em assadeira untada e 

polvilhada com farinha. Depois de 
assado e ainda quente, fure com 
um garfo.

Cobertura:
bata no liquidificador o leite 
condensado com o suco de 3 
limões até formar uma cobertura 
homogênea. Cubra o bolo quando 
estiver frio.

17/11 - Fernando & Sorocaba – 22h30 - Parque de Exposições Carlos 
alberto begrow
18/11 - Show para crianças – 15h - Parque de Exposições Carlos alberto 
begrow
23/11 - Show com Os Generais – 23h30 – república bowling Pub
24/11 - Baile do Salame – 22h – Salão Comunitário linha arabutã
25/11 - Festa de Idosos – 10h – Salão Comunitário bairro Progresso 
30/11 - Encerramento oficina de patinação – 19h30 – Ginásio Gelson 
Tadeu mello lara 
1/12 - Show com Gustavo Broca – 23h55 – Green Club 
7/12 - Ensaio para Maternidade – 19h - Pilates Débora albrecht

MArAvIlhA

Há alguns séculos, os 
homens mandavam fa-
zer um terno para o casa-
mento e este seria seu tra-
je para momentos especiais 
pelo resto da vida. Com-
prar roupas era algo mui-
to caro, então a maioria das 
pessoas, homens ou mu-
lheres, costumavam ter al-
guns pouquíssimos tra-
jes para o dia a dia e apenas 
uma roupa para utilizar 
aos domingos, quando iam 
à igreja. Você consegue se 
imaginar vivendo assim? 

Com o progresso do 
mundo, das formas de fabri-
cação e a difusão de diferen-
tes estilos de se vestir, passa-
mos a ter uma facilidade de 
acesso a novos bens de con-
sumo e até a sofrer influên-
cia da mídia para comprar-
mos sempre mais e mais. E, 
diferentemente de outros 
bens de consumo, como, por 
exemplo, eletrodomésticos, 
a obsolescência dos pro-
dutos de moda não aconte-
ce porque foi perdido o va-
lor material do produto. Em 
geral, os produtos de moda 
ainda apresentam qualida-
de e usabilidade quando os 
abandonamos. O que se per-
de é o valor imaterial, ou 
seja, a estética da peça não é 
mais atual ou não tem mais a 
ver com a nossa identidade. 

O consumo favorece a 

MODA e OBSOleScêNcIA 
De PrODutOS

economia, gera empregos e 
renda. Sendo assim, não há 
problema em consumir, des-
de que você seja responsá-
vel pelo destino das roupas 
que tornaram-se obsoletas e 
que seu guarda-roupas não 
fique lotado de peças sem 
uso. Estabeleça algumas me-
tas de renovação da ener-
gia de seu armário, como 
tirar uma peça a cada rou-
pa nova que comprar. Outra 
prática que eu adoto há anos 

é a de, pelo menos duas ve-
zes por ano, fazer uma lim-
peza, separando roupas 
para vender em brechó, pe-
ças para doar e aquelas que 
podem ir ao lixo ou torna-
rem-se, por exemplo, pa-
nos de chão. Tecidos em ge-
ral demoram muitos anos 
para se decompor, então de-
vemos todos ser responsá-
veis por dar um novo signifi-
cado às nossas roupas antes 
de recorrer aos aterros.
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Vitrine

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

29/11 – Luciano Azevedo

a Plantimar parabeniza os funcionários que fazem aniversário em novembro. 
os desejos são de muito sucesso e prosperidade! Parabéns!

ricardo, que a sabedoria 
conquistada no passar dos anos 
seja apenas um incentivo para 
suas futuras vitórias! Parabéns!

a família e amigos parabenizam o 
vereador ivo badia, pela homenagem 
recebida de vereador Destaque. Parabéns!

Cleci, felicidades! Desejo que todas as suas buscas cheguem 
aos seus objetivos e que consiga ser mais feliz do que é hoje! 

muito sucesso e muitas alegrias! Feliz aniversário!

o grupo Wh Comunicações carinhosamente deseja muitas felicidades aos colaboradores 
rosiane (16), Tais (17) e Carine (18), por mais um aniversário!  Parabéns!

11/11 – Izabela Signori 15/11 – Leticia Leviski
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por LAIS ORO e ANdREA COStA PELISSARI
dESIGN EM PAUTA

Vitrine

por LUCIANE MOZER

VIdA E
ESPIRITUALIdAdE

NA SuA eStANte

O que eStAMOS fAZeNDO PelO NOSSO PAíS

No período das eleições acabei fazendo muitas reflexões. 
O que percebi é que muitos despejaram todas as suas espe-
ranças em uma só pessoa. E aí é que comecei a refletir, mas 
o que todos nós estamos fazendo para que nosso país se tor-
ne melhor? Será que uma só pessoa irá conseguir resolver 
tudo? Não está na hora de arregaçarmos as mangas e partir-
mos para a ação.

Mas aí você pode estar pensando como que é possível 
ajudar, é difícil? É muito simples, são pequenas ações que 
podem gerar grandes efeitos. 

Você já fez uma prece para o país e por aqueles que es-
tão a sua frente? A oração sincera tem efeitos maravilhosos. 
Imagina se todos os brasileiros se unissem em um momen-
to de oração, emitindo boas energias. Não importa a religião, 
pois a fé verdadeira não carrega bandeira, basta crer. 

Mas podemos fazer mais, você já pensou em fazer um 
trabalho voluntário? São tantas ONGs sérias que precisam 
muito de trabalhadores voluntários. Mas você também pode 
praticar a caridade das mais variadas formas, por vezes ou-
vindo um amigo que está apenas precisando conversar.  

E tem mais, você, sendo empregador, como está agin-
do com seus funcionários? Está proporcionando um bom 
ambiente de trabalho, age com respeito, gentileza. Estimu-
la para que cada funcionário possa crescer, ou você é daque-
les que acha que a sua obrigação é apenas pagar o salário 
em dia? 

E você, como funcionário, trabalha para que sua empre-
sa possa crescer? Ou já vai ao trabalho reclamando, cheio 
de mau humor. Trata mal os colegas, está sempre tentando 
“puxar o tapete” de alguém. Cresça como pessoa e cresce-
rá como funcionário, você não vai precisar prejudicar nin-
guém. 

E no ambiente familiar, como você está agindo? É um pai 
ou mãe presente? E como filho, irmão, neto, como você tem 
agido? 

Saibam que todas as nossas ações refletem para que te-
nhamos família, trabalho, município, estado e um país me-
lhor. Não podemos ficar parados esperando que os outros fa-
çam por nós, temos que agir, sair da nossa zona de conforto. 

Todos nós podemos ser agentes da mudança e está na 
hora de colocarmos isso em nossas vidas, e não precisamos 
esperar que um ano novo inicie, podemos começar agora. 
Se desejamos um Brasil melhor, sejamos nós brasileiros me-
lhores, em todos os sentidos de nossa vida. Assim podere-
mos um dia viver num país muito melhor. E conto com isso 
em você? 

GErAÇãO DE VALOr 
- COMPArTILHANDO 
INSPIrAÇãO

Com insegurança, muitos preferem 
não arriscar e sonham pequeno. 
mas com Flavio augusto foi 
diferente: de uma família simples 
do rio de Janeiro, ele decidiu ser empreendedor 
e tornou-se um dos jovens brasileiros mais 
bem-sucedidos. Para compartilhar todo seu 
conhecimento, criou o projeto Geração de valor, 
com conteúdos no Facebook, Twitter, YouTube 
e blog. E você ainda pode ler toda essa história 
em um dos melhores livros de autoajuda.

OuTLANDEr - A VIAjANTE DO 
TEMPO

Comentadíssimo ultimamente por 
ter virado série, este é o primeiro livro 
de uma série de romances sobre a 
vida da inglesa Claire beauchamp 
e sua intrigante jornada através do 
tempo. Depois de ter passado anos 
longe do marido servindo como enfermeira na 
Segunda Guerra mundial, Claire viaja com ele para 
inverness, na Escócia, a fim de viver uma nova lua 
de mel. mas, misteriosamente, ela se vê 200 anos 
antes do seu tempo, como estrangeira em uma 
Escócia caótica e imersa nas insurreições dos 
jacobitas contra os ingleses. nesse lugar hostil, 
Claire conhece Jamie Fraser e parte em viagem 
pelas Terras altas, rodeada de intrigas religiosas, 
políticas e pessoais.

Ao longo dos anos o se-
tor de iluminação tem evoluí-
do graças à introdução do LED 
no mercado. Porém o cenário 
da tecnologia de iluminação 
em LED ainda será muito mais 
eficiente. Depois do LED, uma 
nova tecnologia promete re-
volucionar o design de ilumi-
nação: trata-se do OLED, um 
sistema de painéis que emi-
tem luz regular e difusa. Se-
gundo o engenheiro eletricis-
ta Isac Roizenblatt, até 2035, 
20% da fatia de mercado será 
de OLED e 80% de LED. Atu-
almente nos EUA e na União 
Europeia as lâmpadas eco-
nômicas já estão extintas. No 

atual cenário de iluminação, 
o LED pode ser utilizado em 
praticamente todos os seg-
mentos. Sua tecnologia tem 
se tornado cada vez mais efi-
ciente, pois é possível man-
ter um alto fluxo luminoso 
com redução da potência, di-
minuindo assim os custos de 
energia. Porém, em termos 
de inovação, estamos para o 
OLED hoje como estávamos 
para o LED há cinco anos. O 
custo deve baixar gradativa-
mente, assim como ocorreu 
com seu antecessor. O LED 
deriva do nome em inglês li-
ght emitting diode. Trata-se 
de um pequeno ponto, do ta-

OleD vS leD: quAl SerÁ O futurO DA IluMINAÇãO?

manho de um grão de areia, 
com capacidade de gerar luz 
através de fios condutores. O 
componente mais importan-
te de um LED é o chip semi-
condutor, que é o responsá-
vel pela geração da luz. Este 
chip tem dimensões muito 

reduzidas. 
O OLED é um componen-

te orgânico encapsulado en-
tre lâminas de vidro. Com a 
passagem da corrente elétri-
ca, ocorre a eletrolumines-
cência, assim como no LED. 
A principal diferença é que o 
LED orgânico (OLED) não é 
um ponto, mas uma superfí-
cie. A grande diferença entre 
LED e OLED, é que o OLED 
permite que uma superfí-
cie inteira emita luz unifor-
me, em vez de apenas um pon-
to. Assim, pela primeira vez as 
pessoas não precisam de um 
sistema para difundir a luz. A 
própria OLED é capaz de fazer 
isso. Sua vantagem está no bai-
xo consumo de energia para 
produzir luz, já que os resídu-
os que o OLED gera são qua-
se que totalmente reaproveita-
dos, sendo, por consequência, 
considerada uma tecnologia 
ecologicamente limpa. 
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a programação da Fecimar já começou e neste 
fim de semana você é convidado especial para 
esta grande festa! o Jornal o líder preparou 
um caderno sobre a feira. hoje (17) continua o 
cronograma de contação de histórias para as 
crianças, tem sorteio de prêmios, show com 
Fernando & Sorocaba e muito mais. amanhã (18) 
tem atrações especiais para a criançada. não 
deixe de participar. maravilha está em festa!  

COMEÇOu

Diagramação e arte: Josiele Erlo Zambiasi
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Exposição, que ainda tem dois dias de 
programação, começou na quinta-feira (15)

Com dia ensolarado, Fecimar 
começa em Maravilha 

ABERTA

PrOGrAMAÇãO:

ontem (16) o show foi 
com a dupla Thaeme 
& Thiago e os eventos 
continuam hoje (17) com 
Fernando & Sorocaba, 
a partir das 22h30. 
amanhã (18) tem show 
infantil às 15h com muita 
música e diversão para os 
pequenos. a entrada para 
todas as apresentações 
são gratuitas. 
 
PrAÇA De 
AlIMeNtAÇãO 
Com 12 estandes e 
diversos alimentos 
servidos, opções de 
comida não faltam na 
feira. Doces e salgados 
com variedade de preços 
são oferecidos na parte 
externa da Fecimar, 
nomeada de Praça de 
alimentação. o local abre 
hoje (17) às 10h e será 
fechado à 1h30, devido 
à movimentação do 
show da dupla sertaneja. 
amanhã (18) os estandes 
da Praça iniciam os 
trabalhos às 10h e 
encerram às 20h30. 

Às 10h de quinta-fei-
ra (15) a feira mul-
tissetorial que reúne 

indústria, empresas presta-
doras de serviço e comércio 
de Maravilha e região abriu 
as portas. O primeiro dia de 
Fecimar, feriado de Procla-
mação da República, rece-
beu milhares de pessoas e 
deu início à programação de 
quatro dias. 

A abertura oficial ocor-
reu às 17h30, com a presen-
ça de lideranças, que reali-
zaram pronunciamentos. A 
prefeita, Rosimar Maldaner, 
disse que é uma alegria re-
tomar a feira na Cidade das 
Crianças. “Registramos com 
esse evento o DNA de Ma-
ravilha. Liderar é tarefa de 
pessoas que se doam para 
o trabalho. Parabéns a to-
dos que colocaram o seu ca-
rinho na organização e saú-
do os expositores que nos 
apoiaram. Desejamos que 
essa feira enriqueça o ano 
2018. Ela está linda e quan-
do propomos, foi com o in-
tuito de mostrar a garra de 
quem aqui trabalha”, disse. 

Para o vice-prefeito e 
coordenador-geral da Feci-
mar, Sandro Donati, o mo-
mento é de realização. “No 
dia 15 de janeiro anuncia-
mos a realização desse em-
preendimento. Desde lá, 
foram 300 dias de muito tra-
balho para conseguir uma 
nova Fecimar para todos. 
Ela só está aberta graças 
aos parceiros, 21 empresas 
que disseram sim. Isso foi o 
mesmo que ouvir que eles 
acreditam em Maravilha. 
Quando fui pedir o patro-
cínio, levei comigo a vonta-
de de Maravilha. Agradeço a 
parceria”, declarou. 

A futura vice-governa-
dora do Estado de Santa Ca-
tarina, Daniela Reinehr, es-
teve presente na abertura do 
evento. Segundo ela, ter nas-
cido no município é um orgu-

lho e participar da feira é ver a 
cultura da cidade. “Esse é um 
evento de lazer, de oportuni-
dades. Tenho certeza que va-
mos crescer cada vez mais, 
com comprometimento nós 
mantemos nosso país de pé. 

A partir do dia 1º de janeiro es-
tou à disposição do município 
e da região para nos colocar-
mos no lugar que merecemos”, 
afirmou. 

Mais tarde foi a vez da 
dupla Zé Neto & Cristiano 

Fotos: Carine Arenhardt/Wh Comunicações

apesar dos portões serem abertos durante a manhã, abertura oficial foi às 17h30 

lideranças fizeram o pronunciamento 

banda marcial Cidade das Crianças fez apresentação

Fotos: Cleiton Ferrasso/ Wh Comunicações

Dupla Zé neto & Cristiano se apresentou na quinta-feira (15) milhares de pessoas estiveram presentes no show

subir ao palco. Mais de 15 mil 
pessoas estiveram presentes 
no primeiro dia de show. A ex-
posição, que é aberta ao públi-
co, oferece espaços para a re-

alização de negócios, difusão 
de tecnologias, vendas, conhe-
cimento e lançamento de no-
vos produtos. São mais de 100 
estandes localizados no Par-

que de Exposições Carlos Al-
berto Begrow que podem ser 
visitados hoje (17), a partir 
das 10h, até as 22h, e amanhã 
(18) das 10h às 20h30. 
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São mais de 100 canais de vídeo e em breve 
também serão disponibilizados canais de rádio

MHTV é lançada durante 
programação da Fecimar 

Parque de diversões 
para crianças e adultos

INOVAÇÃO

DIVERSÃO GARANTIDA 

Fecimar também é lugar para 
se divertir, e muito. O Park Stallone 
está no local com brinquedos para 
as crianças e para os adultos. Tem 
adrenalina garantida com os brin-
quedos kamikaze, roda-gigante, cha-
péu mexicano e samba. Carrosséis, 
carrinhos bate-bate, cama elástica, 
tiro ao alvo e vários outros brinque-
dos fazem sucesso entre a criançada. 

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder

Maravilha já pode 
contar com o novo 
produto da Mh-

net, lançado oficialmente na 
quinta-feira (15), logo após 
a abertura oficial da Feci-
mar 2018. A cerimônia mar-
cou o lançamento da MHTV, 
a TV por assinatura da Mh-
net. Neste primeiro momen-
to, a empresa oferece o pro-

duto para Maravilha, mas 
nos próximos meses já am-
plia a abrangência do serviço 
para todos os estados do Sul. 

Conforme o responsável 
pelo setor de Marketing e Co-
municação da Mhnet, Mar-
co Andrade, são mais de 100 
canais de vídeo e em breve 
também serão disponibiliza-
dos canais de rádio. Já duran-

te a Fecimar o público pode-
rá ter mais informações sobre 
o serviço e preços e contra-
tar a MHTV, fazendo uma vi-
sita ao estande da empresa. 

Na segunda-feira (10) a 
Mhnet recebeu a visita de Jan 
Slavik, CEO global da empre-
sa MoTV, e responsável pela 
plataforma da MHTV. A em-
presa MoTV tem sede em 
Praga, cidade da Repúbli-
ca Tcheca, que hoje é consi-
derada um polo de tecnolo-
gia na Europa. Conforme o 
gerente da MHTV em Ma-
ravilha, Renan Werlang, a 
Mhnet escolheu uma pla-
taforma de vídeo com al-
cance global, para surpre-
ender os clientes e oferecer 
um produto diferenciado. 

MhNet NA fecIMAr
a mhnet é a patrocinadora 
oficial da Fecimar 2018 e está 
com várias novidades especiais 
na feira. Tem o Whatsapp 
Premiado, com sorteio de um 
ano grátis de assinatura da 
Tv ou de um plano de internet, 
Cabine Telefônica Premiada, 
que toca de hora em hora 
entregando brindes a quem 
conseguir atender ao telefone, 
além da blitz interativa com 
distribuição gratuita de picolé 
e doces. o estande está na 
entrada do parque, ao lado da 
Praça de alimentação. 

Fotos: O Líder

Divulgação 

visita de Jan Slavik na mhnet em maravilha Produto foi lançado na quinta-feira 

Equipe da mhnet no estande da Fecimar 
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no local, visitantes acompanham as principais novidades do setor

Feira conta com exposição 
de animais e máquinas

AGROPECUÁRIA

Fotos: Camilla Constantin/ O Líder

A parte externa da fei-
ra também conta com 
diversas atrações, en-

tre elas a exposição de ani-
mais e máquinas agrícolas. 
Na parte de maquinário, o lo-
cal possui oito expositores, 
que apresentam variedade de 
equipamentos para o dia a dia 
na agricultura, além das prin-
cipais novidades no setor.

De acordo com o secretá-
rio de Agricultura, Pedro Gil-
berto Ioris, a exposição de 
animais conta com ovinos, ca-
prinos, gado de corte e outros. 
Ele destaca que o local tam-
bém possui variedade de pás-
saros, com mais de 200 gaiolas. 

O 1º Seminário de Sa-
nidade Animal com ênfa-
se em brucelose e tubercu-
lose foi promovido na tarde 
de sexta-feira (16), na As-
sociação dos Motoristas de 
Maravilha (Assommar). 

O Seminário teve três pa-
lestrantes. O veterinário Tiago 
Benelli esteve representando o 
Instituto Catarinense de Sani-
dade Agropecuária (Icasa), Ra-
quel Dettmer representando 
a Cidasc, e o gerente regional 
da Epagri, Jonas Marcelo Ra-
mon, também se fez presente. 

Conforme Benelli, o se-
minário trata principalmen-
te sobre as zoonoses tubercu-
lose e brucelose, que além de 
atingir a saúde animal, pode 
ser transmitida aos humanos, 
através da alimentação com 
produtos de origem animal. 
“A gente leva em consideração 

principalmente a saúde das 
pessoas, o tratamento é longo 
e muito problemático”, afirma. 
Ele destaca que a tuberculose 
tem cura, mas a maior proble-
mática é a brucelose, e a úni-
ca forma de prevenir é consu-
mindo alimentos com origem 
garantida e com sanidade. 

O evento também contou 
com depoimentos de produ-
tores e pessoas que já contra-
íram a doença, além de cof-
fee break. De acordo com o 
secretário de Agricultura de 
Maravilha, Pedro Gilberto Io-
ris, o objetivo foi expor a im-
portância da temática, pois 
a sanidade animal é voltada 
para a qualidade do produ-
to, mas também é uma ques-
tão de saúde pública, já que 
as doenças atingem o gado 
e também são transmissí-
veis aos seres humanos.

Maravilha sedia 
1º Seminário de 
Sanidade Animal

BRUCELOSE E TUBERCULOSE

Palestra foi promovida na associação dos motoristas de maravilha

Gerente regional da Epagri, Jonas marcelo ramon, foi um dos palestrantes

Fotos: Diana Heinz/ O Líder

Público acompanha diferentes tipos de máquinas

Espaço conta com implementos e máquinas agrícolas

Com variedade, Fecimar apresenta pavão e outras espécies mais de 200 gaiolas de pássaros estão expostas
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além de um estúdio montado no pavilhão principal, a equipe 
circula pelo parque conferindo tudo o que acontece no evento  

Grupo WH Comunicações faz 
grande cobertura da feira

ESTAMOS NA FECIMAR

Logo na entrada do pa-
vilhão principal, a 
equipe do Grupo WH 

Comunicações montou seu 
estande e levou para o lo-
cal toda sua equipe, o es-
túdio da Rádio Líder FM e 
a redação do Jornal O Lí-
der e site WH3. As transmis-
sões ao vivo direto do local 
garantem mais uma gran-
de cobertura da equipe. 

Conforme o diretor do 
Grupo WH Comunicações, 
Wolmir Hübner, a aquisi-
ção de um estande valoriza 
ainda mais a Fecimar, assim 
como os demais expositores 

que mostram seus produ-
tos no parque. Hübner lem-
bra que o Grupo também 
é patrocinador do evento. 

O estúdio de vidro tem 
equipamentos e espaços 
para entrevistas ao vivo, 
postagens de reportagens 
especiais e recepção do pú-
blico. Em frente ao estan-
de também há uma estru-
tura do Jornal O Líder, que 
vai repercutir imagens dos 
nossos visitantes. Você tam-
bém é nosso convidado es-
pecial, venha fazer uma 
visita no estande do Gru-
po WH Comunicações. 

Com paredes de vidro, estande está em dos corredores principais, na entrada do pavilhão 

WH Comunicações

Estande apresenta contação 
de histórias e poesias 

ESTÚDIO DA IMAGINAÇÃO 

A Fecimar tem uma programação es-
pecial para as crianças e um dos atrati-
vos é o Estúdio da Imaginação, instalado 
nos estandes 73 e 74 do pavilhão princi-
pal. No local, três professoras fazem con-
tação de histórias e poesias. A atividade 
não é voltada apenas para os peque-
nos, os pais ou responsáveis também são 
convidados para participar das sessões. 

Hoje (17) tem 12 sessões de con-

tação de histórias, entre as 10h e 12h 
e 14h e 16h. Cada sessão tem a dura-
ção média de 15 minutos, estimulan-
do muito a imaginação da criançada. 
Amanhã (18) as sessões também se-
rão entre às 10h e 12h e 14h e 16h. To-
das as crianças participantes vão rece-
ber uma lembrancinha. A atividade é 
uma promoção do governo municipal, 
por meio da Secretaria de Educação. 

Sessões prometem estimular a imaginação das crianças 

Cleiton Ferrasso/O Líder
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A Fecimar também é lugar de bebidas artesanais. Confira algumas dicas 
para degustação desse produto que vem fazendo muito sucesso

Empresa de Maravilha apresenta 
10 estilos de cerveja artesanal 

PARA DEGUSTAÇÃO

O clima quente prome-
te acompanhar to-
dos os dias de feira, e 

para se refrescar, uma boa pe-
dida pode ser um bom copo 
de cerveja artesanal. No es-
tande da Cervejaria Maravi-
lha os visitantes da feira po-
dem conferir duas marcas e 
10 estilos diferentes da bebi-
da artesanal. A de-
gustação é gratuita 
e aproximadamente 
mil litros foram pro-
duzidos especial-
mente para a Feci-
mar. Amanhã (18) 
também tem sor-
teio de kit de cer-
veja artesanal para 
os visitantes. 

A marca Rock 
Nhop tem seis estilos 
diferentes: Rock La-

bebida artesanal vem fazendo sucesso 

ger, Metal Ipa, República Easy 
Ipa, Epa Clotilde, BilliNelson 
Weiss e Hard Vienna Lager. 
Já a marca Mestizo, inspira-
da na cultura ítalo-germâni-
ca, apresenta os estilos Cream 
Ale, Belgian Blond Ale, Ame-
rican Pale Ale (Apa) e Ame-
rican India Pale Ale (Ipa). 

Os proprietários da Cer-

vejaria Maravilha, Mayki 
Villa, Luiz Felipe Bartz, Ale-
xandre Baron, Alessandro 
Lahm e Rafael Sonda, come-
çaram a produção há cer-
ca de dois anos como um 
hobby e a partir de janei-
ro devem inaugurar a in-
dústria, começando oficial-
mente a venda das marcas.  

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder

Equipe da Cervejaria 
maravilha 

Empresa oferece 
cronograma de viagens 

Rudély apresenta coleção 
Verão 2019 

VOAR TENDÊNCIAS 

O estante da Voar fica localiza-
do na parte interna da feira. Ele é 
uma ótima opção para quem bus-
ca um destino para viagem e varie-
dade para formas de pagamento. 
Conforme os proprietários da em-
presa, Vinicius Werlang e Rafaella 
Biagi, quem visitar o local na Feci-
mar poderá adquirir pacotes com 
preços diferenciados para Natal-RN, 
Punta Cana na República Domini-
cana, Fortaleza-CE, Jericoacoara-
CE e Buenos Aires, na Argentina. 

As viagens estão agendadas 
para o primeiro semestre de 2019, 
mas a Voar também atende a desti-
nos nacionais e internacionais por 
meio de contratos e pacotes espe-
ciais. “Nós estamos buscando novos 
contatos com a Fecimar, estamos 
investindo especialmente na área 
do turismo. O cliente que quiser fe-
char um pacote na feira terá um 
preço com diferencial”, explicam. 

Fotos: Diana Heinz/O Líder

Equipe da voar no estande

Promoções de viagens e cupons para sorteio são oferecidos 

A Rudély, indústria de con-
fecção feminina e masculina que 
atua desde 1995, está expondo 
peças da coleção Verão 2019 na 
Fecimar. O proprietário, Márcio 
Lüdke, convida a todos para co-
nhecer as novidades. “Quem es-
tiver na feira, venha até o estande 
conhecer a coleção. Para quem 
gostar das novidades e quiser ad-
quirir as peças, temos a loja na 
Avenida Araucária, 310”, destaca. 

Ele explica que a coleção Ve-
rão 2019 foi pensada para a mu-
lher contemporânea, com traços 
românticos e empoderados. Ba-
bados, estampas florais, fendas 
e peças com amarrações fazem 
parte das principais tendências 
apresentadas. “Para os homens, 
diversos estilos de camisetas, po-
los e bermudas, que permitem 
opções para o dia a dia e também 
propostas mais arrojadas”, afirma. 

Fotos: Camilla Constantin/ O Líder

márcio lüdke destaca as principais tendências 

Peças 
contam 
com estilo 
moderno e 
romântico 
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Empreedimento atua em mais de 90 municípios da região Sul do brasil

Bilhares Maravilha conta com mais 
de quatro décadas de sucesso

DE GERAÇÃO EM GERAÇÃO

Há 46 anos a família Radaelli 
trabalha com mesas de bi-
lhar no município de Ma-

ravilha. Com o passar dos anos a 
empresa foi crescendo, como re-
sultado do esforço e dedicação dos 
proprietários e colaboradores. Avô, 
pai e filho construíram uma trajetó-
ria de sucesso e hoje a Bilhares Ma-
ravilha atua em mais de 90 muni-
cípios do Sul do país. 

A família está apre-
sentando os produ-
tos na Fecimar e con-
vida a todos para ir até 
o estande, com obje-
tivo de conhecer mais 
sobre o trabalho re-
alizado e a varieda-

de de opções disponíveis. 
O empreendimento, locali-

zado na Avenida Maravilha, 232, 
atua com aluguel e venda de me-
sas de bilhar. Jorge Radaelli, neto 
do fundador, destaca que é im-
portante lembrar que são fei-
tas locações para eventos, além 
de reformas e manutenções.

Fotos: Camilla Constantin/ O Líder

Pai e filho destacam crescimento da empresa com o passar dos anos 

Empresa foi fundada há 46 anos pelo avô, Darci Radaelli 

Espaço da CDL e Associação Empresarial 
tem visita especial do Papai Noel 

CLIMA NATALINO

O clima natalino tam-
bém chegou na Fecimar 2018. 
O estande da CDL e Associa-
ção Empresarial (AE) rece-
be as visitas especiais do Pa-
pai Noel. Hoje (17) o bom 
velhinho vai estar no estan-
de a partir das 17h, atenden-
do ao público até às 21h. Ama-
nhã (18) o Papai Noel estará 
no estande a partir das 14h. 

O espaço da CDL e AE 
também vai ter neste sába-
do o primeiro sorteio da cam-
panha de prêmios “Maravilha 
é estar de carro novo”. O sor-
teio será às 19h. Serão dois va-
les-compras no valor de R$ 1 
mil e um smartphone Sam-
sung J5. Quem tiver cupons 
pode levar direto na roda 
de sorteio que está instala-
da no estande. As empresas 
têm até às 17h de hoje para 
entregar as urnas no local. 

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder
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Dúvidas, informações sobre qualificações e até inscrição para 
vestibular podem ser realizadas no estande da instituição 

Universidade do Oeste de Santa 
Catarina oferece opções de cursos 

UNOESC

Quem passar pela par-
te interna da Feci-
mar não vai deixar 

de notar os trabalhos dos aca-
dêmicos do curso de Agrono-
mia da Unoesc de Maravilha. 
Para a disciplina anatomia ani-
mal eles montaram o esque-
leto de um cavalo e de um be-
zerro, que foram expostos no 
estande da universidade. No 
local também foram expostos 
outros animais empa-
lhados, para mostrar um 
pouco do trabalho ofe-
recido pela instituição. 

O estande está dis-
ponível para quem está 
à procura de um cur-
so superior ou pós-gra-
duação e atende ao pú-
blico do campus de 
Maravilha, São Mi-
guel do Oeste, Pinhal-
zinho e São José do Ce-
dro. Mas informações 
sobre cursos de to-

Equipe no estande da Unoesc

dos os campi da Unoesc po-
dem ser solucionadas no local. 

Durante a Fecimar os in-
teressados também podem se 
inscrever para o vestibular de 
forma gratuita. Conforme a co-
laboradora da universidade 
Izoldi Klein Pinheiro, a institui-
ção oferece uma equipe para 
atender ao público. “Nós ficare-
mos aqui para expor sobre nos-
sos objetivos, trabalhos ofereci-

dos, dúvidas e conversas”, disse.
Outro trabalho disponi-

bilizado pelo curso maravi-
lhense de Agronomia é o aça-
frão-da-terra, que foi plantado 
e colhido pelos estudantes. Ele 
está disponível de forma gra-
tuita no local em formato de 
condimento junto a um bro-
to, para o plantio da espécie, 
conhecida pelos benefícios 
e propriedades medicinais. 

Fotos: Diana Heinz/O Líder

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder

no local foram expostos animais empalhados e 
esqueletos para demonstrar parte do trabalho 
realizado por acadêmicos 

Registros da Fecimar

Soberanas da terceira idade 

Soberanas de maravilha Criatividade dos expositores leva diversão para o público 

Comissão Central organizadora da Fecimar 2018 

Entrada do parque de exposições

Empresas aproveitam o momento para negócios 
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ESPOrTE
trIcOlOr Ele participou das conquistas do Tricolor nos anos 2007 e 2008

Sandro Goiano participa do 2º Jantar dos 
campeões em Maravilha 

O Consulado do Grêmio 
e a Associação dos Gremis-
tas de Maravilha realizaram, 
na noite do último dia 9, a se-
gunda edição do Jantar dos 
Campeões, no salão da Igreja 
Evangélica de Confissão Lu-
terana no Brasil, com a pre-
sença do campeão pelo 
Grêmio Sandro Goiano. Ex-
capitão e pela primeira vez 
na região, ele participou 
das conquistas do Tricolor 
nos anos 2007 e 2008.

De acordo com o presi-
dente do Consulado, Tiago 
Zanetti, o evento teve a parti-
cipação de mais de 500 pesso-
as de toda região, como Cha-
pecó, Caibi, Coronel Freitas, 
Mondaí, Serra Alta e Irace-
minha. Zanetti afirma que foi 
prazeroso e gratificante po-
der encerrar o ano de trabalho 
com centenas de pessoas que 
torcem pelo Grêmio, que via-

jaram até do Paraná para estar 
em Maravilha. 

queM é 
SANDrO GOIANO

Sandro Gomes da Luz 
nasceu em Goiás e foi revela-
do pelo Goiás. Alterou passa-
gem por Caxias, Tuna Luso e 
Paraná até no ano 2000, quan-

do chegou ao Paysandu. No 
Pará ganhou destaque sendo 
capitão na maioria das vezes. 
Entre 2000 e 2005 levou o Pa-
pão para a elite do futebol na-
cional, além de ser tetracam-
peão Paraense, da Copa do 
Norte e da Copa dos Campe-
ões. Na Libertadores de 2003 
participou da histórica cam-

panha que levou o Paysandu 
às oitavas de final, quando foi 
eliminado pelo Boca Juniors. 
Na metade de 2005 foi con-
tratado pelo Grêmio para ser 
titular na disputa da Série B. 
Logo caiu nas graças da torci-
da por sua garra demonstra-
da em campo. Foi ídolo e ca-
pitão durante dois anos, nos 

Salão da comunidade evangélica de maravilha ficou praticamente lotado 

Gremistas puderam tirar fotos com o ídolo Sandro Goiano

MATEADA TrICOLOr 
ainda dentro da programação, no domingo (11) foi 
realizada a mateada Tricolor. na oportunidade, foram 
arrecadados brinquedos para serem doados às 
crianças carentes. 

quais conquistou três títulos: 
a inédita Série B de 2005 na 
famosa Batalha dos Aflitos, 
além dos Campeonatos Gaú-
chos de 2006 e 2007 e do vi-
ce-campeonato da Liberta-

dores da América em 2007. 
Em 2008 foi contratado pelo 
Sport, quando venceu a Copa 
do Brasil de 2008 em jogo so-
bre o Corinthians, sendo um 
elemento essencial.

A noite do último dia 9 
em Cunha Porã foi de deci-
sões pelo Campeonato Mu-
nicipal de Futsal. Foram 
quatro finais, nos naipes fe-
minino, veterano masculi-
no, interiorano masculino 
e citadino livre masculino. 

A equipe da Maxxima 
Uniformes ergueu o troféu 
principal na categoria femini-
na e veterana. No naipe femi-
nino, Maxxima Uniforme 3 x 1 
Farma e Farma/Contabilidade 
Almeida. Artilheira: Aline Va-
lerius, com 13 gols, da equipe 
da Futsal das Terças/Restau-
rante Lenhart; defesa menos 
vazada com Vanessa da Sil-
va, da Maxxima Uniformes. 

Na categoria vetera-
na Maxxima Uniformes 6 x 
1 Restaurante Lenhardt. Ar-
tilheiro foi Samuel Waech-
ter, com 13 gols, da Maxxi-
ma Uniformes; defesa menos 
vazada, Cássio Boehs, atle-
ta da Maxxima Uniformes. 

Na categoria interiora-
na a equipe campeã foi Li-
nha Vera Cruz, que venceu Li-

nha Itape pelo placar de 4 x 
2. Artilheiro Adrian Schmoel-
ler, com 22 gols, da Vera Cruz; 
defesa menos vazada, Ronei 
Tatto, também da Vera Cruz. 

Com ginásio lotado, a de-
cisão do citadino foi a úl-
tima da noite. Na disputa, 
Transportes Huf x Intimidadi 
F.C. Ainda no primeiro tem-
po Transportes Huf foi para 
o ataque e abriu dois gols de 
vantagem, a equipe do Inti-
midadi F.C. não se intimidou 
e buscou o empate e a vira-
da durante o jogo. Com o pla-
car desfavorável o time dos 
Transportes Huf se atirou 
para o ataque e conseguiu o 
empate. Com o placar empa-
tado em três gols a decisão foi 
para os pênaltis. Nas cobran-
ças das penalidades, melhor 
para Transportes Huf, que er-
gueu o troféu principal da ca-
tegoria citadina de 2018. 

Artilheiro foi Rena-
to Rodrigues, com 14 gols, 
do Intimidadi F.C.; defe-
sa menos vazada, Darlei Fio-
ri, da Transportes Huf.

fINAIS

cunha Porã conhece os melhores do futsal 2018
Fotos: Divulgação

Categoria veterana: maxxima Uniformes levantou o troféu principal maxxima foi campeã também no naipe feminino 

no campeonato interiorano, vera Cruz bateu a equipe de linha itapé no citadino, Transportes huf decidiu nos pênaltis o troféu principal 
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 ONEIdE BEHLING

fINAlIStA Primeira partida da decisão é em São João do Oeste e a 
finalíssima é em Maravilha no domingo (25)

crM está na final da fase Oeste 
do estadual de Amadores

A tarde de domingo (11) 
foi de alegria para os torcedo-
res do Clube Recreativo Ma-
ravilha (CRM). Depois de um 
longo jejum, o clube maravi-
lhense está de volta a uma final 
do Campeonato Estadual de 
Futebol não Profissional, fase 
Oeste. A vaga para a decisão 
veio depois de uma bela vitó-
ria, no domingo (4), no Doutor 
José Leal Filho, por 3 x 0, e um 
empate em Princesa, por dois 
gols, contra o DNA Princesa. 
No empate os gols do CRM fo-
ram marcados por Budda e os 
do DNA Princesa por Kiko e 
Tuto. Agora o CRM enfrenta 
o Aliança de São João do Oes-
te na final. Primeira partida é 
domingo (18), em São João do 
Oeste, e a volta é no domingo 
(25), em Maravilha. O técnico 
Capeli colocou em campo os 
jogadores Fábio, Vando, Djo-
natan, Wilson, Fera, Marcelo, 

Santos, Renatinho (Deni), Ma-
ringá (expulso), Marquinhos 
(Alemão) e Buda. No DNA o 

técnico Chocão jogou com 
Diogo, Croco (Juliano), San-
gali, Rafa (expulso), Benki, Es-

pingarda, Felipe, Tuto (Mack). 
Kiko (Fábio), Leandrinho (Eve) 
e Loquinho (Mauricio).

Fotos: Divulgação

budda marcou os dois gols do Crm e garantiu a final

Dna Princesa marcou com Tuto e Duda, mas não foi suficiente

cOPA rIc tv recOrD
Oficina do celular/São Miguel da Boa vista 
está nas quartas de final 

Na noite de segunda-
feira (12) a equipe da Ofi-
cina do Celular/São Mi-
guel da Boa Vista jogou 
em Guatambu, pela Copa 
RIC TV Record. O adver-
sário foi o time da LP Ma-
nutenções/Brava Consór-
cios. No tempo normal 
teve empate sem gols, nos 
pênaltis, melhor para a 
Oficina do Celular/São Mi-
guel da Boa Vista. Agora 
o time do município boa-

Depois do empate no tempo normal, classificação veio nas cobranças das penalidades

Divulgação
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O goleiro Jonas da Rosa, 

Goleiro classifica a equipe 
para as quartas de final

da Oficina do Celular/São 
Miguel da Boa Vista, foi de-
cisivo na disputa dos pênal-
tis na classificação para as 
quartas de final da Copa RIC 
TV Record de Futebol 7. De-
pois do empate em campo, 
nos pênaltis a equipe adver-
sária errou o primeiro e na 
cobrança decisiva Da Rosa 
defendeu e deu a classifica-
ção para os rapazes da Ofici-
na do Celular/São Miguel da 
Boa Vista. 

vistense está nas quar-
tas de final da competição 
e aguarda o adversário. 

NA fINAl 
Clube Recreativo Maravilha soube jogar com organiza-

ção, esquema defensivo consistente, força no contra-ata-
que, raça, experiência e comando fora e dentro de campo. 
Razões para seguir apostando para levantar a taça de cam-
peão.

DNA 2 x 2 crM 
O grande nome da partida em Princesa foi o atacante 

Fábio Budda. Ele marcou duas vezes no empate com o DNA, 
ampliando sua condição de principal artilheiro do CRM. O 
primeiro deles veio com senso de puro oportunismo, após 
uma falha terrível do goleiro. Budda recebeu um presen-
te de Natal e mandou pra rede. O segundo gol nasceu após 
uma linda jogada coletiva. Cruzamento para a área e o cen-
troavante de cabeça empatou o jogo.

DecISãO eM cASA
CRM e Aliança vão fazer o jogo decisivo da final da Copa 

Oeste no estádio Dr. Leal Filho, dia 25 de novembro. O pri-
meiro jogo vai ser neste domingo (18), em São João do Oes-
te. A decisão foi tomada a partir da melhor campanha do 
Clube Recreativo Maravilha na fase classificatória. O jogo 
mata-mata se ganha em 180 minutos, não tem jeito. Quem 
quiser ser campeão não escolhe o mando de jogo. É sem-
pre bom abrir uma vantagem no primeiro jogo, para admi-
nistrar em casa.

fAvOrItO 
A equipe do CRM é mais qualificada tecnicamente. Cla-

ro que, em decisão como essa, as duas camisas pesam. É im-
portante ter vontade, ter dedicação, até mesmo ir na supera-
ção. Quem tiver mais equilíbrio com certeza vai sobressair e 
ficar com o título.

cheGOu A hOrA 
Dois jogos difíceis, fora e outro em casa. Tem essa ques-

tão da ansiedade, intranquilidade em jogos decisivos. É 
hora das lideranças em campo aparecerem no CRM. É bom 
lembrar que não vai ter nada garantido no primeiro jogo! 
Técnico Capelli vai precisar ter inteligência e equilíbrio para 
jogar as duas partidas da mesma maneira, lógico que com 
estratégias diferentes. Quem sabe um empate fora, e decidir 
em casa, com apoio da torcida, será importante. Cada jogo 
exige uma estratégia e com certeza terá outra no jogo da vol-
ta. É hora de preencher o corredor central, para anular a jo-
gada forte do Aliança.
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INteGrAÇãO Evento contou com a presença de atletas recordistas, 
campeões em diversos locais do Brasil

Maravilha sedia 3º festival Asespp 
Olímpico e Paralímpico de Atletismo

A Associação Esportiva 
e Paradesportiva e a Secre-
taria de Esportes realizaram 
o 3º Festival Asespp Olímpi-
co e Paralímpico de Atletis-
mo em Maravilha. As com-
petições foram realizadas no 
campo do CRM.  De acordo 
com o treinador e professor 
Douglas Lago, foram 170 atle-
tas, divididos em categorias 

até 12 anos, 15 anos e adulto. 
As provas foram na categoria 
olímpico e paralímpico. Lago 
lembra que o evento contou 
com a presença de atletas re-
cordistas, campeões em di-
versos locais do Brasil, assim 
como Bruna Lemos, que foi 
campeã do Open Internacio-
nal de São Paulo, pela Seleção 
Brasileira.

Fotos: Ederson Abi/ O Líder

Salto em distância foi uma prova que movimentou o festival 

Professores da asespp com a atleta bruna lemos e seu treinador Corrida foi disputada passo a passo 

No sábado (10) a equi-
pe de Ginástica Rítmi-
ca de Maravilha represen-
tou o município na Copa 
Santa Catarina, de Ginásti-
ca Ritmica - Primeiros Pas-
sos. De acordo com as pro-
fessoras da modalidade a 
ginástica rítmica é manti-
da pela Secretaria de Espor-
tes Juvntude e Lazer e pa-
trocinadores. Participaram 
da competição dez meni-
nas. Elas participaram nas 
categorias mirim, pré-in-
fantil, infantil e juvenil. 

MeNINAS De OurO 

Ginástica rítmica de Maravilha conquista 
medalhas na copa Santa catarina

Na mirim, Aline Cor-
rea Pozzebon e Nicolli Tei-
xeira da Rosa conquistaram 
o segundo lugar; na catego-
ria pré-infantil, Alícia Mack 
e Fabiula Giacomelli leva-
ram medalhas de terceira 
posição e Natália Ecco Stra-
passon ficou em primeiro; 
na categoria infantil, Aman-
da Riboldi e Maiara Gomes 
ficaram em terceiro e Sami-
ra Golin ficou em segundo 
lugar; e na categoria juvenil, 
Andrieli Lenhart e Lara Ga-
zoli ficaram em primeiro. Todas as meninas de maravilha conquistaram medalhas  

Divulgação

Maravilha deu o pontapé 
inicial no Campeonato Mu-
nicipal de Futebol 7 – Taça 
Posto Kakareko. Os jogos fo-
ram no sábado (10), no Es-
tádio Pena Branca, pela ca-
tegoria livre masculino. Os 
resultados foram Crepe Ma-
nia 3 x 0 Esportivo Bela Vista; 
Aatoelétrica Bordin 1 x 1 HG 
Auto Center/Academia Cor-
po Expressão/ Aracnoma-
nia; PS do Brasil 2 x 0 Mon-

dy Academia; Copema 0 x 3 
Paulo Refrigeração; TOS Ga-
lera da Recolha 1 x 2 Eduar-
da Móveis/Rogérinho Mon-
tagens; Canarinho da Linha 
Água Parada 2 x 3 Odi Sports. 
Neste fim de semana não vai 
haver rodada do campeona-
to, pois diversos atletas esta-
rão representando o municí-
pio de Maravilha no torneio 
Carlos Culmay na cidade de 
Monte Carlo, na Argentina. 

futeBOl 7 

começa o campeonato 
Municipal na cidade 
das crianças  

artilheiros trabalharam, pois nenhum jogo ficou com o placar fechado 

Ederson Abi/O Líder

A vontade de unir a ga-
lera e aproveitar o horário 
de verão teve um novo pas-
so. O Grupo Pedal Maravi-
lha decidiu neste ano mar-
car a quarta-feira como um 
dia diferenciado. Eles reali-

zam a partir das 18h45 o Pe-
dal Verão, um passeio ciclís-
tico de até 35 quilômetros 
por diversos trajetos, trechos 
de asfalto, terra ou misto. 

Conforme os integran-
tes do Pedal, qualquer pes-

soa pode participar. “Já fa-
zíamos em anos anteriores. 
Nossa vontade sempre foi 
unir as pessoas e aprovei-
tar o horário de verão, sen-
do que iniciantes também 
podem ir conosco”, disse-

ram. A ideia é realizar o even-
to nas quartas-feiras de sol, 
até que o verão acabe. “Se o 
Pedal Verão tiver uma acei-
tação boa, vamos fidelizar o 
projeto e continuar em ho-
rário normal”, explicam. 

quArtAS-feIrAS
Grupo de ciclistas promove Pedal verão 

Neste fim de semana Ma-
ravilha participa do Torneio In-
ternacional Carlos Culmey, na 
cidade de MonteCarlo, na Ar-
gentina. Maravilha disputa nas 
modalidades de bocha, bo-
lão, vôlei, vôlei de praia, tênis 
de mesa e maratona nos nai-
pes masculino e feminino. Tam-
bém participa com o futebol 7 
veteranos e com xadrez misto. 

Os municípios que partici-
pam do torneio são Caibi, Cai-
piovi, Cerro Largo, Cunha Porã, 
Cunhataí, Maravilha, Montecar-
lo, Palmitos, Pinhalzinho, Puer-
to Rico, Riqueza, Ruiz de Mon-
toya, Salvador das Missões, Santo 
Cristo, São Carlos e Saudades. 

Na bocha masculina Mara-
vilha está na chave A com San-
to Cristo e Puerto Rico; no naipe 
feminino chave C Com Monte-
carlo, Santo Cristo e Cunha Porã; 
bolão feminino chave B Salvador 
das Missões, Santo Cristo, Ca-
piovi, Caibi e Maravilha; no bo-
lão masculino Maravilha está na 
chave B juntamente com San-
to Cristo, Saudades, Pinhalzinho 

e São Carlos; futebol 7 veteranos 
Chave A com Ruiz de Montoya 
e Montecarlo; vôlei feminino, 
chave C Montecarlo, São Car-
los, Santo Cristo e Maravilha; vô-
lei masculino chave B junto com 
Montecarlo, Ruiz de Montoya e 
Santo Cristo; vôlei de praia femi-
nino chave A com Cunha Porã, 
Santo Cristo e Montecarlo; vô-
lei de praia masculino, Maravi-
lha caiu na chave A com Mon-
tecarlo e Caibi; tênis de mesa 
masculino, chave A Montecarlo, 
Pinhalzinho, Maravilha, Capio-
vi, Caibi e Puerto Rico; tênis de 
mesa feminino chave B Monte-
carlo, Puerto Rico, Caibi, Capio-
vi e Maravilha; xadrez misto, cha-
ve única com Maravilha, Capiovi, 
Montecarlo, Salvador das Mis-
sões, Cunha Porã e Puerto Rico; 
e na maratona Maravilha parti-
cipa com dois atletas no naipe 
masculino e dois no feminino.

No ano 2019 a competi-
ção será em Puerto Rico, Argen-
tina. Já em 2020, a cidade-sede 
do torneio será a cidade de San-
to Cristo, no Rio Grande do Sul. 

MONtecArlO
torneio carlos culmey 
será neste fim de 
semana na Argentina 
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