
Moradores e 
lideranças pedem 
atenção para 
perigos da SC-161

PÁGINAS 12 E 13 

Após nove acidentes e duas 
mortes em seis meses, 
município de Romelândia busca 
debate para reduzir problemas 
em curva perigosa
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AS VENDAS 
COMPlExAS

O que é um produto complexo? Se não entrarmos 
no mérito da produção, um produto complexo é uma 
percepção de quem compra. Logo, vender um produ-
to complexo está bastante relacionado com a prática de 
empatia. E chamo de prática, porque o conceito de em-
patia é simples. Difícil é parar, ouvir, ver e sentir o que o 
outro (cliente) está sentindo. 

Dessa forma, uma abordagem interessante para um 
cenário de venda complexa é iniciar a relação com uma 
solução mais simples. Quem sabe criar um produto que 
resolva um pequeno problema do cliente, e principal-
mente, que a decisão de comprar não envolva muita 
mudança, dinheiro, riscos. 

A ideia é construir confiança. E depois, conforme 
o cliente for conhecendo o seu trabalho, e principal-
mente colhendo os resultados, as portas se abrem para 
soluções maiores e mais caras. Um exemplo é o con-
sultor que vende uma palestra. Não é tão caro, é uma 
hora de tempo investido, não exige muita mudança. Se 
o resultado for bom, ele apresenta sua proposta de ca-
pacitação, digamos: um trabalho demorado, que exige 
dedicação e investimento do cliente. Mas quando ele 
apresentar essa solução complexa, ele já é conhecido e 
deu uma amostra de que trabalha bem, o que facilita a 
próxima e desejada venda.

A palavra-chave aqui é “amostra”. Quem não gos-
ta de ganhar uma amostra grátis, uma degustação? Por 
que não fazemos mais isso em serviços? Esperamos 
que o cliente tome uma decisão complexa no escuro, 
sem saber exatamente o que ele ganha em troca. É ne-
cessário construir confiança a partir da primeira im-
pressão. Mostrar profissionalismo bem antes de ofere-
cer o produto.

Outro detalhe crucial: em vendas complexas, nem 
sempre um vendedor resolve. Se a solução é um inves-
timento considerável para o cliente, é provável que ele 
exija negociar com o dono, ou com o próprio presta-
dor do serviço. Delegar é importante, e não há o jei-
to certo ou errado, mas em casos complexos como es-
ses, delegar a parte mais crítica é arriscado. E quem 
conhece pequenas empresas sabe o quão corriqueiro 
é ver proprietários presos em procedimentos burocrá-
ticos, enquanto a equipe tenta resolver os problemas 
do cliente.

O complexo pode ser dividido em etapas. E em qual-
quer situação é possível que o início seja simples.

ederson abi

O poder Executivo de Ma-
ravilha encaminhou para a 
Câmara de Vereadores o pro-
jeto que prevê os gastos da ad-
ministração para 2019. O valor é 
de R$ 79 milhões, incluindo in-
vestimentos na Câmara de Ve-
readores e prefeitura. De acor-
do com o contador Cláudio 
José Zembruski, o orçamento 
para o próximo ano é de quase 
R$ 7 milhões a mais do que o de 
2018. Há uma previsão de gas-
tos, mas os valores podem ser 
remanejados ao longo do ano. 

Zembruski lembra que o 
município vai investir acima 
do mínimo estipulado em lei 
na Educação e na Saúde. O ín-
dice de gasto será 26.83% na 
Educação, quando o mínimo é 
de 25%, e 22.57% na Saúde, que 
possui mínimo legal de 15% da 
arrecadação. Com folha de pa-
gamento, o objetivo é gastar 
48.45%, já que atualmente está 
em 53%. No entanto, ele afirma 
que o índice só será cumprido 
se a Câmara de Vereadores 
aprovar o projeto que reduz 
o índice de gratificações por 
graus de instrução. 

ANÁlISE Projeto está na Câmara de Vereadores para análise e aprovação

Orçamento do município para 
2019 será de R$ 79 milhões

ORÇAMENTO EM VAlORES
Câmara de Vereadores: R$ 3.365.264,00
Gabinete da prefeita: R$ 1.234.997,05
Secretaria de Planejamento, Administração e Fazenda: 
R$ 4.460.859,20
Secretaria de Educação: R$ 20.999.855,00
Departamento de Cultura: R$ 909.142,50
Secretaria de Saúde: R$ 20.389.539,35
Secretaria de Assistência Social: R$ 4.523.870,00
Secretaria de Obras e Urbanismo: R$ 7.518.760
Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo: 
R$ 2.424.380,00
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente: 
R$ 6.667.045,00
Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer: R$ 1.515.237,50
Fundo de Emergência: R$ 193.950,40
Dívidas, Precatórios e Inativos: R$ 5.000.000,00
TOTAL: R$ 79.202.900,00



,  mARAvilhA 10 DE novEmbRo DE 2018 3

LIÇÕES DE VIDA
Queres ganhar uma discussão? Fiques 
de boca fechada e ganharás todas...por WOLMIR HÜBNER

RADAR
radar@jornalolider.com.br

ATé A PRóxIMA EDIÇãO!

RÁDIO 
COMUNITÁRIA 
TIRADA DO AR

Cumprida nova ordem judicial e transmissor 
de Rádio Comunitária de itapiranga é 
apreendido pela segunda vez. o judiciário 
de itapiranga concedeu decisão em favor da 
Acaert – Associação Catarinense de Emissoras 
de Rádio e Televisão. A decisão judicial 
contra a Associação Rádio Comunitária de 
itapiranga, Rádio onda Positiva, foi cumprida 
na manhã de quarta-feira (7), com o sequestro 
do transmissor. Conforme a Acaert, em 
ação comandada por oficial de Justiça, o 
equipamento foi recolhido e a rádio tirada 
do ar. o sequestro do transmissor ocorreu 
em virtude do descumprimento de decisões 
judiciais anteriores. Salienta que o Tribunal de 
Justiça de Santa Catarina já manteve a decisão 
da comarca de itapiranga para interromper as 
atividades da Rádio Comunitária onda Positiva 
em virtude de irregularidades cometidas na 
divulgação de propaganda comercial, o que é 
proibido por lei.

nOvamenTe O PT e SeUS reCUrSOS

A defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pe-
diu liberdade ao Supremo Tribunal Federal (STF). No do-
cumento, o petista acusa o juiz federal Sérgio Moro, futu-
ro ministro da Justiça do presidente eleito, Jair Bolsonaro 
(PSL), de perda de imparcialidade para processá-lo. Os ad-
vogados de Lula pedem que o Supremo reconheça a sus-
peição de Moro para julgar o ex-presidente e decrete a nu-
lidade de todos os atos processuais relativos ao caso do 
tríplex do Guarujá (SP). A defesa requer ainda que a nu-
lidade seja estendida “a todas as ações penais propos-
tas em face de Luiz Inácio Lula da Silva que estão ou es-
tiveram sob a condução do Juiz Federal Sérgio Fernando 
Moro” - as denúncias ligadas a supostas propinas da Ode-
brecht, que incluiriam um terreno para abrigar o Institu-
to Lula, e ao sítio de Atibaia (SP)... Quer dizer que o TRF4 
é suspeito também... Afinal que justiça que o PT quer?

PT quer suspender posse de Moro

O PT quer suspender a posse do juiz Sergio Moro 
no Ministério da Justiça até que seja julgada a represen-
tação que o partido realizou nesta terça-feira (6), jun-
to ao corregedor do Conselho Nacional de Justiça, Hum-
berto Martins. Na representação, o PT pede que seja 
instaurado um processo disciplinar contra Moro, ale-
gando que ele interferiu nas eleições ao divulgar, pou-
cos dias antes do primeiro turno, o conteúdo da cola-
boração premiada do ex-ministro Antônio Palocci.

LULA DEVE FICAR NA CADEIA

Ministros do STF disseram ao jornalista Josias de Sou-
za que o novo pedido de habeas corpus do criminoso con-
denado pela Lava Jato tem tudo para ser indeferido. Após 
assistir à entrevista concedida por Moro na terça-feira (6), 
dois ministros do Supremo conver-
saram sobre o caso. Impressio-
naram-se com a firmeza com 
que o ex-juiz da Lava Jato re-
futou o que chamou de “álibi 
falso de perseguição política”. 
Consideraram “consisten-
tes” os argumentos de Moro.

MDB NÃO ACEITA 
O FIM DAS ADRS

O novo governo de Santa 
Catarina quer a extinção das 
ADRs e vai propor o fim delas. 
O MDB não vai votar a favor e 
promete lutar para mantê-las, 
pois dizem que a criação é tra-
balho deles e o seu fim seria 
a destruição de um patrimô-
nio político do partido. Vamos 
acompanhar o desfecho...

Dia DO raDialiSTa

Na quarta-feira (7) comemora-
mos uma data importante para todos 
nós. PARABÉNS, RADIALISTA, PELO 
SEU DIA! Temos a honra de partici-
par de tua jornada de trabalho dia-
riamente. Você é um orgulho nacio-
nal, conte SEMPRE com nosso apoio 
e amizade. Empregamos essa clas-
se querida há mais de 36 anos e só 
temos ótimas recordações de to-
dos que passaram em nossas emis-
soras de rádio. Um fraternal abraço!

MAIS UMA CONtINHA 
A SER PAGA 

Perto do apagar das luzes da atual 
legislatura, no meio de uma crise eco-
nômica sem precedentes, o Senado 
aprovou um reajuste de salário dos mi-
nistros do STF. O aumento do salário 
dos ministros do Supremo foi de qua-
se 17%; os vencimentos poderão che-
gar a R$ 39.200. É uma bomba-relógio 
que vai estourar no colo de Jair Bolso-
naro a partir do ano que vem. Afinal, 
por causa do chamado efeito cascata, o 
aumento vai desencadear automatica-
mente reajustes de salários para milha-
res de servidores públicos. A conta adi-
cional a ser paga por você pode chegar 
a R$ 6 bilhões por ano. O reajuste, em 
momento em que as autoridades de-
veriam poupar os cofres públicos, é 
mais uma prova de que precisamos to-
dos ficar vigilantes aos mínimos mo-
vimentos dos poderosos de Brasília.

TRAGÉDIA

O ex-boxeador profissional Ma-
rio Melo, de 56 anos, morreu no domin-
go (4), durante a Fiesta de la Medialu-
na, competição de quem conseguia 
comer mais croissants em um minuto, 
em Pinamar, na província de Buenos Ai-
res (Argentina). De acordo com a im-
prensa local, Melo se engasgou ao co-
mer o terceiro croissant, desmaiou e teve 
parada cardíaca. Ele chegou a ser so-
corrido por uma equipe de emergên-
cia do próprio festival, mas não resistiu.

ConTAGEm REGRESSivA

Nesta semana teremos a nos-
sa FECIMAR. Tudo nos detalhes fi-
nais e a expectativa é que será a 
maior feira já realizada em Maravi-
lha. Nós estaremos com nossa estru-
tura, expondo junto com os demais 
empresários e fazendo a transmis-
são de nossa programação diária di-
retamente da feira. Estamos levan-
do nossos veículos de comunicação 
junto aos ouvintes e leitores, onde 
poderão participar de todos os pro-
gramas, interagindo com os profis-
sionais do grupo WH COMUNICA-
ÇÕES. Estamos fazendo o máximo 
para agradar a todos. Visite-nos.

NATAL EM MARAVILHA

Amanhã (11) o Natal em Maravi-
lha terá seu início com o lançamen-
to da programação de festas de fim de 
ano. A partir das 20h haverá o acen-
dimento das luzes natalinas e um 
show gratuito no Espaço Criança Sor-
riso, com a cantora Michelli Fortes e 
o pianista Daniel Backes. Agradece-
mos o convite e a comunidade mara-
vilhense está convidada a prestigiar.
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Extremo Oeste
Catarinense

MARAVIlHA Objetivo era organizar um debate para esclarecer 
dúvidas dos alunos e oportunizar a troca de conhecimentos

Ceja promove 1ª Noite da Cidadania 
Carine arenHardT 

Alunos e equipe peda-
gógica do Centro de Edu-
cação de Jovens e Adultos 
(Ceja) de Maravilha se reuni-
ram na noite de segunda-fei-
ra (5) para a 1ª Noite da Ci-
dadania. Na oportunidade, 
foram convidados represen-

tantes do Legislativo e Execu-
tivo para falar sobre o papel 
de cada Poder na comunida-
de e um professor universitá-
rio, que falou sobre a ligação 
entre cidadania, espirituali-
dade e ética. 

O evento foi marcado por 
um debate que abordou di-
versos assuntos relacionados 

à cidadania. A diretora, Ju-
cilei Passoni Giacomin, expli-
ca que a ideia de fazer o even-
to surgiu durante a formação 
continuada dos professores. 
O objetivo era organizar um 
debate, intitulado 1ª Noite da 
Cidadania, esclarecendo dú-
vidas dos alunos e oportu-
nizando a troca de conheci-

mentos sobre o tema. 
O debate focou na for-

mação de cidadãos e lideran-
ças que atuam na sociedade, 
frente aos desafios éticos e 
políticos. Para o próximo ano 
letivo a direção e equipe pe-
dagógica do Ceja vão traba-
lhar para organizar novas edi-
ções da Noite da Cidadania. 

Fotos: Carine arenhardt/O líder

Alunos e professores participaram do evento Debate teve representantes do Executivo e legislativo e um professor universitário

Durante o fim de sema-
na o LEO Clube Maravilha se-
diou a 2ª reunião do Conse-
lho do Distrito Múltiplo LEO 
LD (CDM) do ano leoísti-
co 2018/2019. O evento re-
cebeu o Gabinete do Distri-
to Múltiplo (DM), presidido 
por Arthur Toni Mainardi, e 
outras lideranças distritais. 

A programação iniciou no 
sábado (3), na sede da Asso-
ciação Cultural Italiana (Aci-
ma), com pronunciamento de 
lideranças do clube. O crono-

grama também teve uma visita 
técnica na empresa cervejeira 
maravilhense Buffalo Beer e a 
festa do evento foi realizada na 
República Bowling Pub. “Agra-
deço a todos os companheiros 
que estiveram presentes e nos 
ajudaram a tornar este even-
to possível, tanto na organiza-
ção, quanto na participação”, 
disse a presidente, Schayane 
Golzer. O CDM encerrou no 
domingo (4) e estiveram pre-
sentes mais de 130 pessoas de 
diversas cidades do distrito. 

2º CDM
Município sedia 
evento leoístico

Divulgação

mais de 130 pessoas participaram do evento 

PRAzO ESTENDIDO
Cadastramento de 
túmulos é prorrogado 
até dezembro

O prazo para o cadastra-
mento de túmulos em Mara-
vilha foi prorrogado até de-
zembro, pois o município 
não atingiu a meta de ca-
dastramento de 100%. Con-
forme o administrador do 
Cemitério Jardim da Paz, 
Márcio Camargo, até o últi-
mo dia 2, prazo final, foram 
cadastrados 2.100 túmu-
los. Atualmente o cemi-
tério contém 2.750 túmu-
los e faltam cadastrar 650.  

O cadastramento bus-
ca melhorar o atendimen-

to, já que o município terá 
um controle maior e contato 
do familiar responsável, para 
casos de obras próximas 
ao túmulo, ou necessida-
de de reparos na estrutura. 

O cadastramento deve 
ser feito por um familiar, 
contendo dados sobre a pes-
soa sepultada no local e con-
tato de um responsável. O 
cadastramento pode ser fei-
to na Secretaria de Obras, na 
recepção da prefeitura e nos 
próximos dias direto na Casa 
do Zelador no Cemitério.

Encontro foi na sede da JCi 

DIA MUNDIAl DA ADOÇãO
Grupo de Apoio à Adoção realiza 
reunião em Maravilha 

A reunião foi realizada na 
noite de quinta-feira (8), na sede 
da JCI em Maravilha. O objeti-
vo foi debater sobre o Dia Mun-
dial da Adoção, comemorado 
na sexta-feira (9), fazer o estu-
do de livros, além de tratar ou-
tros assuntos gerais. O Grupo 
de Estudos e Apoio à Adoção 
de Maravilha (Geama) propôs 
um encontro festivo, lembran-
do o Dia Mundial da Adoção. 

Durante a reunião também 
foi confirmada a participação no 
Encontro Nacional dos Grupos de 
Apoio à Adoção (Enapa) em Bo-
nito/MS, entre os dias 15 e 17 des-
te mês. No dia 7 de dezembro o 
Geama também estará represen-

Carine arenhardt/O líder

tado no Encontro Estadual dos 
Grupos de Apoio, em Florianópo-
lis. O objetivo é fortalecer os gru-
pos e trabalhar em prol de crianças 
que estão há anos em abrigos, sem 

muitas chances de serem adota-
dos, principalmente pela idade. 

“Eu sempre falo que vai 
além de ser um problema do Po-
der Judiciário. É dever nosso tam-

bém participar ativamente para 
que as coisas mudem, pois te-
mos aí um problema também so-
cial”, afirma a presidente do Ge-
ama, Noeli Severgnini Fiorini. 
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por LUIZ CLÁUdIO CARPES

DIRETO 
AO PONTO

VOlTANDO À REAlIDADE
Passada a eleição, é necessário novamente voltar os 

olhos para nossa realidade regional. Em primeiro lugar, já 
há que se apontar para a precária condição de nossas es-
tradas. As rodovias federais, em uma situação bem pior, 
exige uma pronta ação do ente público, no intuito de pro-
mover melhoras que são praticamente impossíveis. Escre-
vo isso porque para quem trafega aqui no Oeste catarinen-
se, sabe muito bem que o problema extrapolou os meros 
“tapa-buracos” que são realizados de forma ineficaz e de 
baixa qualidade. O Dnit acena com licitações já feitas para 
as rodovias 282 e 158, mas como nem todos acreditam em 
Papai Noel – e este colunista também não crê – não há  
grandes perspectivas. Pior ainda a rodovia 163, que já pro-
voca aquela velha frase “se fosse estrada de chão seria até 
melhor”... Em resumo, a força política agora deve se con-
centrar novamente, já que durante o pleito, era inevitável 
um desligamento dos problemas regionais para tratar de 
eleições e reeleições. É o que a coletividade espera. E sem 
acreditar em Papai Noel.

SC-161
Nas estaduais, rodovias que inclusive têm melhor condi-

ção de pavimento do que as rodovias federais, nunca se vi-
ram tantos acidentes como nas imediações de Romelândia. 
O local já pegou a alcunha de “curva da morte”. Salvo enga-
no, este ano já tivemos no referido local quase 40 acidentes 
envolvendo automóveis e caminhões. Bem da verdade, os 
caminhões têm sido as principais vítimas da rodovia. É pre-
ciso deixar claro, todavia, que não se trata de uma imperfei-
ção da rodovia, e sim de uma questão geográfica, onde os 
mais desavisados, não conhecendo a referida “curva”, che-
gam em velocidade incompatível, e as tragédias já foram 
várias. O grupo WH, inclusive, já lançou uma campanha 
para que alguma coisa se faça no local. Segundo informa-
ções do Deinfra, haverá a colocação de lombadas físicas, no 
intuito de servir de alerta para os caminhoneiros que des-
conhecem os perigos da via. Mas não é só isso. Segundo 
informações também, o pavimento já dá sinais de deterio-
ração em alguns lugares. Infelizmente, para uma obra que 
se pode declarar recente, já surgem indícios de má quali-
dade dos serviços, ou melhor, do pavimento ali colocado. 
Se na época não houve fiscalização efetiva, quanto à qua-
lidade dos materiais colocados, ainda há tempo de cobrar 
a quem é responsável, para que dê jeito no que foi malfei-
to. Ou responda aos rigores da lei, para serviço mal execu-
tado. Enfim, para um retorno de pleito eleitoral, talvez se-
jam estas as maiores urgências aqui do Oeste catarinense. 
É preciso realocar o foco e trabalhar. Afinal, todos foram 
eleitos para isso. 

bIOMETRIA COMEÇOU Eleitores sem o cadastramento biométrico até 
junho de 2019 terão o título cancelado

Cartório abre cadastro de eleitores 
Carine arenHardT 

A revisão do eleitorado 
será obrigatória em 2019 nos 
seis municípios que com-
põem a 58ª zona eleitoral de 
Maravilha. Significa que to-
dos os eleitores devem ter o 
cadastramento biométrico, 
ou terão o título cancelado. 
Fazem parte da desta zona 
eleitoral Maravilha, Flor do 
Sertão, Iraceminha, Santa Te-
rezinha do Progresso, São Mi-
guel da Boa Vista e Tigrinhos. 

arquivo/O líder

Oficialmente, a revisão 
será entre 28 de janeiro e 28 

de junho de 2019, no entan-
to os eleitores já podem pro-

curar o Cartório Eleitoral. A 
abertura do cadastro eleito-
ral foi na segunda-feira (5), 
já sendo possível comparecer 
com documento de identida-
de e comprovante de residên-
cia atualizado para fazer a 
biometria. 

Na 58ª zona eleitoral fal-
tam aproximadamente oito 
mil eleitores para fazer a co-
leta da biometria. Quem já 
fez o cadastramento não pre-
cisa comparecer novamente 
na revisão do eleitorado. 

Para quem têm móveis ou 
aqueles velhos eletrônicos e não 
sabe o que fazer, agora os objetos 
terão destino. Uma campanha 
realizada neste mês fará a reco-
lha das peças de forma cons-
ciente. Conforme o diretor de 
patrimônio de Maravilha, Rodri-
go Motter, desde o início do ano 
a administração realizou diver-

sas coletas que totalizaram cer-
ca de 11 toneladas de descarte.  

Desta vez a ação será re-
alizada a partir do dia 19 des-
te mês, até o dia 23, com aten-
dimento na Secretaria de 
Transportes e Obras, junto ao 
Ecoponto municipal. Os ho-
rários para entrega dos resídu-
os são das 7h às 11h e das 13h 

às 17h. No dia 24 será realiza-
da a coleta entre 8h30 e 11h30 na 
Praça Padre José Bunse. Na data 
serão coletadas também lâm-
padas com custo de R$ 0,90, 
pagos diretamente para em-
presa parceira da atividade. 

A novidade da edição é a 
coleta de móveis. “A campanha 
tem como objetivo auxiliar a 

população para o descarte cor-
reto desse tipo de resíduos. É 
comum e lamentável vermos 
em Maravilha diversos pontos 
da cidade com descarte irregu-
lar, principalmente de móveis, 
e por isso estamos trabalhan-
do para auxiliar a população e 
evitar danos ao meio ambien-
te e à cidade”, explica o diretor.

RECOlHA
Coleta de resíduos eletrônicos e móveis será realizada

Novembro é o mês para fo-
car na saúde dos homens. A 
Secretaria de Saúde de Mara-
vilha divulgou nesta semana a 
programação completa do No-
vembro Azul, campanha que 
começa hoje (10) com a Cami-
nha Rosa e Azul. O evento foi 
organizado pela Rede Femi-
nina de Combate ao Câncer, 
em parceria com a Secreta-
ria de Saúde, e também con-
ta com a participação de enti-

dades e comunidade em geral. 
A caminhada é pelas prin-
cipais ruas e avenidas da ci-
dade, com início às 8h30, no 
Espaço Criança Sorriso. 

O Novembro Azul se-
gue com programação duran-
te o mês. Conforme a enfer-
meira Richely Soares, entre 
os dias 19, 20 e 21 terá horá-
rio especial de atendimen-
to para os homens. As equipes 
estarão atendendo este públi-

co entre 17h e 21h, no Centro 
1, em frente à prefeitura, e na 
unidade do Bairro Floresta. 

As consultas médicas po-
derão ser agendadas para os 
dias 19 e 21. Os médicos es-
tarão fazendo requisições de 
exames de rotina para os pa-
cientes. Além de consultas mé-
dicas, também haverá atendi-
mento com dentista, nos três 
dias de horário diferencia-
do. Richely reforça que qual-

quer atendimento só será feito 
com agendamento. Os usuá-
rios podem ligar nas unidades 
de saúde para agendar consul-
tas médicas e odontológicas.

O objetivo é facilitar a pro-
cura com o horário diferen-
ciado, focando principalmen-
te nas faixas etárias em que os 
homens estão ativos no merca-
do de trabalho, e por isso não 
costumam fazer consultas de 
rotina e exames preventivos. 

NOVEMbRO AzUl
Campanha começa com Caminhada e 
terá atendimento especial na Saúde 



,  mARAvilhA 10 DE novEmbRo DE 20186

IlUMINAÇãO
Evento vai marcar o acendimento das 
luzes natalinas

As mais de 12 mil lâmpa-
das colocadas em Maravilha se-
rão ligadas amanhã (11) durante 
o lançamento da iluminação na-
talina. Além das luzes, foram co-
locados outros tipos de decora-
ção, como cordões iluminados, 
guirlandas e outros objetos para 
a visualização diurna. O lança-
mento contará com o show “Pia-
no Cristal no seu Natal” com o 
pianista Daniel Backes e a can-
tora Michelli Fortes, no Espa-
ço Criança Sorriso, às 20h.

Diferente de outros anos, 
quando a iluminação era lança-
da com a Caminhada das Lan-
ternas, em dezembro, desta vez 
foram antecipados cerca de 20 

dias. Conforme o secretário de In-
dústria e Comércio do municí-
pio, Gelson Rossetto, data foi an-
tecipada em razão da Fecimar, 
que começa na quinta-feira (15). 

A decoração na cidade está 

no mesmo modelo do ano passa-
do, com luzes nas principais ave-
nidas, portal de entrada da cida-
de e praças. A novidade neste ano 
é no Espaço Criança Sorriso, que 
recebeu mais iluminação. “Para 

nós, a iluminação é muito espe-
cial, pois deixa a população nes-
te clima gostoso que o Natal pro-
porciona. Convido a todos para o 
lançamento”, disse o secretario. 

PRóxIMOS EVENTOS 
2/12 Caminhada das 
lanternas
9/12 natal em Família
16/12 Espetáculo 
com o violinista 
Simão Wolf, sorteio 
de prêmios da CDl e 
Associação Empresarial, 
noite do pastel e 
as apresentações 
das oficinas do 
Departamento de Cultura

Espaço Criança Sorriso recebeu mais iluminação neste ano

Encerrando mais uma edi-
ção de sucesso da campanha 
Outubro Rosa, a Rede Feminina 
de Combate ao Câncer de Ma-
ravilha fez um levantamento das 
principais ações realizadas nos 
últimos anos. A entidade vem ex-
pandindo o foco, não somente 
para a prevenção, mas também 
dando atenção especial para as 
pacientes acometidas pelo cân-
cer de mama e do colo de útero. 

A presidente da Rede, Cecília 
Heydt, reforça também as prin-
cipais conquistas da instituição e 
afirma que a manutenção do tra-
balho se dá principalmente pe-
las ações internas das voluntárias, 
que se envolvem na busca de re-

MARAVIlHA A entidade vem expandindo o foco, não somente para a prevenção, mas também dando 
atenção especial para as pacientes acometidas pelo câncer

Rede feminina divulga balanço das ações e 
projeto para construção da sede própria 

cursos. “O papel de cada voluntá-
ria foi fundamental em todos os 
sentidos, desde o planejamento 
até a execução de cada atividade 
realizada”, reforça Cecília. 

Desde junho deste ano a en-
tidade vem sendo beneficiada 

SEDE PRóPRIA 
Um dos projetos em an-

damento é também o Mobili-
zar para Construir. Conforme 

a presidente da Rede Femi-
nina, o objetivo é mobilizar 
o maior número de pessoas, 
empresas, lideranças políti-

cas e comunidade em geral 
para buscar recursos e idea-
lizar a tão sonhada sede pró-
pria. O projeto já está feito. 

bAlANÇO DOS ÚlTIMOS DOIS ANOS E PROJETOS EM ANDAMENTO

com recursos da coleta seletiva, 
após indicação do governo mu-
nicipal, o que também está con-
tribuindo para a manutenção dos 
trabalhos. A seguir a instituição 
lista as principais ações e conquis-
tas dos últimos dois anos. 

• Conquista do título de entidade 
filantrópica
• 3.444 mulheres atendidas com exames 
preventivos 
• Compra de um veículo, por meio de 
emenda do deputado estadual valdir 
Cobalchini 
• Projetos aprovados no Fórum para 
compra de móveis da sala de exames 
• Projeto aprovado no Fórum para 
realização de 70 mamografias 
• Projeto Vida Mulher atendeu centenas 

de mulheres acometidas pelo câncer, com 
profissionais de fisioterapia, psicologia, 
nutrição, yoga, pilates, coaching, assistente 
social e enfermagem
• Projeto Vida Rosa, que contempla visitas 
domiciliares semanais às acometidas
• Projeto Laço Rosa alcançou quatro 
mil pessoas por meio de palestras nas 
escolas, comunidades e empresas
• Projeto Pérolas, com a realização de 
trabalhos manuais e ações semanais de 
socialização das mulheres acometidas

Projeto para construção da sede própria 

Divulgação

Diana heinz/O líder

Há 23 anos Nelson Sal-
min, mais conhecido como 
Palito, veste o traje do Papai 
Noel para entregar brinque-
dos às crianças da região na 
época do Natal. Estes presen-
tes são fruto de doações do co-
mércio e de pessoas duran-
te a arrecadação da campanha. 
A campanha deste ano terá 
como pontos de coleta de brin-
quedos o Mercado Super Cen-
tro, o Supermercado Dallas, a 
Casa Maravilha, a sede do Ro-
tary Club, Base Koban da Po-
lícia Militar, Mercado do Tope  
da Serra e a Rádio Difusora. 

Em São Miguel da Boa Vis-
ta o ponto de coleta é na Lan-

chonete Sabor da Casa, em Ti-
grinhos no Mercado de Remi 
de Abreu e em Flor do Sertão 
na Agropecuária Piroca. “Esta 
será uma das maiores campa-
nhas desde o início, quando 
começamos com os presentes 
porque os empresários estão 
nos apoiando bastante. Peço 
que quem tiver interesse, dei-
xe sua doação conosco”, afirma. 

Os interessados também 
podem ligar para Salmin no 
(49) 99911 8286. “A partir des-
ta semana teremos o roteiro 
de quando e onde iremos pas-
sar confirmado. Este ano esta-
mos com novidades e ansio-
sos para começar”, declara. 

PARA O NATAl
Campanha de Nelson Salmin 
já tem pontos de coleta 
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LUIZ CARLOS
PRATES

diana Heinz

Registro de abandono, de-
núncia de maus-tratos, dívi-
das em clínicas veterinárias e 
falta de lares temporários. As-
sim é a rotina de quem parti-
cipa da ONG Ame Bicho com 
o objetivo de defender aque-
les que sozinhos não sobrevi-
vem, os cães e gatos. 

Desde 2013 a instituição 
tenta controlar a situação des-
tes animais prejudicados por 
alguns humanos. Neste ano 
houve uma reformulação da fi-
nalidade da ONG, trabalhos re-
alizados e na função de cada 
integrante. Com a nova organiza-
ção, a entidade entrou em conta-
to com órgãos públicos para a for-
mação de parcerias.  

Apesar das mudanças nos 
últimos meses terem facilitado o 
trabalho desenvolvido pela insti-
tuição, o número de casos só au-
mentou. Os maiores registros são 
de maus-tratos, são dezenas por 
semana e os lares temporários 
estão esgotados. São 40 cães que 

AUMENTO REGISTRADO Atualmente instituição cuida de 40 cães 
que consomem diariamente 18 quilos de ração

ONG Ame bicho orienta sobre 
maus-tratos e abandono 

Uma feira de adoção será realizada ainda neste ano

Divulgação

aguardam a adoção. 
O cenário, segundo a presi-

dente, Flávia Barcellos, é grave. Os 
animais consomem diariamente 
18 quilos de ração, o que custa R$ 
1,3 mil por mês. “Nós possuímos 
já um valor reduzido de quem nos 
fornece o alimento. Mesmo assim 
os recursos são escassos e acaba 
que muitas vezes dividimos o va-
lor entre os integrantes”, disse.

COMO AGIR?
De acordo com a vice-secre-

tária, Vanuza Vivian, a ONG não 
é a única responsável pelos cui-
dados pelos animais. “Toda a 
população é quem deve cuidar. 
O tutor tem a responsabilidade 
de zelar pelo seu cão, seu gato ou 
qualquer espécie que seja. Eles 
sentem assim como nós e preci-
samos fazer com que as pessoas 
entendam isso”, afirma. 

Segundo ela, a denúncia 
não precisa ser feita diretamen-
te para a entidade, mas sim para 
órgãos responsáveis pelos cri-

mes. Após as providências ne-
cessárias os próprios órgãos en-
tram em contato com a ONG. 
“A denúncia para a Polícia pode 
ser feita anonimamente. Se você 
presenciar um ato de abandono 
ou de maus-tratos, fale”, declara.

Vanuza destaca que em ca-
sos de animais encontrados na 
rua sem que o dono seja encon-
trado, que a pessoa tente abri-
gá-lo antes de contatar a ONG. 
“Nós estamos sem lares tempo-
rários, então se a pessoa pode le-
var ele para a sua residência até 
acharmos um tutor, nos ajudaria 
muito”, finaliza. 

EVENTOS 
Para arrecadar recursos a 

ONG Ame Bicho realiza anu-
almente diversas promoções. 
Neste ano já foram realizadas di-
versas edições do brechó bene-
ficente, venda de pizzas, pedá-
gio solidário e feira de adoção. 
Até dezembro deve ser realiza-
do um pedágio solidário e uma 
feira de adoção para tentar re-
duzir gastos. 

O Sicredi figura pelo oita-
vo ano consecutivo na lista das 
150 Melhores Empresas para 
Trabalhar no Brasil. O guia 
anual, elaborado em parceria 
com a revista Você S/A, Edito-
ra Abril e Fundação Instituto 
Administração, foi divulgado 

durante solenidade de premia-
ção na noite de terça-feira (6).

Repetindo o resultado do 
ano passado, o Sicredi obte-
ve o primeiro lugar na catego-
ria Cooperativas Financeiras, 
evidenciando a instituição fi-
nanceira cooperativa como re-

ferência no segmento, bem 
como o envolvimento dos 
mais de 25 mil colaboradores. 

Nos índices do ranking, 
o Sicredi aumentou as pon-
tuações em relação a pra-
ticamente todos os dados 
da edição passada. Em Fe-

licidade no Trabalho, por 
exemplo, a instituição fi-
nanceira cooperativa alcan-
çou 82,1 pontos, sendo 81,9 
em 2017. A celebração inter-
na da conquista será realiza-
da no dia 27 de novembro, 
em Frederico Westphalen. 

PREMIAÇãO
Sicredi está entre as melhores empresas 
para trabalhar

Sicredi alto Uruguai rS/SC/mG

Regionalmente a cooperativa conta hoje com mais de 370 colaboradores

VAlE UMA PERGUNTA?
Se você perguntar a qualquer pessoa se ela é educada, 

vai ouvir um sonoro sim. Todos se acham educados. Lembrei 
disso ao ler sobre um curso que é quase lei em grandes empre-
sas americanas. Sabes qual é? Vale um cafezinho se adivinhares. 
– Na mosca! É esse mesmo, curso de Etiqueta.

E o que é etiqueta? Regras sociais, não mais. Etiqueta na sua 
extensão maior é educação, educação no sentido comum de 
bons hábitos.

E os americanos foram sábios em colocar Etiqueta no “currí-
culo” dos funcionários de suas grandes empresas. Então, vamos 
lá, vamos a um pouco de etiqueta, afinal, passamos as melho-
res horas do dia, dos melhores anos de nossas vidas, no trabalho. 
E esse trabalho implica em relações interpessoais, se não hou-
ver um mínimo de “etiqueta” nesse convívio, saiamos da frente...

Etiqueta passa por espirrar no trabalho, espirrar perto de co-
legas, num camarim de televisão, por exemplo. E aí, você tem um 
lenço para espirrar? Você sai da sala para espirrar? Você protege a 
boca para espirrar? Como é que faz isso? Sabes o que mais eu te-
nho visto? Pessoas espirrar como se estivessem no meio do mato. 

Etiqueta implica em chegar cumprimentando a moça da re-
cepção, não apenas por ela ter um poder que pouca gente des-
confia..., mas por educação, etiqueta mesmo. Há colegas que ou 
são mal-educados ou são mesmo antipáticos, paciência, faça-
mos a nossa parte, cumprimentemos. 

Jogar um papel de qualquer jeito no lixo do banheiro, errar e 
o papel ficar no chão, não dar a mínima e ir embora – afinal tem 
quem limpe – é coisa típica de pessoa grosseira, mal-educada. 
E ao sair do banheiro esquecer de apagar a luz... tudo revela. E 
sempre há que por perto quem repare nesses “pequenos” des-
lizes, e esses “pequenos” deslizes formam uma imagem da pes-
soa. Andar por aí de modo descuidado, tanto nas roupas quanto 
nos gestos, em fotos, em tudo, depõe não apenas contra a pes-
soa, mas também coloca o nome da empresa na ribalta. Claro, 
os americanos não são ingênuos, sabem disso de há muito e por 
isso, de modo discreto, colocaram os cursos de Etiqueta nos cor-
redores de suas melhores empresas. E os clientes, por certo, vão 
notar isso, como nós notados quando estamos diante de uma 
pessoa bem-educada. Simples. E direto.

REPETIÇãO
Ontem, mais uma vez. Parei numa sinaleira e lá esta-

va um sujeito jogando facas para cima e com elas fazendo 
um incrível jogo de equilíbrios, um malabarismo de alto ris-
co. Acabada a exibição, o sujeito veio aos motoristas com a 
mão estendida. Ganhou 10 pilas meus. O cara trabalha, trei-
na muito em casa, ocupa-se, enfim, com alguma coisa. Já o 
“morador de rua” quando vem me chamando de tio e pedin-
do ajuda, mando-o, silenciosamente, capinar. Vadio. 

PRÁTICO
Um sujeito dizia no site de jornalismo UOL que ele não 

tem sonhos, ele realiza. Prepotência? Não vejo assim. Afinal, 
todos os nossos sonhos são realidades possíveis, só insanos 
sonham com os impossíveis. E se o desejo (sonho) é viável, 
é arregaçar as mangas e torná-lo realidade, ainda que dure 
uma vida. Será um “sonho” vivido intensamente. O mais é fi-
rula de fracassados.

fAlTA DIzER
O general Patton, nome heroico do Exército dos Esta-

dos Unidos, -dizia que o bom soldado recebe uma ordem e 
sai para cumpri-la, não pergunta como fazê-la. Nas empre-
sas também, o bom funcionário não é inseguro ao ponto de 
fazer tantas perguntas que o chefe decide ele mesmo fazer o 
trabalho. Mais ou menos o que anda por aí...  
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Carine arenHardT 

Responsável pela coleta 
de resíduos orgânicos e reci-
cláveis em Maravilha, a em-
presa TOS Ambiental reco-
lhe uma média superior a 400 
toneladas de lixo por mês no 
município. Deste número to-
tal, aproximadamente 80% 
são resíduos orgânicos e 20% 
recicláveis. Nos primeiros 
meses, entre maio e setem-
bro, as pesagens da coleta se-
letiva somaram mais de 310 
toneladas. 

Como resultado, nos qua-
tro primeiros meses, além 
desse lixo ser encaminhado 
para a central de reciclagem 
da empresa, a Rede Femini-
na de Combate ao Câncer de 
Maravilha recebeu mais de 
R$ 30 mil em recursos com a 
venda desses materiais. Con-
forme previamente estipula-
do em lei municipal, a Rede 
Feminina recebe o valor de 
R$ 0,10 para cada quilo de 
material reciclável coletado 
no município. 

CINCO MESES DE COlETA No início do novo modelo de 
recolha, cerca de 30% dos materiais eram encaminhados 
para reciclagem, número que hoje chega em 55% 

Empresa divulga números e 
aponta avanços na coleta seletiva

O QUE AINDA PRECISA 
MElHORAR
• Lixo de banheiro, folhas e resíduos or-
gânicos ainda são misturados com ma-
teriais recicláveis, contaminando e inuti-
lizando o que poderia ser reaproveitado
• Catadores informais que se antecipam 
à coleta e deixam materiais espalhados 
• Acondicionamento incorreto dos ma-
teriais. A cor azul é para resíduos or-
gânicos e amarelo para recicláveis 
• Vidros quebrados devem ser devi-
damente embalados em caixa ou pa-
pelão ou caixa tetra pak e identifica-
dos. Essa ação pode evitar acidentes.

COlETA 
MElHORANDO

Conforme informações 
repassadas pela empresa, as 
quantidades vêm se manten-
do. As pesagens mensais apon-

PESAGEM MENSAl DA 
COlETA SElETIVA 
Junho: 72,77 toneladas
Julho: 81,09 toneladas
Agosto: 79,71 toneladas
Setembro: 76,51 
toneladas

tam que Maravilha aderiu ra-
pidamente à coleta seletiva, já 
que os números não subiram 
gradativamente e já começa-
ram altos. 

O que vem aumentando é 
a porcentagem de lixo da coleta 
seletiva que efetivamente está 
sendo reutilizado para recicla-
gem. No início do novo sistema 
de recolha, aproximadamente 
30% dos materiais da coleta se-
letiva efetivamente eram enca-
minhadas para reciclagem. Em 
setembro, por exemplo, esse 
número já subiu para aproxi-
madamente 55%. Significa que 

mais da metade desses mate-
riais serão encaminhados para 
indústria da transformação e 
reaproveitados. 

“Desde o início da cole-
ta seletiva no município, de-
vido às campanhas de cons-
cientização da população que 
foram realizadas, seja pela 
T.O.S., pelo município, esco-
las, meios de comunicação, 
entre outros, os números al-
cançados foram significati-
vos. Embora ainda há pontos 
a serem melhorados, perce-
be-se que a maioria da popu-
lação está fazendo a sua par-
te, separando corretamente e, 
esperamos, consumindo com 
consciência”, afirmou a nota 
divulgada pela empresa. 

Fotos: arquivo/O líder

materiais da coleta seletiva vão para central de separação 

maravilha produz mais de 400 toneladas de lixo por mês

Azul é para orgânicos e amarelos para recicláveis

A empresa vencedora do 
processo de licitação come-
çou na terça-feira (6) o servi-
ço de pintura nas principais 
ruas e avenidas centrais de Ma-
ravilha. Conforme o diretor 
de Trânsito, Valdemir Andret-
ta, a empresa está com duas 
equipes de trabalho, fazen-
do a pintura, tanto durante o 
dia, como no período da noite. 

A orientação é que os mo-
toristas tenham paciência e cui-
dado redobrado durante os dias 
em que a equipe estiver fazendo 
a pintura, já que há interrupções 

temporárias no trânsito. O inves-
timento previsto é de aproxima-
damente R$ 145,6 mil, com re-
cursos próprios do município. 

O serviço de pintura reco-
meçou nesta semana, após o 
município cancelar um pro-
cesso licitatório e o contra-
to com outra empresa que já 
tinha iniciado o trabalho. A 
GP Sinalização, do municí-
pio de Gravatal, havia ven-
cido a primeira licitação, no 
entanto, descumpriu pra-
zos e iniciou a pintura com 
material de baixa qualidade.

NOVA lICITAÇãO

PARA A COMUNIDADE

Ruas e avenidas centrais 
recebem nova pintura 

bairro Cohab promove 
2ª Galinhada

Cleiton Ferrasso/O líder

Trabalho começou na Avenida maravilha 

A Associação Comunitária 
do Bairro Cohab vai realizar al-
moço na quinta-feira (15), feria-
do de Proclamação da Repúbli-
ca. Esta é a segunda vez que o 
grupo promove um evento para 
arrecadar fundos, o que, segun-
do o presidente, Celestino José 
Feyh, também faz parte do ob-
jetivo de reunir os moradores. O 
cardápio será o mesmo do ano 
passado, galinhada, pães, cucas e 
saladas. O ingresso para o almo-
ço custa R$ 15 e durante a tarde 

haverá matinê, sendo que a en-
trada para quem ainda não es-
tiver no evento custará R$ 10. O 
lucro arrecadado com o even-
to, que espera mais de 300 pes-
soas, será utilizado em reformas 
no salão da comunidade. Segun-
do o presidente da Associação, 
o local não está dentro dos pa-
drões de acessibilidade e o recur-
so deve mudar o cenário. “Esse 
evento para nós é muito impor-
tante. Peço à nossa comunidade 
e a outras que participem”, disse. 
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“o que fazemos durante as horas de trabalho 
determina o que temos. o que fazemos nas 
horas de lazer determina o que somos” 

Charles Schulz
por RAqUEL BASSO HÜBNER

ECONOMIA E NEGÓCIOS
raquel@jornalolider.com.br

A caderneta de poupança fechou 
outubro com saques líquidos de R$ 
2,533 bilhões, informou o Banco Cen-
tral nesta semana. O valor reflete o 
montante de recursos que os brasilei-
ros sacaram na caderneta, já descon-
tados os depósitos no período. Foi o 
primeiro saque líquido mensal des-
de fevereiro deste ano, quando hou-
ve saída líquida de R$ 708,1 milhões. 
Considerando os rendimentos de R$ 
2,950 bilhões em outubro, o total de 
recursos depositados na poupan-
ça chega hoje a R$ 776,192 bilhões. 
No acumulado do ano até outubro, 
a captação da poupança está posi-
tiva em R$ 22,969 bilhões. Isso é re-
sultado de aportes de R$ 1,836 tri-
lhão e retiradas de R$ 1,813 trilhão.

SENADO APROVA AUMENTO DO SAlÁRIO DOS 
MINISTROS DO STf PARA R$ 39 MIl

O Senado Federal aprovou na quarta-feira (7), com 41 votos favoráveis, 16 contrários e 
uma abstenção, o aumento salarial de 16,38% para os ministros do Supremo Tribunal Fe-
deral (STF), reajuste que pode custar R$ 4 bilhões aos cofres públicos. Como já foi apro-
vado pela Câmara, o texto segue para a sanção presidencial. Se Michel Temer confirmar a 
alta, o salário dos ministros saltará dos atuais R$ 33,7 mil para R$ 39 mil a partir de 2019.

Receita notifica mais de 8 
mil empresas por indícios de 
sonegação de ir e CSll

A Secretaria da Receita Federal informou 
no dia 1º de novembro que está realizando 
mais uma etapa de cobrança de empresas den-
tro do Projeto Malha Fiscal, com foco em sone-
gação envolvendo o Imposto de Renda (IRPJ) 
e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido 
(CSLL). A operação verifica inconsistências em 
declarações de contribuintes relativas ao exer-
cício de 2014. Segundo o órgão, o total de indí-
cios de sonegação verificado no período repre-
senta aproximadamente R$ 983 milhões. Nesta 
etapa, 8.076 contribuintes estão sendo alertados 
por meio de carta e de mensagens em suas cai-
xas postais e, destaca a Receita, mesmo aque-
les que ainda não foram intimados, ao identifi-
carem equívoco na prestação de informações, 
podem fazer a autorregularização, o que evita-
rá multas e representações ao Ministério Públi-
co Federal por crimes de sonegação fiscal, entre 
outros. A Receita avisa que o contribuinte pode-
rá se autorregularizar até o dia 28 de dezembro.

Inflação oficial tem maior taxa para 
outubro desde 2015, diz IBGE

A inflação oficial registrou a maior taxa para o mês 
de outubro desde 2015, segundo o Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo, divulgado na quarta-fei-
ra (7) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE). O indicador registrou 0,45% no mês. Em outu-
bro de 2017, a inflação oficial marcou 0,42%, 
enquanto a taxa foi de 0,26% no mes-
mo mês de 2016. Em 
2015, a taxa ha-
via registra-
do 0,82%. Se-
gundo o IBGE, 
os grupos alimenta-
ção e bebidas (0,59%) e trans-
portes (0,92%) foram os maiores res-
ponsáveis pelo resultado de outubro. 

DefaSagem na tabela obriga uma parCela maior 
De braSileiroS a pagar o impoSto De renDa

O brasileiro economicamente ativo paga muito mais impostos do que deveria. E um 
dos motivos disso é a defasagem na tabela de alíquotas do Imposto de Renda. Para compli-
car um pouco mais, o orçamento federal para 2018 não prevê correção nesta tabela e a últi-
ma vez em que isso aconteceu foi em abril de 2015. Ao não atualizar a tabela, a União conse-
gue arrecadar bem mais, já que o aumento do salário segue a inflação, mas a base de cálculo 
do imposto continua a mesma. Ou seja, mesmo os aumentos salariais abaixo da infla-
ção são capazes de mudar a faixa de tributação do contribuinte, aumentando a sua car-
ga tributária. Conforme a última declaração do Imposto de Renda 2017/2018, o bra-
sileiro que ganha até R$ 1.903,98 é isento do pagamento. Se a alíquota proporcional 
estivesse em vigor desde 1996, quando só quem ganhava 8,03 salários mínimos pa-
gava a tributação, o limite de isenção para 2018 deveria ser de, pelo menos, R$ 7 mil.

Setor de serviços volta a 
crescer e a gerar empregos 

O setor de serviços do Brasil vol-
tou a crescer após dois meses em ou-
tubro diante da recuperação na quan-
tidade de novos trabalhos, levando 
ao primeiro aumento no nível de em-
pregos em mais de três anos e meio, 
de acordo com a pesquisa Índice de 
Gerentes de Compras (PMI, na si-
gla em inglês) divulgada na terça-fei-
ra (6). O PMI de serviços do Brasil di-
vulgado pelo IHS Markit avançou a 
50,5 em outubro de 46,4 no mês ante-
rior, indo acima da marca de 50 que 
separa crescimento de contração gra-
ças ao aumento da produção nas em-
presas de Informação e Comunica-
ção e nas de Finanças e Seguros. Foi 
a primeira leitura de expansão em 
três meses, segundo o IHS Markit.

Saques da poupança superam depósitos 
em R$ 2,5 bi em outubro
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por dR. dENy dONAtO ALFANO 

PSIqUE & AMOR
Psicoterapeuta e antropólogo (49) 98895 5231

CleiTon Ferrasso

A Defesa Civil Estadual 
está com a Operação Prima-
vera aberta. Em Maravilha, 
o coordenador regional, Ro-
gério Golin, trabalha nos 17 
municípios de abrangência 
orientando sobre os tempo-
rais típicos da estação. Segun-
do ele, nesta época é normal 
ter ventos fortes e granizo. 
Neste sentido, Golin orienta 
os coordenadores municipais 
e escolas como agir nessas si-
tuações adversas. 

“A intenção é levar a in-

PREVENÇãO Coordenador Regional da Defesa Civil SC em 
Maravilha orienta sobre temporais

Defesa Civil Estadual e Municipal 
trabalham na Operação Primavera

Coordenador regional orienta municípios para incluir dados no novo sistema da Defesa Civil

Cleiton Ferrasso/O líder

formação até a população 
para que possam agir preven-
tivamente. Então o trabalho é 
feito com os coordenadores 
municipais e escolas com pa-
lestras. Nosso objetivo é que 

a população saiba como agir 
durante uma tempestade e, 
de forma preventiva, o que fa-
zer para diminuir o risco de 
danos”, explica Golin.  

Golin comenta que a pre-

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

MENTE AlEGRE ATRAI PROSPERIDADE
  
A partir de agora, você não terá 

pensamentos sombrios, negativos, 
destrutivos e agressivos. Só terá pen-
samentos alegres, positivos, cons-
trutivos e harmoniosos. Então, em 
conformidade com a lei mental se-
gundo a qual “os semelhantes se atra-
em”, somente fatos auspiciosos, posi-
tivos e construtivos se aproximarão, 
e você prosperará infalivelmente.

INVESTIMENTOS
Sicoob Credial incentiva sucessão familiar 
em São Miguel da boa Vista

venção começa desde a des-
tinação correta do lixo para 
evitar alagamentos em fun-
ção de entupimento de bo-
cas de lobo. “O descarte ir-
regular de lixo vai entupir 
bueiros e consequentemente 
contribuir para o alagamen-
to”, comenta. 

Com relação às tempes-
tades com vento, o coorde-
nador orienta para nunca se 
abrigar próximo de árvores, 
pois elas atraem raios. “O me-
lhor local para se abrigar, em 
caso de temporal com vento, 
é o banheiro”, cita Golin. 

Com o surgimento de novas 
tecnologias, facilidades de finan-
ciamento e acesso a informa-
ções, a continuidade na proprie-
dade rural tem ganhado ênfase, 
melhorando também a qualida-
de de vida. Assim foi com Flávio 
Luiz Mueller e a família, que re-
sidem na Linha Cadeado, inte-
rior de São Miguel da Boa Vista.

Em 1967 foram iniciadas 
as atividades na propriedade, 
com o cultivo de grãos como 
milho, feijão e soja. Após, sur-
giu a criação de suínos que, 
no ano 2000, foi substituída 
pela bovinocultura de leite.  

Atualmente a família bus-
ca, através da ascensão tecnoló-
gica, melhorar a qualidade pro-
dutiva, investindo em máquinas 
e equipamentos. Sócio do Si-

coob desde 2005, Mueller des-
taca que a cooperativa contribui 
para o crescimento, oferecen-
do recursos financeiros que são 
necessários para o desenvolvi-
mento das atividades. “É um lu-
gar que proporciona bem-estar 
devido à excelência no atendi-
mento e aos produtos oferecidos 

aos associados, o que traz cresci-
mento e desenvolvimento, tan-
to profissional, como pessoal, 
a toda a comunidade”, afirma.

Conforme o gerente do Si-
coob Credial da agência de São 
Miguel da Boa Vista, Vanderlei 
Bonaldo, a melhor maneira de 
participar da evolução das pro-

priedades rurais é estar próxi-
mo a elas. “Na propriedade da 
família Mueller é visível a evo-
lução nos últimos anos. Junta-
ram a experiência dos pais com 
o conhecimento técnico dos fi-
lhos, um engenheiro agrôno-
mo e outro técnico em veteri-
nária”, conta. Ele ressalta que 
outro ponto a se destacar é a su-
cessão familiar, que possibili-
ta aos jovens imprimirem um 
novo ritmo na propriedade.

O presidente do Sicoob Cre-
dial, Hermes Barbieri, frisa que 
incentivar as famílias da região a 
desenvolver a sucessão familiar é 
o foco da cooperativa, disponibi-
lizando linhas de financiamen-
tos que otimizem a produção e 
gerem maior renda e melhoria 
das atividades desenvolvidas.  

Flávio mueller e a família residem na linha Cadeado 

Divulgação

NAMORAR O TEMPO 
PARA SER MElHOR 

Deixa o tempo te moldar. 
Como fossem as mãos fortes de um pedreiro que, 

tijolo após tijolo, dá forma à sua casa; como fosse o 
toque delicado de um artesiano que manuseia o vidro 
ou aço efervescente  para proporcionar o seu prazer 
ou providenciar a sua sobrevivência; deixa ele te mol-
dar como fosse um joalheiro que limpa o carvão até 
o diamante brilhar ou como se fossem os braços aco-
lhedores de uma mãe que criam um filho.  

Tenha paciência e fé, mas seja responsável porque 
tudo depende de você. 

Até o que não depende de você, ao final, depen-
de de você. 

Eu, na minha vida, por exemplo, tive inúmeras 
oportunidades: não tenho total certeza de quais sou-
be aproveitar, mas tenho absoluta clareza de quais 
desperdicei. 

O que há um tempo tinha gosto de perda, hoje 
tem sabor de conquista. 

Um tempo defendia as minhas razões. 
Hoje busco quem as questione. Pode ser frustran-

te? Às vezes é! 
A ignorância sempre vem contornada de arrogân-

cia. Menos se sabe, mais se ensina. O convívio so-
cial não é algo para principiantes. Mas cada melhoria 
precisa de persistência. Especialmente íntima. 

De um ponto de vista afetivo, houve um tempo 
em que precisava amor, reconhecimento, admiração 
das pessoas para conseguir me enxergar. (Todos pas-
samos pelo menos uma fase assim, não é verdade?).

Hoje preciso apenas cuidar de quem vale, sendo 
que o tempo me mostrou que já existo. Portanto per-
mito somente às pessoas que merecem ficar na mi-
nha vida. Com grande sentimento de alívio pelas que 
saem. 

Como estabelecer quem merece? Simples, são as 
pessoas honestas com si mesmas e com as outras; ho-
nestas intelectualmente, afetivamente, emocional-
mente e nos comportamentos. A honestidade é um 
processo de construção íntima e social. As pessoas 
honestas se conhecem por meio da coragem e da ex-
periência. E sempre conseguem, por isto, respeitar 
qualquer outra pessoa e acrescentar relações, comu-
nidades e sociedades. Diferentemente as pessoas não 
honestas são as que acham de saber e visam em afir-
mar-se. Tem sempre um ponto em que a ignorância 
vire em burrice. Vale para os outros, mas acima de 
tudo, para si mesmos. 

E você? Permita-se excluir quem te faz mal. 
Mesmo que seja você mesmo em atribuir-se incapa-
cidades. 

Conseguir usar os seus próprios limites como um 
caminho e como uma obra em processo de constru-
ção, para melhorar-se, é arte essencial do ser humano 
ciente e humilde. Isto tem que ser cuidado, trabalha-
do, desenvolvido, preservado, protegido. 

Eu sei que não é um trabalho fácil. Mas não tem 
outro que vale tanto quanto isto.

E, graças a Deus, existe a psicoterapia preposta a 
facilitar este caminho. 
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por dR. GEOvANI dELEvAtI

MEDICINA E SAÚDE

No Brasil, um homem morre a cada 38 
minutos devido ao câncer de próstata, segun-
do os dados mais recentes do Instituto Nacio-
nal do Câncer (13.772 casos/ano), a doença 
representa 28,6% dos casos de câncer no ho-
mem, excetuando-se os tumores de pele não 
melanoma. Não é possível preveni-la, mas o 
diagnóstico precoce está relacionado com a 
diminuição da mortalidade. Para esclarecer 
as inúmeras dúvidas que cercam o tema, a 
Sociedade Brasileira de Urologia elencou al-
guns mitos e verdades. Confira:

O câncer de próstata é 
uma doença do idoso

MITO. Apesar de o risco para a doen-
ça aumentar significativamente após os 50 
anos, cerca de 40% dos casos são diagnos-
ticados em homens abaixo desta idade. En-
tretanto, a doença é rara antes dos 40 anos.

PSA aumentado é sinal de que 
tenho câncer de próstata

MITO. O antígeno prostático pode 
apresentar alterações em várias situações 
que não o câncer, como a hiperplasia be-
nigna da próstata, prostatite (uma infla-
mação) e trauma. Por isso é importante a 
avaliação médica e o toque retal.

PSA baixo é sinal de que não 
tenho câncer de próstata

MITO. Estima-se que o câncer de 
próstata está presente em 15% dos ho-
mens com níveis normais de PSA, daí a 
importância do toque retal.

Ter pai, irmão ou tio com a 
doença aumenta meu risco

VERDADE. A hereditariedade é um 
dos principais fatores de risco para a do-
ença. Um parente de primeiro grau com a 
doença duplica sua chance. Dois familia-
res com a doença aumentam essa chan-
ce em cinco vezes. Para quem tem casos 
na família, o recomendado pela Socieda-
de Brasileira de Urologia é procurar um 
urologista a partir dos 45 anos.

Todos os casos 
de câncer de 

próstata precisam 
de tratamento
MITO. A indicação 

da melhor forma de tra-
tamento vai depender de 
vários aspectos, como es-
tado de saúde atual, es-
tadiamento da doença e 
expectativa de vida. Em 
casos de tumores de bai-
xa agressividade há a op-
ção da vigilância ativa, na 
qual periodicamente se 
faz um monitoramento da evolução da doen-
ça intervindo se houver progressão da mesma.

O câncer de próstata sempre apresenta 
sintomas. Então posso esperar os 
sintomas para procurar o médico
MITO. Em estágio inicial, quando as 

chances de cura beiram 90%, a doença não 
apresenta qualquer sintoma. Geralmen-
te, os principais sintomas relacionados 
à próstata são devido à hiperplasia pros-
tática, crescimento benigno da glândula, 
como jato urinário mais fraco, sensação de 
urgência miccional ou de esvaziamento in-
completo da bexiga, entre outros.

Pessoas da raça negra têm maior 
risco de desenvolver a doença

VERDADE. Estudos apontam que 
afrodescendentes têm risco 60% maior 
de desenvolver a doença e a taxa de mor-
talidade é três vezes mais alta.

A reposição hormonal em casos 
de Deficiência Androgênica do 

Envelhecimento Masculino (Daem) 
afeta o câncer de próstata

MITO. Estudos têm apontado que a 
terapia de reposição hormonal com tes-
tosterona não representa risco de desen-
volvimento de câncer de próstata nos 
homens que recebem o hormônio. Nos 
homens que tenham sido tratados com 

sucesso de câncer de próstata a reposição 
hormonal poderá ser instituída após uma 
análise criteriosa dos riscos e benefícios. 
Homens portadores de câncer de prós-
tata e que ainda não tenham sido trata-
dos da doença não deverão receber tera-
pia de reposição hormonal. Como regra, 
nunca se deve fazer uso de reposição de 
testosterona sem consultar seu médico.

O sedentarismo pode aumentar 
o risco para desenvolvimento 

do câncer de próstata
VERDADE. O sedentarismo e a obesida-

de estão relacionados a alterações metabó-
licas que podem levar a alterações molecu-
lares responsáveis pela gênese da neoplasia.

A atividade física regular tem 
um papel relevante na pre-

venção e no tratamento
VERDADE. Essa prática saudável pode 

agir de modo protetor, e tem sido um fator 
modificável para o câncer de próstata por 
causa dos seus potenciais efeitos:

- Fortalecimento imunológico
- Prevenção da obesidade
- Capacidade do exercício em modu-

lar os níveis hormonais
- Redução do estresse

Fonte: Sociedade Brasileira de Urologia
lucas nogueira – urologista 

de belo Horizonte, MG

MITOS E VERDADES SObRE O CâNCER DE PRóSTATA
Um homem morre a cada 38 minutos pela doença
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Romelândia

SC-161

SC-161

SC-161

Após nove acidentes e duas mortes em 
seis meses, região busca debate para 
reduzir problemas em curva perigosa

Moradores e lideranças pedem 
atenção para perigos da SC-161

Tem gen-
te morrendo”, diz 
a campanha do 

Grupo WH Comuni-
cações que alerta para os pe-
rigos da curva no quilômetro 
55 da SC-161, em Romelân-
dia. A frase retrata, também, 
um pedido de moradores da 
região e lideranças para so-
lucionar o problema. A cur-
va é perigosa? O traçado está 
errado? São erros mecânicos? 

O problema é a imprudên-
cia dos motoristas? Todos os 
questionamentos são levan-
tados por quem conhece a 
curva e reside no local.

Nove acidentes foram re-
gistrados no mesmo trecho 
nos últimos seis meses. De 
acordo com o Departamen-
to Estadual de Infraestrutu-
ra (Deinfra), lombadas físi-
cas serão instaladas no local, 
o que também gera dúvidas. População reclama da descida, que é extensa, e curva fechada na SC-161

Fotos: nelcir Dall’agnol/O líder

morador está no local há 45 anos e diz que problemas surgiram após 
asfaltamento da rodovia

A reportagem do Jornal 
O Líder foi até o local nes-
ta semana e conversou com 
o morador que está próximo 
da curva. Adenor Bach, de 60 
anos, reside ali com três fi-
lhos, de 37, 35 e 29 anos. Ele 
diz que está no local há 45 
anos e já ocorreram, pelo me-
nos, 20 acidentes graves na 
curva nos últimos dois anos. 
Conforme ele, tudo começou 
com maior gravidade após a 
confecção do asfalto.

O morador trabalha com 
ferro velho, mas comenta que 

a rotina mudou depois dos aci-
dentes. “Aqui é um medo total. 
Nós não temos nem como sair. 
Nem dormimos mais direto. 
Estamos aqui correndo ris-
co. Meu serviço aqui acabou, 
ninguém vem aqui. A curva é 
muito forte. Está ruim, e ain-
da que não pegou ônibus, que 
tragédia que pode dar”, co-
menta. Ele diz que quando um 
caminhão sofre um acidente, 
mais de 100 pessoas vão ao lo-
cal para saquear a carga. Fari-
nha e milho já foram recolhi-
dos após acidentes.

ederson abi

CURVA DA 
MORTE 
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O QUE DIz O MUNICíPIO
O vice-prefeito de Ro-

melândia, Valmir Birkheuer, 
também é o coordenador da 
Defesa Civil. Ele esteve no lo-
cal nesta semana com a re-
portagem do Jornal O Líder e 
afirma que o problema é gra-
ve. A Câmara de Vereadores 
de Romelândia elaborou uma 
moção nesta semana. O obje-
tivo do documento é apelar 
por uma solução aos órgãos 
estaduais e de fiscalização.

Para o vice-prefeito, a 
curva tem muitos problemas. 
“Preocupação é muito gran-
de aqui, pelo risco que está 
correndo toda a população 
aqui de Romelândia e de to-

vice-prefeito é coordenador da Defesa Civil e diz que está preocupado com a situação

dos que usam essa SC. A gente 
já sabe que vai ter muito aciden-
te ainda devido à serra ser muito 
longa e mal sinalizada. Isso que é 
nossa preocupação aqui. Por isso 

a gente está apelando para todos 
os órgãos competentes para que 
tenham uma solução imediata 
para evitar maiores tragédias aqui 
nessa SC”, afirma o vice-prefeito. 

Aqui precisa ter, talvez, 
um refúgio para os 
caminhoneiros que 
tenham falha mecânica. 
Muitos acidentes não é 
falha humana, é falha 
mecânica mesmo. Falta 
freio. Falam em colocar 
lombadas físicas, mas 
a lombada não vai 
trazer mais risco?”, 
questiona o vice-prefeito, 
Valmir Birkheuer

COMO é PARA O CAMINHONEIRO?
Vladimir Heinz é motoris-

ta há quase 30 anos e conhece 
a curva da SC-161, em Rome-
lândia. Ele lembra que o traça-
do em alguns pontos é o mes-
mo da antiga estrada de terra. 
“Esse trajeto da rodovia estadu-
al foi feito em cima da estrada de 
terra que tinha, então não corri-
giram muitos lugares. Essa ser-
ra é muito perigosa porque ela 
é de muito declive e termina e 

dois ‘S’ e os caminhoneiros que 
não sabem disso, descem o local 
de forma muito veloz. Então eu 
acho que deveria ser mais sina-
lizada antes da descida. O ideal 
seria alterar o traçado da pista, 
mas é meio impossível”, afirma. 

Para o profissional, as pla-
cas deveriam alertar para a dis-
tância de onde está o caminhão 
até a curva sinuosa. “Para cami-
nhões não há outra solução, é só 

descer devagar”, explica. Heinz 
lembra que antes do asfalto os 
caminhões não passavam pelo 
trecho. “Mas agora é uma opção 
para chegar à BR-282, como ou-
tra qualquer, mas devido ao tra-
çado ser sinuoso e externamen-
te perigoso, as pessoas não estão 
se conscientizando de que nesse 
pedaço tem que descer devagar 
para que os freios não entrem 
em fadiga”, diz o caminhoneiro. 

Caminhoneiro diz que trecho precisa de sinalização vários 
metros antes de chegar na curva

Arquivo pessoal

QUAl A POSIÇãO DO ESTADO?
O secretário-executivo da 

Agência de Desenvolvimento Re-
gional (ADR), Jonas Dall’Agnol, 
afirma que o asfalto aumentou a 
movimentação no local e o Esta-
do não tem facilidade para resol-
ver os problemas das SCs. Sobre a 
curva, ele afirma que os casos de 

acidentes são variados, mas ge-
ralmente com quem não conhe-
ce o trecho. 

“É um somatório. De fato, a 
gente assume, o Estado tem falha-
do na conservação e manutenção 
da via, mas tem outros pontos. O 
maior número de condutores que 

se acidentaram são de fora, que 
não conhecem o trajeto. Isso tam-
bém tem chamado a atenção. É 
uma cordilheira, que precisa mui-
to dos freios do caminhão. Mais 
uma vez, é um somatório de fato-
res que está gerando todos esses 
problemas”, afirma o secretário. 

A responsabilidade pelas rodovias estaduais é do governo de 
Santa Catarina, por meio de seus órgãos de infraestrutura, como 
o Deinfra. o grande questionamento de todos é o que pode ser 
feito para eliminar a possibilidade de novos acidentes no mesmo 
local. Para o secretário-regional, a situação é complexa. “Estamos 
conversando com o Deinfra de Florianópolis. o que está sendo 
proposto é a instalação de quatro lombadas físicas, mas a gente 
sabe que isso não vai resolver os problemas. Uma mudança de 
trajeto? Eu não tenho competência para isso, mas vejo como 
mais complicado. E, também, uma conscientização maior dos 
condutores”, destaca. 

O QUE fAzER?

arquivo/O líder

Secretário-regional afirma que está em contato com o Deinfra e 
lombadas físicas serão instaladas no local
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ediTal de ConVoCaÇÃo de asseMbleia Geral eX-
TraordinÁria da CooPeraTiVa CaTarinense de 
TransPorTes de CarGas - CooCaTrans. O Diretor 
Presidente da CooPeraTiVa CaTarinense de Trans-
PorTes de CarGas - CooCaTrans, inscrita no CNPJ 
sob o nº 06.308.626/0001-46, NIRE: 42400019099, com sede 
na Avenida Garibaldi, nº 340, bloco A, Sala 201 Edifício IP, 
na cidade de Maravilha no Estado de Santa Catarina, CEP 
89874-000, no exercício dos poderes que lhe são conferidos 
pelo Estatuto Social da Entidade, ConVoCa os coopera-
dos, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária 
a se realizar no dia 22 de novembro de 2018, na Assomar – 
Associação dos Motoristas de Maravilha, localizada na Rua 
13, nº 148, na cidade de Maravilha, Estado de Santa Catari-
na, CEP 89874-000, em primeira convocação às 07:30 (sete 
horas e trinta minutos) com a presença de 2/3 (dois terços) 
dos seus cooperados em pleno gozo dos seus direitos so-
ciais; em segunda convocação às 08:30 (oito horas e trin-
ta minutos) com a presença de ½ (metade) mais um de seus 
cooperados em pleno gozo dos seus direitos sociais; e em ter-
ceira e última convocação às 09:30 (nove horas e trinta minu-
tos) com a presença mínima de 10 (dez) dos seus cooperados 
em pleno gozo dos seus direitos sociais, a fim de ser delibe-
rada a seguinte Ordem do Dia: a) Aprovação da Inclusão de 
Atividade Secundária de Transporte Rodoviário de Carga 
Municipal (CNAE 4930-2/01) na Matriz e Filiais; b) Aprova-
ção da 3° Alteração do Estatuto Social; c) Apreciar e discutir 
quaisquer outros assuntos trazidos pelos Cooperados; 

 Maravilha/SC, 07 de novembro de 2018.

Mauricio devenci Vendrame
Presidente

O Sindicato Trabalhado-
res no Serviço Público Muni-
cipal (SITESPM) luta contra a 
aprovação de um projeto que 
reduz os índices de gratifica-
ções por grau de instrução na 
Câmara de Vereadores e na 
prefeitura de Maravilha. Nes-
ta semana, os representantes 
da categoria se reuniram com 
vereadores, integrantes da co-
missão que analisa a matéria, 
e apresentaram os questiona-
mentos, repudiando a ação do 
município. 

De acordo com a presi-
dente do sindicato, Vania Bar-
cellos, o município tentou re-
duzir as gratificações em 2016 
e houve greve da categoria, re-
sultando na rejeição do proje-
to. Ela diz que os sindicalistas 
apresentaram os números da 
prefeitura. “A prefeitura não 
vai ultrapassar o limite da fo-
lha”, afirma. Ela diz que o cres-
cimento da arrecadação vai 
auxiliar a não ultrapassar o 
número de 54% para o paga-
mento da folha. 

Sobre os índices, ela afir-
ma que a prefeita, Rosimar 
Maldaner, nega-se a negociar 
com o sindicato. “Foi assim 
em 2016. Na verdade, o sindi-
cato, se fosse chamado para 
conversar, a gente poderia dis-
cutir uma proposta alterna-
tiva para levar para a assem-
bleia. Mas isso dependeria da 
nossa negociação. Talvez se-
ria, sim, mexer nos percentu-
ais. Mas não da forma radical 
como os projetos fazem”, afir-
ma a presidente. 

VAI COMEÇAR Equipe da prefeitura esteve em Florianópolis para 
acertar detalhes da retomada

Obra de saneamento básico 
deve ser retomada em dezembro 

Proposta do município reduz índices para novos pedidos de homologação de certificados de instrução

Reprodução

NA CASAN
O vice-prefeito, Sandro Donati, 

também esteve na sede da Casan, em 
Florianópolis. O objetivo foi acertar a 
ampliação da rede após a conclusão da 
obra que será retomada em dezembro. 
Essa outra etapa será possível após re-
cursos solicitados pelo deputado fede-
ral Celso Maldaner. O valor da fase se-
guinte será de R$ 1,5 milhão. 

Donati diz que o recurso está pra-
ticamente liberado. “Foram definidas 
as próximas áreas de abrangência”, co-
mentou. A área é no centro, seguindo 
para o Bairro Jardim, pela Rua Duque 
de Caxias. 

GRATIfICAÇõES
Sindicato diz que está aberto para 
negociações com o município

ederson abi

O vice-prefeito, Sandro 
Donati, confirmou nesta se-
mana uma previsão para o 
reinício da obra de canaliza-
ção do esgoto residencial no 
município de Maravilha. A 
estimativa de retomada é iní-
cio do mês de dezembro. Foi 
durante uma reunião em Flo-
rianópolis, na Funasa, onde 
também participaram o en-
genheiro Jorge Dummer e o 
secretário de Administração, 
Cleiton Borgaro.

O vice-prefeito afir-
ma que o processo será re-
tomado após muito traba-
lho da equipe. “Essa reunião 
foi para fazer os ajustes. Essa 
parte contempla, principal-
mente, a Estação de Trata-

mento de Esgoto dessas re-
des que foram executadas até 
o momento”, afirma. 

Donati lembrou que a 
obra ficou parada por cer-
ca de dois anos e o objetivo 
é que não pare mais. “Ago-
ra, depois de todos os ajustes, 
vamos trabalhar nesse senti-
do, para que não pare mais o 
andamento dessa obra”, afir-
ma. Ele acredita que a execu-
ção deve ser finalizada em ju-
lho de 2019.  Equipe esteve na sede da Funasa para acertar os detalhes

Segundo o vice-prefeito, a Casan vai convocar a equipe no fim de novembro 
para definir a execução da obra

Fotos: Divulgação
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por SIMONE HÜBNER

TOqUE DE REqUINTE

Vitrine

ExCElENTE fIM DE SEMANA A TODOS!

COMO SER UMA PESSOA MAIS ADMIRADA 
NO AMbIENTE PROfISSIONAl

Comece sendo mais divertido e verdadei-
ro com seus colegas. Pessoas admiradas levam 
a vida com mais leveza e flexibilidade. Você já 
percebeu como sempre há alguém muito ad-

mirado no trabalho? Pois então, essas pesso-
as costumam assumir seus pontos fracos com 
mais facilidade em vez de esperar o tempo ne-
cessário para que outras pessoas os percebam.

1. fAÇA PERGUNTAS
Pessoas que questionam e expõem suas dúvidas 
são admiradas porque sentem prazer em 
compartilhar o que sabem e o que não sabem. 
Por causa dessa característica, sempre estão 
prontos para ajudar quem precisa - e isso conta 
pontos em qualquer grupo.

2. fAlE MAIS
Uma característica em comum de pessoas 
admiradas é a capacidade de conversar com 
todos. Elas não escondem o que pensam. isso 
não significa que elas são diretas e grossas, mas 
fazem questão de ser detalhistas e prestativas.

3. DOE SEU TEMPO... SEM ESPERAR AlGO DE 
VOlTA
Ajudar os outros por vontade própria aumenta 
sua popularidade. Pense na pessoa que você 
mais gosta no trabalho – provavelmente 
quem poderia ajudar em um dia difícil, ou 
mesmo quando o seu computador não estiver 
funcionando. Cuidado, porém, ao ajudar só para 
ser admirado. A iniciativa precisa ser genuína.

4. OUÇA MElHOR
Esse passo não elimina a segunda dica, que 
continua sendo verdadeira. Comunicação facilita 
relações entre pessoas, mas é importante 
fazer uma pausa de vez em quando para ouvir. 
Pessoas admiradas estão sempre curiosas para 
aprender e ouvir algo novo. Fale tudo o que for 
preciso, mas na hora de ouvir, faça isso com 
toda a atenção.

5. PREOCUPE-SE DE VERDADE
Como desenvolver a preocupação e o carinho ao 
próximo em uma era tão narcisista com as redes 
sociais? importar-se em deixar seus interesses 
e ambições de lado para ajudar o próximo. isso 
exige esforço. você precisa conscientemente 
decidir que vai se preocupar com alguém. Ao fazer 
isso, verdadeiramente, você notará que as pessoas 
vão admirá-lo.

6. ADMITA: VOCê NãO SAbE TUDO
Todos sabem como é importante evitar ser o 
arrogante do escritório. Parte porque sabemos 
que essa pessoa não irá pedir por ajuda, e muitas 
pessoas gostam de se sentir úteis e ajudar. mais 
importante ainda porque pessoas arrogantes estão 
sempre tentando se promover. Elas exibem um tipo 
de orgulho que não é atraente.

7. PREfIRA A RISADA
É difícil não gostar de alguém que encare a vida 
com leveza. Frequentemente, as pessoas mais 
admiradas conseguem encher um ambiente de 
risadas e sorrisos. Se a sua natureza não for tão 
brincalhona, não tem problema. Só não se esqueça 
de enxergar humor em acontecimentos cotidianos. 
Seja alguém de riso fácil e você conquistará as 
pessoas ao seu redor.

8. NãO ESQUENTE TANTO A CAbEÇA
A seriedade é uma característica importante no 
ambiente profissional, mas o excesso dela ofusca a 
visão mais ampla de algumas situações. Pessoas 
sérias demais são essencialmente mais egoístas, 
pois estão sempre se focando em seus problemas 
particulares. indivíduos admirados no trabalho 
reconhecem problemas de colegas e são altruístas.

9. NãO SEJA INSISTENTE DEMAIS
você pode ter suas preferências pessoais, mas seja 
flexível quando necessário. vá almoçar em lugares 
diferentes, ouça músicas sugeridas por amigos, não 
espere que todos gostem das mesmas coisas que 
você. Ajuste-se às situações.

10. ASSUMA SUAS fRAQUEzAS
Eventualmente, seus colegas no trabalho irão 
descobrir seus pontos fracos, por que não abri-
los com mais facilidade? não aja como vítima 
ou compartilhe seus problemas com a próxima 
pessoa que for apresentada. mas, no trabalho, 
não é nenhum pecado expor seus pontos fracos 
com a intenção de se esforçar para melhorar. Seus 
colegas farão boas sugestões e poderão ajudá-lo.
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por SUSANE ZANIN
MODA & ESTILO

Vitrine

AGENDA DE EVENTOS

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 35

VHC
PAPANICOLAU
ANISATUAL

TESESBT
COROCOCAU

NURNASIR
PIORVIOLA

OBARENAJ
PARDALBOA
ENRECGUP

DBIZARRO
FERRORN

RUNIDADE
AXAELAS

ESCALONADA

Exame gi-
necológico
preventivo
do câncer

Ator es-
panhol de 

"A Máscara
do Zorro"

Pequeno
cais das
marinas

Red (?)
Chili

Peppers,
banda

Engloba o
mangá, o
anime e o
karaokê

Caráter 
da notícia
televisada

ao vivo

O segun-
do lado do

antigo
elepê

Planta
mascada
por povos
andinos

Título
honorífico
de Paul 

McCartney

Professor
(?), per-
sonagem
de Disney

(?) do
Grêmio,
estádio
gaúcho

"Empty
(?)", su-
cesso de 

Elton John
Parte

mais dura
do tronco 

de árvores

(?) sorte,
recado no

fim de
provas

Metal
sensível à
oxidação

Insólito;
esquisito

(pop.)

Letra-
símbolo
do sono

(HQ)

Divindade 
louvada na
mesquita

Papai, 
em inglês

"Louco 
por (?)",
série da
TV Globo

Monograma
de "Rita" 

Cláusula
(?): prevê
a media-
ção como
solução

de conflito

Conjunto
vocal

Inferior 
a outros

Erva-doce
Trabalhos
de douto-
randos

A vitamina
dos frutos

cítricos

(?) federa-
tiva, divi-

são territo-
rial oficial
do Brasil

A flor da
pureza
Nosso, 

em inglês

Utensílio
eleitoral
Forma da
pulseira

Paulinho da
(?), cantor

Lógico;
inteligente

Capital e maior
cidade afegã

Entidade que testa
advogados (sigla)

Praga que destruiu
plantações de cacau
na Bahia (anos 90)
Cobra com guizo

Autores
(abrev.)
Feitio do
ancinho

3/dad — our. 5/cerne. 6/garden. 8/racional. 10/escalonada. 15/vassoura de bruxa.

ESPAÇO GOURMET

INGREDIENTES
2 cenouras descascadas e raladas
1 cebola pequena picada
1 ovo batido
1/2 xícara (chá) de farinha de arroz
1 colher (chá) de gengibre em pó
1 colher (sobremesa) de curry
1 colher (chá) de semente de chia
1 colher (chá) de salsinha picada
1/2 colher (sopa) de azeite
sal e pimenta a gosto

MODO DE PREPARO
Numa tigela, bata o ovo e acrescente as cenouras rala-
das, a cebola, o gengibre, o curry, a chia, a salsinha, o 
azeite, o sal e a pimenta e misture bem. Acrescente a fa-
rinha de arroz e misture bem para dar consistência. Se 
precisar, acrescente mais farinha. Forre uma forma com 
papel alumínio e disponha os bolinhos, moldados com 
o auxílio de duas colheres para ficarem uniformes. Leve 
ao forno por cerca de 35 minutos.

bOlINHO DE CENOURA 
COM CURRy E CHIA 
SEM GlÚTEN9/11 - 2º Jantar dos Campeões – 19h30 – Salão da igreja Evangélica de Confissão luterana no 

brasil (iEClb)

10/11 - Festa da Melhor Idade – 11h – lar de Convivência 

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

11/11 - Festa de inauguração centro comunitário – 11h – linha Consoladora 

14/11 - Preview Fecimar – 23h30 – Green Club 

15/11 - Show com Zé Neto & Cristiano – 22h30 – Parque de Exposições Carlos Alberto begrow

15/11 - Festa Bairro Cohab – 12h – Salão bairro Cohab

16/11 - Show com Thaeme & Thiago – 22h30 - Parque de Exposições Carlos Alberto begrow

17/11 - Fernando & Sorocaba – 22h30 - Parque de Exposições Carlos Alberto begrow

18/11 - Show para crianças – 15h - Parque de Exposições Carlos Alberto begrow

MARAVIlHA

lá vem a colunista de moda 
falando sobre os anos 90 
de novo! o que eu posso 
fazer se esta é a década 
que mais tem influenciado 
a moda nos últimos anos, 
cujas tendências são 
apaixonantes? A única 
coisa que posso fazer é 
apresentar para vocês 
mais uma linda novidade 
repaginada!
Além das muitas tendências 
que já falei aqui, uma 
moda que pegou muito 
naquela época e está 
ganhando os corações das 
fashionistas do momento é 
a dos scrunchies, também 
conhecidos como “hair 
cloud” (nuvem de cabelo, 
traduzido do inglês). São 
aqueles elásticos de cabelo 
forrados com tecidos, 
que na década de 90 
chamávamos de xuxinhas 
ou frufrus. o furor ao 
redor da peça recomeçou 
quando a modelo bella 
hadid apareceu em uma 
campanha da nike usando 
um scrunchie. 
Depois disso, várias marcas 
passaram a apostar neste 
elástico até mesmo para 
os looks de passarela. E o 
melhor de tudo é que, por 
utilizarem pouco tecido, 
várias empresas têm 
apostado nos scrunchies 
como uma forma de 

SCRUNCHIES

reutilizar os restos de tecidos 
que não seriam suficientes 
para fabricar outra peça. 
você pode usar seu 
scrunchie desde a academia 
até em uma balada, 
prendendo o cabelo inteiro 
ou parte dele. Também 
são muitas as opções de 

tecidos, cores e estampas. 
ou seja, agora podemos 
estar na moda, estilosas 
em qualquer ocasião, por 
um preço baixo e com 
consciência ambiental, 
graças a esse pequeno 
detalhe que pode ser o toque 
final para qualquer look. 
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Vitrine

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

A equipe da empresa Realce apoia o movimento novembro Azul. 
Parabéns! Faça você também parte desta campanha!

Paola, que você tenha muita alegria, 
paz, saúde e felicidade. Parabéns 
pelo aniversário. homenagem de sua 
família e amigos. 

os parabéns vão para os colaboradores do Grupo Wh Comunicações marisane (8) 
e inácio (11), que completam mais um ano de vida. Felicidades sempre! 

Com ambiente amplo e moderno, o Espaço Unna reinaugurou na 
quarta-feira (7) em novo endereço. o salão está localizado na Rua José 

bonifácio, 355, sala 2, no Centro de maravilha. As proprietárias, Ana 
Caroline barrenquevitcz e Débora menegassi, convidam a todos para 
conhecer o novo espaço e agradecem a quem, de alguma forma, fez 

parte da história do empreendimento.

Proprietárias, Ana Caroline barrenquevitcz e Débora menegassi

Fotos: Camilla Constantin/ O Líder

Espaço Unna está localizado na Rua José bonifácio

Salão conta com ambiente moderno e confortável
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por LAIS ORO e ANdREA COStA PELISSARI
DESIGN EM PAUTA

Vitrine

por LUCIANE MOZER

VIDA E
ESPIRITUALIDADE

NA SUA ESTANTE
ESCRAVOS DA MENTE
Apesar de apresentar certa relação 

entre ideias filosóficas da tradição espiri-
tualistas do oriente e o substrato comple-
xo da mecânica quântica - causa um pro-
fundo impacto no leitor -, que é levado de 
forma automática, a redefinir seus valore 
quanto a auto - afirmação. Não obstante 
às questões subjacentes do intelecto hu-

mano - de caráter filosófico transcendental -, apresenta um ca-
minho extraordinário para a definitiva emancipação emocional. 
Através de um exercício simples e prático, altamente profícuo, o 
leitor encontrará os meios possibilitadores para a definitiva ma-
turidade da estabilidade psicossomática. Descobrirá, sem ne-
nhum esforço, como livrar-se das amarras que o prende no oce-
ano turvo e lúgubre do passado. E dessa maneira conseguindo 
desembarcar num mundo livre - repleto de plenas realizações 
e, de satisfação e prazer ao descobrir uma nova vida. Uma nova 
etapa existencial, desenvolvendo uma mente adulta, determi-
nada e independente, totalmente liberta das tutelagens socais.

A VIDA NãO ME ASSUSTA
Você tem medo de quê? Cachorros bra-

vos, cobras, sapos, dragões soltando fogo? 
A Vida Não me Assusta é um pequeno livro 
de arte para crianças valentes, que enfren-
tam fantasmas e meninos brigões da esco-
la com a cabeça erguida. É até difícil não se 
apaixonar por este livro. Publicado origi-

nalmente há 25 anos, e até então inédito no Brasil, A Vida Não me Assus-
ta reúne os talentos da poeta e ativista Maya Angelou e do artista gráfico 
Jean-Michel Basquiat. Dois artistas com histórias de vida sofridas e infân-
cias problemáticas, mas que nunca se deixaram intimidar. Não impor-
ta qual obstáculo apareça no caminho, você sempre pode encontrar for-
ças para superá-lo. A Vida Não me Assusta é o mais novo lançamento da 
Caveirinha, o selo infantil da DarkSide Books que ajuda os pequenos a da-
rem seus primeiros passos no mundo mágico da fantasia e da imaginação.

Uma sala integrada com a 
varanda e um ótimo ambien-
te para relaxar. Existe lugar 
melhor para aproveitar os 
dias de descanso e os mo-

mentos de descontração ao 
ar livre? Veja os nossos cin-
co passos para tornar esse 
ambiente ainda mais convi-
dativo.

MóVEIS DE fIbRA
Aposte nos móveis de fibra para a área externa, além de se-

rem ótimos para as composições ao ar livre, eles possuem alta 
resistência ao calor e a umidade. As opções são variadas: mesi-
nhas, poltronas, pufinhos e sofás.

RElAxANDO COM ESTIlO
As espreguiçadeiras são uma ótima pedida para descansar 

ou ler um livro. Se você dispor de espaço, coloque mais de uma e 
aproveite para curtir com os amigos uma tarde na varanda.

SIMPlES E SOfISTICADOS
Criar um clima elegante para ocasiões especiais ou românti-

cas também é possível, basta alguns acessórios. As taças, porta-ve-
las e bandejas possuem um desenho simples, porém refinado. Ide-
ais para servir com charme e elaborar uma atmosfera sofisticada.

ClIMA ACOlHEDOR
Quem disse que as al-

mofadas são usadas apenas 
para as áreas internas? O sofá 
transmite muito mais acon-
chego com o uso destas pe-
ças. Outro detalhe que tam-
bém simboliza criatividade 
e bem-estar é o uso dos pu-
finhos como centro de mesa 
ou apoio para os pés.

DECk DE MADEIRA
O deck de ma-

deira é utilizado 
para deixar os am-
bientes mais acon-
chegantes e confor-
táveis. O deck tem 
todo um charme na-
tural, além de ter um 
ótimo desempenho térmico para as áreas externas, não es-
quentando muito com o calor e nem muito frio com as mu-
danças climáticas.

ADOÇãO, AMOR EM AÇãO 

Meus queridos leitores, me desculpem, mas eu voltar 
a falar sobre a problemática dos animais abandonados. As 
ONGs de proteção animal estão superlotadas, cheias de dí-
vidas com as clínicas veterinárias. E me causa muita preo-
cupação a chegada do fim de ano, época de férias, quando 
infelizmente aumenta consideravelmente o número de ani-
mais abandonados. 

E eu quero fazer um apelo, não abandone jamais seu 
companheiro, se você não tiver mais condições de cuidá-lo 
adequadamente, procure um novo tutor para ele.  

E você que ainda não tem um companheirinho de qua-
tro patas, a hora é agora. 

Se você quer conhecer o amor verdadeiro. Adote!!! 
Se você quer um amigo fiel!!! Adote!!! 
Se você quer ser recebido em casa todos os dias com 

uma verdadeira festa!!! Adote!!! 
Se você alguém que enxugue tuas lágrimas com delicio-

sas lambidas!!! Adote!!!
Se você quer alguém que te faça rir!!! Adote!!! 
E se você quiser alguém para desabafar, sem julgamen-

tos!!! Adote!!
Na adoção você pensa que vai ajudar um cachorrinho ou 

um gatinho, mas na verdade é você quem vai ser ajudado. Eu 
falo isso por experiência própria, a gatinha Angel foi acha-
da no lixo, era tão pequena e frágil, mas se tornou uma linda 
gata, companheira de muitos momentos difíceis. 

 O cachorrinho Chocolate vivia numa casa onde não ti-
nha um local adequado para ficar, ele estava deprimido, meu 
pai o levou para casa. E já se passaram mais de dez anos que 
contamos com sua companhia. Agora ele está idoso, requer 
mais cuidados, mas isso só aumenta meu amor por ele. 

E a família parecia que estava completa quando surgiu 
uma bolinha de pelos pretinha, com um olhar extramente 
doce, e recebeu o nome de Tony.  Ele trouxe tantas alegrias 
para nossa casa, enjoado para comer, adora dormir, persegue 
a Angel e acaba apanhando dela. Se dá muito bem com o Cho-
colate e com o gato Chico. Tem medo de trovão e foguete. Faz 
qualquer coisa para ganhar um colo. 

E digo tranquilamente, jamais me arrependi de tê-los 
adotado, amo cada um deles e sou muito grata por ser a tuto-
ra deles. E percebam, TUTORA, não PROPRIETÁRIA, pois eles 
não são coisas, mas sim seres vivos que possuem sentimentos.

Espero que este relato sirva de inspiração e que toque no 
coração de cada um. E que nossas ONGS tenham filas de pes-
soas querendo adotar um novo amiguinho de quatro patas. 
Vamos colocar o amor em ação e partir para a adoção? 
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organizadores, lideranças, expositores e patrocinadores falam 
sobre a expectativa para o maior evento do ano em maravilha

Contagem regressiva 
para a Fecimar 2018 

QUASE TUDO PRONTO 
O QUE ESPERAR DA fECIMAR 2018?

Carine arenHardT

ederson abi 

Faltam apenas cin-
co dias para o maior 
evento do ano em 

Maravilha. A Fecimar 2018 
começa na quinta-feira 
(15), com extensa progra-
mação que segue até o do-
mingo (18). O Parque de 
Exposições Carlos Alberto 
Begrow abre seus portões 
às 10h de quinta-feira. A 
expectativa de uma gran-
de feira não é apenas por 
parte da organização. Expositores, 
patrocinadores e até lideranças re-
gionais aguardam um grande even-
to, que deve oportunizar negócios e 
a divulgação de empresas da região. 

Para o coordenador geral da 
feira e vice-prefeito de Maravilha, 
Sandro Donati, os expositores po-
dem esperar grande público visi-
tando os estandes e fazendo ne-
gócios. “Nós estamos fazendo essa 
feira gratuita, a visitação aos estan-
des é totalmente gratuita, com isso 
nós acreditamos que um grande 
público local e regional vai visitar 
todos os expositores”, afirma. 

Acho muito importante a 
iniciativa do poder público 

de deixar livre o acesso para o 
público, sem cobrança de entrada. 
o nosso objetivo é trazer gente 
para a feira e isso com certeza 
vai ser alcançado. Pensamos 
em divulgar nossos produtos, 
vai ter novidades e a gente quer 
mostrar para o nosso público 
o que estamos trabalhando, 
de que forma trabalhamos”, 
Delvir Gheno, sócio-proprietário 
da InfoPoint 
Equipamentos, 
empresa expositora 
e patrocinadora 

A Fecimar é importante, pois 
apresenta para os moradores 

da cidade e região os diferenciais do 
município. É importante que estes 
eventos tenham como foco o comércio 
local, para fomentar a economia. É 
algo que também traz mais visibilidade 
para o município e para as empresas. 
meu principal objetivo é que todos 
conheçam os serviços que estamos 
disponibilizando, sem precisar que as 
pessoas busquem fora o que temos 
aqui em nossa cidade”, Murilo Duarte, 
expositor e proprietário 
do Centro de Beleza 
Murilo Duarte e Lillo’s 
Barbearia

Com certeza, uma feira 
muito importante para 

toda a nossa região. Uma 
feira tradicional, que teve uma 
parada por algum tempo. 
mas, já participei em outras 
ocasiões e acredito que essa 
será uma das melhores de 
todos os tempos. Temos shows 
nacionais e, com certeza, a 
fecimar vai mostrar o potencial 
de maravilha e de toda a região 
da Amerios”,
Ronaldo Senger, 
prefeito de Bom 
Jesus do Oeste

A feira fomenta o comércio 
local e o empreendedorismo, 
já que demonstra o que 

as pessoas da cidade e região 
produzem e oferecem para a 
população. moro em Cunha Porã 
há 14 anos e tenho acompanhado 
a Fecimar. maravilha é uma cidade 
polo da nossa região e este evento 
é muito importante, pois expõe 
produtos vinculados com nossas 
atividades, sejam agrícolas ou do 
comércio, oportunizando que as 
pessoas conheçam novas 
tecnologias e tenham 
interesse em adquirir”, 
Jairo Ebeling, 
prefeito de Cunha 
Porã

A gente acredita que vai 
ter um movimento muito 
grande de maravilha 

e região e acreditamos que 
os estandes vão trazer, para 
nós, empresários, uma certa 
representatividade. A Fecimar 
vai oportunizar muitos negócios, 
muitas redes de contato. os 
clientes e amigos que passarem 
pelo nosso estande vão ter 
informações sobre nossos 
produtos, concorrer a prêmios 
e conhecer algumas novidades 
preparadas exclusivamente para a 
Fecimar”, 
Thayse Soares, sócia-
proprietária da Voar 
Viagens e Turismo, 
empresa expositora

maravilha tem uma 
economia pujante, forte. 
A Fecimar é importante 

porque é o momento em que 
expomos nossas empresas 
para toda a região. Desta forma 
fica ainda mais evidente o 
empreendedorismo do nosso 
povo. Aqui temos empresas que 
levam o nome de maravilha para 
outros estados e outros países, 
além de ser uma boa oportunidade 
de fazer bons negócios. isso só 
reforça nossa raiz e o orgulho 
em ser maravilhense”, Poliana de 
Oliveira, presidente da 
CDL e Associação 
Empresarial

Parque de Exposições Carlos Aberto begrow

Donati agradece a todos os 
patrocinadores, que confiaram e 
apoiaram o projeto, possibilitan-
do a organização da Fecimar 2018, 
após alguns anos sem ser realiza-
da no município. Ele também lem-
brou a importância dos exposito-
res, que serão os atores principais 
do evento, mostrando tudo o que 
se produz e comercializa em Mara-
vilha e região. 

Nesta semana, nossa reporta-
gem também entrevistou empresá-
rios e lideranças, que falam sobre a 
Fecimar 2018. A expectativa de um 
grande evento é unânime. 

Fotos: O líder
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PROGRAMAÇãO 

PREPARAÇãO DO PARQUE E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS 
Nesta semana o trabalho foi 

intenso no Parque de Exposi-
ções Carlos Alberto Begrow para 
a montagem de estruturas. Nes-
te fim de semana, os expositores 
já podem começar a finalização 
e personalização dos estandes. 

Nos últimos dias, além da 
montagem das estruturas para 
estandes e área de shows, fo-
ram feitas algumas melho-
rias no parque. Entradas e pon-
tos estratégicos receberam 
nova camada de brita, o Toma-
tão ganhou nova pintura exter-
na e rebaixamento de teto in-
terno e o telhado foi lavado. 

São mais de 100 expositores 

internos, além de estandes ex-
ternos. A feira apresenta estan-
des da área comercial, industrial 
e agropecuária, com exposição 
também de pequenos animais. 
O parque conta ainda com área 
para praça de alimentação, ba-
nheiros e estacionamento inter-
no para expositores e pessoas que 
estiverem trabalhando na feira. 

Os visitantes poderão utilizar 
vagas nas laterais das vias públi-
cas ou optar por estacionamen-
tos privados que estarão atenden-
do nas proximidades do Tomatão.  

No local também já está insta-
lado o Parque Stallone, com brin-
quedos para crianças e adultos. montagem das estruturas está sendo finalizada  

os estandes abrem para visitação do público às 10h de quinta-feira, já a abertura oficial da 
Fecimar 2018 está marcada para as 17h30, com pronunciamento de lideranças. Confira a 
seguir a programação dos quatro dias. 

QUINTA-FEIRA (15)

10h: Abertura dos pavilhões 
10h às 12h: Estúdio da imaginação, contação de histórias – estandes 73 e 74
14h às 16h: Estúdio da imaginação, contação de histórias – estandes 73 e 74
17h30: Abertura oficial 
19h: lançamento do Produto mhnet – Tv para a região Sul do brasil 
22h: Fechamento dos pavilhões 
22h30: Show com Zé neto & Cristiano

SEXTA-FEIRA (16)

10h: Abertura dos pavilhões 
10h às 12h: Estúdio da imaginação, contação de histórias – estandes 73 e 74
14h às 16h: Estúdio da imaginação, contação de histórias – estandes 73 e 74
14h: Seminário de sanidade animal, com ênfase na tuberculose e brucelose - na Assommar 
19h: Conscientização sobre segurança da informação – na Assommar 
22h: Fechamento dos pavilhões 
22h30: Show com Thaeme & Thiago

SÁBADO (17)

10h: Abertura dos pavilhões 
10h às 12h: Estúdio da imaginação, contação de histórias – estandes 73 e 74
14h às 16h: Estúdio da imaginação, contação de histórias – estandes 73 e 74
22h: Fechamento dos pavilhões 
22h30: Show com Fernando & Sorocaba

DOMINGO (18)

10h: Abertura dos pavilhões 
10h às 12h: Estúdio da imaginação, contação de histórias – estandes 73 e 74
14h às 16h: Estúdio da imaginação, contação de histórias – estabdes 73 e 74
15h: Festival infantil 
20h30: Encerramento
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O prefeito de Bom Jesus do 
Oeste, Ronaldo Luiz Senger, es-
teve em Brasília entre os dias 29 
de outubro e 1º de novembro, 
juntamente com o agente de 
Administração, Jeferson Persch. 
O objetivo da viagem foi buscar 
recursos federais para o próximo 
ano, garantindo o crescimento e 
desenvolvimento do município.

Na oportunidade, foram 

feitas diversas solicitações, en-
tre elas recursos para a cons-
trução de uma nova Unidade 
Básica de Saúde, um centro es-
portivo, uma ciclovia, barracões 
industriais, ampliação da Esco-
la Municipal Albano Borre, en-
tre outras. No total, as emendas 
parlamentares encaminhadas 
junto à União somaram mais de 
R$ 3 milhões.

SOlICITAÇõES Emendas parlamentares encaminhadas somam mais de R$ 3 milhões

Prefeito de bom Jesus do Oeste 
vai a brasília em busca de recursos 

Ronaldo Senger e Jeferson Persch visitaram lideranças

Divulgação

A Secretaria de Educação de 
Flor do Sertão realizou um even-
to especial para os alunos do Cen-
tro Educacional Padre Luiz Muhl, 
na terça-feira (6), com a presen-
ça da poetisa e escritora Anair Wei-
rich, de Chapecó, autora da obra 
Doce Jeito de Ser Criança - Li-
teratura Infantil para Colorir.

Na oportunidade, Anair decla-

mou poesias e autografou os livros, 
adquiridos pela Secretaria de Edu-
cação para as crianças. Segundo a 
diretora do educandário, Geni Rissi 
Bortolini, o evento encantou os alu-
nos. “A autora trabalha a questão de 
valores através de sua atuação, des-
pertando o interesse das crianças. 
Eventos assim contribuem com nos-
so propósito educacional”, destaca.

Os alunos do Jardim de In-
fância Chapeuzinho Verme-
lho, de Bom Jesus do Oeste, co-
nheceram o jardim sensorial da 
Apae de Pinhalzinho. Com o ob-
jetivo de despertar os sentidos, 
as crianças passaram por cami-
nhos de areia, grama, folhas e pe-
dras. Os professores da Apae 
também promoveram conta-
ção de histórias e brincadeiras.

Para a diretora da escola, Julia-
ne Fagundes, por meio do jardim 
os alunos desenvolvem os senti-

lITERATURA INfANTIl

bOM JESUS DO OESTE

flOR DO SERTãO

Escritora participa de evento em flor do Sertão

Alunos visitam jardim sensorial

Munícipes participam de curso 

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Alunos ganharam livros autografados 

Crianças sentiram diversos tipos de texturas

São Miguel do Oeste  
• Administração
• Automação Industrial
• Eletromecânica
• Eletrotécnica
• Manutenção Automotiva

• Manutenção e Suporte em Informática
• Programação de Jogos Digitais  
• Segurança do Trabalho - Presencial
• Segurança do Trabalho - EAD

(49) 3631 1900 | (49) 98416 4994
sc.senai.br/cursos 
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• Eletrotécnica
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dos e também o respeito ao meio 
ambiente. “Agradecemos e para-

benizamos a equipe da Apae pela 
receptividade e atenção”, destaca. 

Na terça-feira (6) foi pro-
movido curso de compo-
tas e derivados no município 
de Flor do Sertão, ministra-
do pela extensionista da Epa-
gri Salete Benvenutti Morello. 
O evento foi organizado pela 
Secretaria de Assistência So-
cial, em parceria com a Epagri. 

De acordo com a secretá-
ria de Assistência Social, Sirla-
ne Palinski, o objetivo é oferecer 
cursos que atendam as neces-

sidades e interesses da popu-
lação. “Nesta época de frutas, 
diversas famílias têm o costu-
me de confeccionar compotas, 

bem como sucos e geleias. En-
tão, por meio do curso, opor-
tunizamos mais conhecimen-
tos sobre a prática”, enfatiza.

Participantes contaram com atividades práticas 

Nesta semana a equi-
pe de Urbanismo de Bom Je-
sus do Oeste iniciou o tra-
balho de limpeza das ruas, 
com lavagem e manuten-
ção em geral, inclusive das 
sarjetas. Após, será fei-
ta a pintura de meio-fio.

A prefeitura, por meio da 
Secretaria de Obras e Servi-
ços Urbanos, vem trabalhan-
do na limpeza das vias e pede 

a colaboração da população, 
principalmente em relação 
ao descarte correto de lixo. 
“Não jogar lixo nas ruas, cal-
çadas, praças e em terrenos 
baldios, respeitando assim o 
trabalho dos servidores e cui-
dando do meio ambiente”, 
destacam os responsáveis, 
enfatizando que a limpeza 
pública contribui para a qua-
lidade de vida dos munícipes.

bOM JESUS DO OESTE
Equipe de Urbanismo 
promove limpeza das ruas 

Trabalho foi realizado em ruas e avenidas 
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BRENT TAYLOR
o prefeito de 
north ogden, no 
estado de Utah, 

morreu no dia 3 de 
novembro, após ser baleado durante 
uma missão no Afeganistão. Além 
de administrador do município norte-
americano, brent Taylor, de 39 anos, 
era membro da Guarda nacional 
de Utah e foi atingido por disparos 
efetuados por um dos militares 
afegãos que integrava o grupo de 
locais que recebia treinamento 
dos norte-americanos. oficial de 
inteligência militar, o prefeito havia 
tirado licença de um ano do cargo 
para atuar em sua quarta missão. 
Ele já havia feito uma no mesmo 
país e outras duas no iraque. 

ALBERTO DE 
ARAÚJO
o músico 
paraibano Alberto 

de Araújo, conhecido 
como bravo, morreu no dia 3 de 
novembro, em João Pessoa. Ele 
também era produtor musical, 
jornalista e agente de trânsito. Como 
artista, foi líder dos projetos Falange 

e Kill The boss, ambos de música 
instrumental, e guitarrista da banda 
nublado. 

CHRISTIAN 
DAGHIO
o lutador Christian 
Daghio, sete vezes 

campeão mundial 
de muay thai e considerado uma 
das lendas das artes marciais, 
morreu no dia 4 de novembro, aos 
49 anos. Daghio foi nocauteado por 
Don Parueang no campeonato de 
boxe WbC Asia Silver, na Tailândia, 
ficou em coma por sete dias após 
danos cerebrais causados pelos 
golpes, mas não resistiu. o italiano 
foi o primeiro europeu a lutar na 
Tailândia, o berço do muay thai. 
Daghio tinha 200 lutas profissionais 
na carreira e administrava uma 
academia de muay thai em Pattaya, 
na Tailândia. 

MÁRIO MELO
o ex-boxeador 
argentino mário 
melo morreu no 

dia 4 de novembro, 
aos 56 anos, enquanto participava 

de uma competição gastronômica, 
que consistia em comer o maior 
número de croissants em um 
minuto. melo sofreu uma parada 
cardíaca após engasgar quando 
comia o terceiro salgado. o 
profissional foi campeão dos pesos-
pesados e meios-pesados nos anos 
1980 e 1990.

JOSH FAUVER
o ex-baixista da 
banda Deerhunter 
Josh Fauver, de 

39 anos, morreu no 
dia 5 de novembro. Fauver entrou 
na banda em 2004 no lugar de 
Justin bosworth, que faleceu depois 
de sofrer um acidente de skate. no 
Deerhunter, o músico participou de 
quatro discos, incluindo o sucesso 
halcyon Digest, lançado em 2010. 

JOÃO RICARDO 
MODERNO
o presidente 
da Academia 

brasileira de 
Filosofia, João 

Ricardo moderno, morreu no dia 6 
de novembro, aos 66 anos, vítima 

de parada cardiorrespiratória. 
Professor, fotógrafo, jornalista 
e artista plástico, era também 
mestre e doutor em Filosofia. Seu 
lado artístico revelou-se quando 
ainda era aluno do museu de Arte 
moderna (mAm), em 1970. Desde 
então, teve obras expostas em 
museus brasileiros e em galerias 
pelo mundo. no jornalismo, 
trabalhou e colaborou para os 
jornais o Pasquim, Tribuna da 
imprensa, o Dia e Jornal do brasil. 
moderno recebeu a medalha 
da ordem do mérito militar do 
Comando do Exército brasileiro.

NILSON ISOTON
Faleceu no dia 3 de novembro, no 
hospital Regional de São miguel 
do oeste, aos 66 anos. Seu corpo 
foi velado na Casa mortuária de 
Anchieta e sepultado no cemitério 
municipal de Anchieta.

ANÍ PESSIN
Faleceu no dia 5 de novembro, no 
hospital São lucas de Guaraciaba, 
aos 59 anos. Seu corpo foi velado 
na Casa mortuária de Guaraciaba e 
sepultado no Cemitério Evangélico 

de Guaraciaba.

ADÃO JACO KUFF
Faleceu no dia 6 de novembro, em 
São Carlos, aos 67 anos. Seu corpo 
foi velado na Casa mortuária de 
maravilha e sepultado no cemitério 
municipal de maravilha.

ALDA FACCO GARLET
Faleceu no dia 6 de novembro, no 
Pronto-Atendimento do hospital de 
Anchieta, aos 80 anos. Seu corpo 
foi velado na Casa mortuária de 
Anchieta e sepultado no cemitério 
municipal.

GIANE MARIA BIANCHI
Faleceu no dia 7 de novembro, no 
hospital São lucas de Guaraciaba, 
aos 47 anos. Seu corpo foi velado 
na Casa mortuária de Guaraciaba e 
sepultado no cemitério municipal.

ALDINA REGINA ROSA
Faleceu no dia 7 de novembro, em 
sua residência no município de 
Guaraciaba, aos 90 anos. Seu corpo 
foi velado no Centro de idosos de 
Guaraciaba e sepultado no cemitério 
municipal de São José do Cedro.

OBITUÁRIO

PRODUTOS E SERVIÇOS Visitantes irão concorrer a dez poupanças 
de R$ 200 cada

Sicredi estará presente na 
fecimar 2018

Impulsionar o desenvolvi-
mento: esta é a marca que a Fe-
cimar 2018 quer deixar para seus 
visitantes. Assim, a participação 
do Sicredi Alto Uruguai RS/SC/
MG na feira não será diferente, 
com diversas ações para apoiar o 
desenvolvimento regional. 

A cooperativa estará com 
um estande interno apresen-
tando os produtos e serviços, 
promovendo relacionamen-
to com expositores e visitantes, 
buscando oferecer aos associa-
dos condições diferenciadas e 
exclusivas para negócios fecha-
dos durante o evento, que será 
promovido entre os dias 15 e 18 
de novembro. 

Na oportunidade também 
será abordado o tema de educa-
ção financeira e os benefícios da 
poupança. Os visitantes que pas-
sarem no espaço do Sicredi irão 
concorrer a dez poupanças de R$ 
200 cada, bastando apenas pre-
encher o cupom. Os sorteios se-

rão realizados na programação 
da rádio-feira.

O gerente da agência de Ma-
ravilha, Irajá Turchetto, afirma 
que a cooperativa atua há mais 
de dez anos em Maravilha. “So-
mos uma instituição financei-
ra feita de pessoas para pessoas. 

Temos como objetivo principal 
valorizar e fortalecer o relacio-
namento com os nossos asso-
ciados, visitantes e a comuni-
dade maravilhense, oferecendo 
para esse momento linhas es-
peciais de crédito para todos 
os segmentos de negócios. Re-

alizaremos diversas ações e por 
isso convidamos a todos os par-
ticipantes da Fecimar que vi-
sitem nosso estande. Estamos 
com uma equipe preparada 
para atender a todos e propor-
cionar conhecimento sobre nos-
so sistema cooperativo”, explica.

Sicredi alto Uruguai rS/SC/mG

Equipe irá recepcionar e orientar os visitantes

Depois das eleições, o Partido 
Progressista de Maravilha foca em 
novas filiações, montagem da cha-
pa proporcional e nomes que se-
rão convidados ou que desejam 
colocar-se como pré-candidatos 
à majoritária para a próxima elei-
ção municipal. O presidente da si-
gla em Maravilha, Jairo Miguel 
da Silva, relata que o foco princi-
pal está na composição da Mesa 
Diretora da Câmara de Vereado-
res, conforme acordo firmado en-
tre os parlamentares da oposição. 

Dentro dos projetos de fi-
liações, com nomes experien-
tes e outros estreando na políti-
ca, 52 pessoas ingressaram no 
partido. Entre os novos filiados 
está o empresário Gisleno Ale-
xandre Guth, de 30 anos, dire-
tor-proprietário da GG Comércio 
e Transportes Ltda, casado com 
Deliza Vendramini e pai de Mau-
rício. “A população quer renova-
ção e, por isso, estamos aliando es-
tes à experiência dos tradicionais 
componentes da sigla”, afirma.

Os novos filiados e filiadas do 
PP – além dos 17 pré-candidatos 
ao parlamento municipal já con-

firmados e guardados em sigilo – 
serão apresentados em um encon-
tro que será organizado em breve.

RESUlTADOS
Os progressistas anali-

sam positivamente os resulta-
dos das eleições. “Não elege-
mos todos que queríamos, mas 
o objetivo alcançado nos traz 
satisfação e a certeza de bons re-
sultados para Maravilha e mu-
nicípios da nossa região”, frisa. 

Segundo ele, os primeiros 
resultados começaram a apare-
cer com os recursos oriundos de 
emenda parlamentar do deputa-
do federal Esperidião Amin para 
o asfaltamento da Rua Irmã Ma-
ria Borja. “Agora conseguimos 
encaminhar pedido para a com-
pra de dois elevadores eletrome-
cânicos para macas e leitos do 
Hospital São José, no valor de R$ 
300 mil. Também temos a espe-
rança de conseguir emplacar ou-
tros R$ 250 mil para recuperação 
da malha viária de Maravilha”, re-
vela, afirmando ainda que o pe-
dido já foi protocolado junto ao 
gabinete de Esperidião Amin. 

POlíTICA
Progressistas contam com 
mais de 50 novos filiados
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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

OPERAÇãO Nove pessoas foram conduzidas para depoimento na Delegacia da Polícia Civil

Polícia Civil deflagra operação 
contra Jogo do bicho 

ORIENTAÇãO AOS CIClISTAS!

Na semana passada foi abordado o assunto de atividades físicas 
nas margens das rodovias, dando ênfase aos pedestres.

Cumpre agora discorrer um pouco sobre a atividade dos ciclistas, 
tanto para os que utilizam as vias para deslocarem ao serviço, como 
aqueles que usam para atividades físicas.

O primeiro detalhe que todos precisam saber e compreender, é 
que o trânsito, segundo a nossa legislação, pode ser definido como 
a utilização das vias por pessoas, veículos e animais, isolados ou em 
grupos, conduzidos ou não, para fins de circulação, parada, estacio-
namento e operação de carga ou descarga.

Dentro deste conceito estão abrangidas as bicicletas, pois elas, 
por força de lei, são consideradas um veículo de propulsão humana. 
A primeira lição que fica, portanto, é que o ciclista tem tanto direito de 
estar circulando pela via quanto qualquer outra pessoa, seja ela pe-
destre ou condutor de veículo automotor. 

Por isso é um equívoco o condutor de veículo esbravejar e xin-
gar o ciclista por ele estar transitando pela via. Logicamente que o ci-
clista não pode fazer o que ele bem entender. Há regras que precisam 
ser obedecidas. 

Nosso Código afirma que nas vias urbanas e nas rurais de pista 
dupla, a circulação de bicicletas deverá ocorrer, quando não houver 
ciclovia, ciclofaixa, ou acostamento, ou quando não for possível a uti-
lização destes, nos bordos da pista de rolamento, no mesmo sentido 
de circulação regulamentado para a via, com preferência sobre os ve-
ículos automotores.

Portanto, a regra diz que se houver ciclovia, ciclofaixa ou acos-
tamento, é por estes locais que o ciclista deverá transitar. Em não os 
havendo ou estando eles impedidos de serem utilizados, deverão 
circular nos bordos da pista de rolamento, no mesmo sentido de cir-
culação regulamentado para a via.

Nesse sentido, além das regras acima referidas, seguem algumas 
dicas válidas para os ciclistas: 
a) Redobre a atenção quando for atravessar uma rua ou rodovia.
b) não ande sobre as calçadas. Este é um espaço exclusivo de 
pedestres.
c) instale em sua bicicleta os equipamentos de segurança 
obrigatórios: luzes refletivas, espelhos retrovisores e buzina.
d) Use sempre o capacete.
e) Dê preferência por roupas claras e resistentes.
f) Quando possível, use roupas com faixas refletivas para ser melhor visto.
g) verifique regularmente se os freios e pneus estão em dia, em bom 
estado de conservação.
h) Respeite a sinalização de trânsito.
i) nunca use fones de ouvidos ou se distraia para realizar sua 
pedalada.

Portanto, amigo leitor, siga as dicas apresentadas, e lembre-se: 
pequenas práticas podem tornar o trânsito muito mais seguro.

Tenham todos uma boa semana!

A Polícia Civil deflagrou uma 
grande ação contra o Jogo do Bi-
cho, denominada Operação Zoo, 
na quinta-feira (8), em Maravilha. 
Foram cumpridos nove manda-
dos de busca e apreensão, sendo 
oito em comércio e um numa re-
sidência. As polícias civis de São 
Miguel do Oeste e Descanso au-
xiliaram as equipes de Maravilha. 

Um mandado de busca e 
apreensão foi cumprido no esta-
belecimento de um vereador de 
Maravilha. A esposa dele foi en-
caminhada para depoimento na 
Delegacia, já que o marido não 
estava no local. A polícia não di-
vulgou nomes.

Conforme a polícia, durante 
o cumprimento das ordens judi-
ciais foram localizados em todos 
os estabelecimentos vários obje-
tos utilizados para a prática ilegal 
de Jogo do Bicho, como termi-
nais eletrônicos, cupons impres-

sos, blocos de anotações, valores 
em espécie (apostas), aparelhos 
telefônicos e alguns maços de ci-
garro oriundos do Paraguai.

Os investigados foram con-
duzidos até a Delegacia, onde fo-
ram lavrados oito termos circuns-
tanciados pela prática. As pessoas 
terão de comparecer à audiência 
no Fórum de Maravilha. Também 
foi instaurado termo circunstan-
ciado contra um homem que foi 
flagrado no momento em que es-

tava realizando aposta. 
As investigações relaciona-

das à Operação Zoo terão pros-
seguimento no sentido de iden-
tificar os crimes de associação 
criminosa e lavagem de dinheiro.

A investigação começou há 
cerca de quatro meses, após o re-
cebimento de requisição do Mi-
nistério Público. Após a instau-
ração de inquérito policial e a 
realização de diversas diligên-
cias investigativas, foram identi-

ficados diversos pontos na cida-
de em que a prática ilegal do jogo 
de bicho ocorria.

Diante disso, a autoridade 
policial representou pela expe-
dição de mandados de busca e 
apreensão, o que obteve parecer 
favorável do Ministério Público e 
foi deferido pelo Poder Judiciário 
da Comarca de Maravilha. 

PRÁTICA IlEGAl
O Jogo do Bicho é uma bolsa 

ilegal de apostas em números que 
representam animais. Foi criado 
em 1892 pelo barão João Batis-
ta Viana Drummond, fundador 
do Jardim Zoológico do Rio de Ja-
neiro, em Vila Isabel, no Rio de Ja-
neiro. Atualmente o Jogo do Bicho 
continua a ser praticado em larga 
escala nas ruas das principais ci-
dades do Brasil, não obstante ser 
considerado uma contravenção 
pela legislação penal brasileira.

Fotos: Polícia Civil

Polícia Civil recolheu objetos utilizados por organizadores e jogadores

PINHAlzINHO

CASO MONTAGNA

Acidente mata uma pessoa e deixa feridos na SC-160

Polícia Civil prende cinco pessoas e elucida 
morte de advogado

Uma violenta colisão dei-
xou uma pessoa morta e en-
volveu um veículo Gol, placas 
de Nova Erechim, e um Ôme-
ga, placas de Modelo, por vol-
ta das 18h de quinta-feira (8), 
na SC-160, no Distrito de Ma-
chado, em Pinhalzinho.

O motorista do veícu-
lo Gol, identificado como Ilá-
rio Skierzinski, morreu no lo-

cal. Além dele haviam mais três 
ocupantes no Gol. No Ômega 

estava o condutor, que foi so-
corrido pela equipe do Cor-

po de Bombeiros e encami-
nhado ao hospital junto com 
os demais ocupantes do Gol.

A equipe do Saer/Sara 
prestou auxílio no socor-
ro às vítimas, sendo que uma 
foi conduzida para Chape-
có com grave traumatismo 
craniano e múltiplas fratu-
ras. O trânsito ficou interrom-
pido em ambos os sentidos.

o motorista do veículo Gol morreu no local do acidente

Divulgação

Delegados da Polícia Ci-
vil, DIC, DEIC e a PRF realiza-
ram ontem (09) uma coletiva de 
imprensa para divulgar a con-
clusão do inquérito, com 1.200 
páginas, que investigou o assas-
sinato do advogado Joacir Mon-
tagna, de Guaraciaba. A investi-
gação foi batizada de “Defesa da 
Ordem”. O crime aconteceu no 
dia 13 de agosto, por volta das 
9h, no escritório de advocacia 
do profissional, localizado pró-
ximo à prefeitura do município.

Cinco pessoas foram pre-
sas, sendo três irmãos naturais 

de Foz do Iguaçú-PR pela exe-
cução do crime, um indivíduo 
de Xaxim, que foi o contratan-
te do crime e um último indi-
víduo, que residente em Cha-
pecó. Mas, a Polícia Civil não 
tem elementos de prova pra 
afirmar que esse quinto pre-
so tem envolvimento com 
o homicídio do advogado.

Os autores foram indicia-
dos por homicídio por motivo 
fútil. O responsável pelo dis-
paro teria recebido R$ 8,5 mil 
para praticar o crime, valor 
que foi dividido entre os três 

autores. O indivíduo que fez o 
pagamento também responde-
rá pelo mesmo crime. Os ho-
mens também foram indicia-
dos por ter dificultado a defesa 
da vítima, tendo em vista que 
quando o indivíduo anunciou 
o assalto, o advogado estava 
abaixado e foi atingido por um 
tiro à queima roupa. Os suspei-
tos foram indiciados ainda por 
“porte ilegal de arma de fogo”, 
além de “associação crimino-
sa”, tendo em vista que os irmãos 
estão relacionados a diversos 
tipos de crimes, inclusive co-

mércio ilegal de armas. Ainda, 
foram indiciados por “adultera-
ção de placa de veículo automo-
tor”, pois, pegaram uma placa 
falsa e colocaram na motocicle-
ta utilizada no crime no intui-
to de dificultar as investigações. 

A polícia não conseguiu 
descobrir nenhuma vincula-
ção do responsável pela con-
tratação do crime com Joa-
cir Montagna e acredita que 
não tenham tido relação advo-
gado-cliente. Um segundo in-
quérito será aberto para inves-
tigar a motivação do crime. 
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nelCir dall’aGnol

Laura Spenazzato é uma jo-
vem iraceminhense que arre-
gaçou as mangas, vestiu o uni-
forme e calçou as chuteiras para 
dar um chute no preconceito. Ela 
sempre foi apaixonada pelo fu-
tebol e vendo a irmã Débora jo-
gar, ficou ainda mais encanta-
da pelo esporte. Desde os sete 
anos ela joga futebol, seja nos 
campos, seja nas quadras. “Co-
mecei a gostar mais pela minha 
irmã, que jogava no município 
de Iraceminha. Eu estava sem-
pre envolvida e também já gos-
tava muito de estar próxima ao 
futebol, então comecei a treinar 
com os meninos”, lembra a atleta.

Atualmente Laura é profis-
sional e atua no Iranduba, em 
Manaus. “Até chegar no profis-

sional, passei por muitas coi-
sas, vindo do futsal, passando 
por cidades próximas de Irace-
minha, começando a morar em 
outras cidades e cada vez mais 
longe da família. Em 2015 come-
cei a treinar o futebol e em 2018 
me tornei profissional”, recorda. 

O começo foi pelo futsal de 
Iraceminha, depois por Maravi-
lha, Modelo, Pinhalzinho, Cha-
pecó e em Caçador foi onde ela 
começou no futebol. “E hoje es-
tou no Iranduba”, conta, sorri-
dente. Atualmente com 20 anos, 
a iraceminhense faz questão 
de recordar e destacar os prin-
cipais títulos: campeã brasilei-
ra de campo pelo Kindermann 
em Caçador, campeã do Brasi-
leiro Escolar (Kindermann), vi-
ce-campeã do brasileiro sub-20 
(Iranduba), três títulos de cam-

peã do Estadual Amazonen-
se (Iranduba), campeã em vá-
rias competições no futsal, como 
Estadual das Olesc, Jasc e Jogui-
nhos, e o último o Sul-america-
no de Futsal sub-20, pela sele-
ção brasileira. O Sul-americano 
de Futsal sub-20 ocorreu de 
19 a 28 de outubro, no Chile. 

Na opinião da atleta, o fu-
tebol feminino evoluiu nos úl-
timos anos. “Ouço histórias de 
como era no passado, só que 
ainda não tem o devido respei-
to ou mínima igualdade com 
o futebol masculino, ainda fal-
tam patrocinadores para o fu-
tebol feminino e mais incenti-
vo a esse esporte”, opina. Laura 
comenta também que não con-
segue viver apenas com a ren-
da do futebol, ao contrário do 
naipe masculino profissional. 

“Não posso dizer que tiro todo 
o meu sustento só com o fu-
tebol, por que ainda é mui-
to pouco pra uma mulher vi-
ver só dessa renda”, comenta.

Ela está em Manaus por 
ter recebido uma propos-
ta ainda em 2016. “Jogo 
em Manaus por ter re-
cebido uma propos-
ta em 2016 pra vir pra 
cá com mais algumas 
meninas que já atua-
vam comigo”, ressalta. 

Sobre a adapta-
ção em Manaus, ela dis-
se que foi mais fácil do que mui-
tos pensam. “É uma cidade 
bem desenvolvida e me acostu-
mei rapidamente com as pes-
soas daqui, tirando o calor que 
é diário, o resto deu pra me 
adaptar bem”, finaliza Laura. 

PERSISTENTE Laura Spenazzato atua no futebol e futsal. Em outubro 
foi campeã Sul-americana sub-20 de futsal no Chile

Jovem de Iraceminha faz 
sucesso no futebol feminino 

Atleta, junto com o grupo da seleção brasileira de futsal iraceminhense atuando pelo iranduba, de manaus 

A bola vai rolar pelo 
Campeonato Munici-
pal Categoria Livre Mas-
culino de Futebol 7, edi-
ção 2018. O pontapé inicial 
será dado no Estádio Pena 
Branca, hoje (10), a par-

tir das 13h45. O primei-
ro jogo é entre Crepe Ma-
nia x Esportivo Bela Vista, 
às 14h35 tem Autoelétrica 
Bordin x HG Center/Acade-
mia Corpo Expressão/Arac-
nomania; 15h25 jogam PS 

do Brasil x Mondy Acade-
mia; 16h15 Copema x Pau-
lo Refrigeração; 17h05 TOS 
Galera da Coleta x Edu-
arda Móveis/Rogerinho 
Montagens; e Canarinho 
Água Parada x Odi Sports. 

VAI COMEÇAR

fim de semana com estreia de 
mais competição em Maravilha 
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 ONEIDE BEhLING

MARAVIlHA – PREMIADOS NA 5ª ETAPA 
Guilherme Menegotto: 4º lugar sub-11 
masculino – lado b
Victor Hammes: 4º lugar sub-15 masculino 
– lado A
William de Lima: 4º lugar sub-15 masculino 
– lado b
Abraã Oro: 3º lugar sub-18 masculino – 
lado A
 Matheus Sudbrack: 1º lugar sub-18 
masculino – lado b
Gustavo dos Santos: 4º lugar sub-18 
masculino – lado b
Julia Monteiro: 2º lugar sub-15 feminino – 
lado A
Jenifer Welter: 3º lugar sub-14 feminino – 
lado A
Vitoria Petry: 4º lugar sub-14 feminino – 
lado A
Lucas Cella: 3º lugar sub-13 federado 
masculino – lado A

Vitor Schwanke: 1º lugar sub-13 federado 
masculino – lado b
Thiago Diehl: 1º lugar sub-16 federado 
masculino – lado b
Geison Schwanke: 3º lugar sub-16 federado 
masculino – lado b
Gabriel Ristow: 4º lugar sub-16 federado 
masculino – lado b
Edemar Webler: 1º lugar maior idade – lado A 
Edith Drumm: 2º lugar maior idade – lado A
Iraci Webler: 3º lugar maior idade – lado A
Leonita Kuersten: 4º lugar maior idade – 
lado A

MARAVIlHA – PREMIADOS NO RANkING 2018
Keyhlyn Pinheiro: 2º lugar sub-15 e 3º lugar 
no sub-18 feminino  
Victor Hammes: 3º lugar sub-15 escolar 
masculino 
Jenifer Welter: 2º lugar sub-14 federado 
feminino 

lIGA OESTE Aproximadamente 60 atletas foram premiados, 
representando os melhores desta 5ª etapa

Maravilha sedia 5ª Etapa do 
Circuito Oeste de Tênis de Mesa

O ginásio de esportes da Es-
cola de Educação Básica João 
XXIII sediou as disputas da 5ª 
Etapa do Circuito Oeste Cata-
rinense de Tênis de Mesa, tro-
féu Cleberson Fernando da 
Silva, no sábado (3). O evento 
é organizado pela Liga Oeste 
Catarinense de Tênis de Mesa 
(Lotem), juntamente com a 
Secretaria de Esporte, Juven-
tude e Lazer de Maravilha 
(SEJL) e a Associação Amigos 
do Tênis de Mesa de Maravi-
lha (AATMM). 

Ao final das disputas, cer-
ca de 60 atletas foram pre-
miados, representando os 
melhores desta 5ª etapa. As 
medalhas foram entregues 
aos quatro atletas com os me-
lhores desempenhos nos jo-
gos deste sábado, de cada ca-
tegoria. As três equipes com a 
maior pontuação do dia, en-
tre os oito municípios partici-
pantes, receberam troféu. Ma-
ravilha ficou com o 5º lugar. O 
primeiro colocado foi Pinhal-
zinho, em segundo lugar fi-
cou Chapecó e em 3º São Do-
mingos.

No sábado também foi 
entregue a premiação dos 
melhores do ano, em 13 
categorias, que somaram 
as melhores pontuações 

nas cinco etapas. Maravilha 
também ficou com o 5º lugar 

na premiação geral. O primeiro 
lugar foi para Chapecó, segundo 

para Pinhalzinho e 3º para São 
Domingos. 

CRM com um pé na final do Estadual

DnA Princesa precisa reverter placar em casa diante da torcida

QUASE 

O Estádio Doutor José 
Leal Filho de Maravilha se-
diou na tarde de domingo (4) 
a primeira partida da semifi-
nal do Campeonato Estadual 
de Amadores. O Clube Recre-
ativo Maravilha (CRM) jogou 
em casa contra a equipe do 
DNA de Princesa. A partida 
finalizou com o placar de 3 a 
0 para o CRM. Dois gols mar-
cados por Santos e o tercei-
ro por Renatinho. O jogo da 
volta será em Princesa, ama-
nhã (11). 

Para se classificar o Prin-
cesa precisa fazer 4 x 0 ou 
para levar a decisão para os 
pênaltis fazer 3 x 0. O CRM 
pode perder por até dois gols 
que ainda avança para a final. 

Fotos: Carine arenhardt/O líder

CRm vai para o Extremo-oeste com boa vantagem 

CRM NA fINAl 
Somente uma hecatombe tira o CRM da decisão do Estadu-

al de Amadores neste ano! É necessária uma catástrofe, cataclismo, 
apocalipse, Armagedom... Clube Recreativo Maravilha está na final. 
E torço para que seja contra o Aliança de São João do Oeste. Neste 
caso, a grande finalíssima será no Estádio Dr. Leal Filho. Caso o ad-
versário for o Guarani, a decisão vai para São Miguel do Oeste, em 
função de o Bugre do Oeste ter a melhor campanha da competição.

CRM 3 x 0 DNA 
O Clube Recreativo Maravilha venceu o DNA Princesa por 3 a 0 

em casa e deu um passo importante rumo ao título do Estadual de 
Amadores. Os gols foram marcados por Santos, duas vezes, e Rena-
tinho. Jogando em casa, o CRM, como sempre acontece, começou 
a partida em cima do adversário. DNA chegava pouco ao campo de 
ataque. Na segunda etapa o time de Maravilha voltou ainda mais li-
gado e determinado a sair de campo com a vitória. O resultado dei-
xou o Clube Recreativo Maravilha em vantagem para o jogo de vol-
ta das semifinais neste domingo, podendo perder de até dois gols de 
diferença. Resta saber quem será o adversário de Maravilha na gran-
de final: São João do Oeste ou São Miguel do Oeste?

AlIANÇA 1 x 0 GUARANI 
Na outra semifinal o Aliança triunfou sobre o Guarani por 1 a 0, 

gol de Jair Mueller. Tivemos um bom jogo, com o time de São João 
do Oeste perdendo muitos gols. O Guarani, segundo o torcedor do 
Aliança Rainer Romeu Schneider, só exigiu uma defesa difícil do seu 
goleiro.

é DE MARAVIlHA 
Goleiro Cristian Lima, do Atlético-MG, categorias de base, 

foi novamente convocado para a Seleção Brasileira Sub-17. Vai 
disputar dois amistosos na Granja Comary, contra a Argentina, 
e um torneio na Flórida, nos Estados Unidos. Mais um maravi-
lhense de destaque.

GRêMIO x VASCO 
Após a negativa da Conmebol, agora o Grêmio busca uma vaga 

do G-4. A projeção aponta que seria preciso fazer 14 pontos dos 18 
que ainda estão em disputa. A boa notícia é que o São Paulo tem ape-
nas uma vitória nos últimos oito jogos. Estão em uma curva descen-
dente. É fundamental que o Grêmio vença o Vasco neste domingo.

CEARÁ x INTER
Para ser campeão, o Internacional precisa simplesmente ven-

cer os seus seis últimos jogos. Caso o Palmeiras mantenha sua 
campanha. A boa notícia do lado colorado é que o Inter vai para a 
competição mais importante da América em 2019. Faltam só uma 
vitória e dois empates para se garantir matematicamente na fase 
de grupos. Se derrotar o Ceará neste domingo assegura uma vaga 
na Libertadores.

Carine arenhardt/O líder
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No sábado (3), na cida-
de de São Carlos, foram rea-
lizadas as finais das Taça São 
Carlos de Futebol de Base. 
Maravilha disputou o título 
em três categorias: sub-10, 
12 e sub-14.

Pela categoria sub-10, os 
maravilhenses chegaram até 
a final com a campanha, cin-
co jogos com quatro vitórias e 
um empate. Na partida deci-
siva Maravilha enfrentou Pal-
mitos e perdeu pelo placar 
de 2 x 0. Na sub-10 os mara-
vilhenses ficaram com a defe-
sa menos vazada, com apenas 

três gols sofridos pelo goleiro 
Bryan Schoas. 

No sub-12, a primeira fase 
foi de 100% de aproveitamen-
to. Sete vitórias em sete jogos. 
Na final Maravilha enfrentou 
Nova Itaberaba. No tempo 
normal empate em um gol. 
Nos pênaltis, vitória maravi-
lhense por 3 x 2. Na sub-12 
Maravilha também conquis-
tou a defesa menos vazada 
com o goleiro Diogo Lago. 
Maravilha teve também o go-
leador, com seis gols, Eduar-
do Fernandez.

Já pela categoria sub-14 a 

primeira fase foi de seis vitó-
rias, dois empates e uma der-
rota. Na final contra Palmitos, 
equipe invicta na competi-
ção, vitória de 1 x 0 e Maravi-
lha foi campeã também nesta 
categoria.

As equipes foram acom-
panhadas pelos professores 
Ronaldo Piton, Ricardo Ja-
cobsen, Matheus Gonçalves 
e Fernando Kruger. “Agrade-
cemos todo apoio dado pela 
Secretaria de Esportes e ad-
ministração municipal de 
Maravilha”, finalizam os pro-
fessores.

SUb-12 E SUb-14 Na sub-12 Maravilha conquistou a defesa menos vazada e o goleador

Três finais e dois títulos na Taça São Carlos de futebol 

Categoria sub-10 perdeu a final para Palmitos

Pela sub-12, triunfo contra nova itaberaba Pela sub-14 o título foi sobre Palmitos

Com a classificação ga-
rantida ainda em junho, as 
meninas da Ginástica Rít-
mica de Maravilha compe-
tem hoje (10) em Indaial. 
Em junho em Chapecó, 
elas se apresentaram e ga-
rantiram a vaga para a final 
da Copa Primeiros Passos.

São 10 meninas que lu-
tam pelo título da Copa, 
fase estadual. Elas compe-
tem com mais 127 ginastas. 
A delegação de Maravilha 
partiu para a sede da pro-

GINÁSTICA RíTMICA 

5ª RODADA 

Meninas de Maravilha lutam por título estadual 

Municipal de bocha 48 abre returno 

Divulgação

São 10 meninas que lutam pelo título da Copa, fase estadual

Em Maravilha o Cam-
peonato Municipal de Bo-
cha 48 está em andamen-
to. No sábado (3) teve início 
o returno da competição. Jo-
garam no Bar do Zé, Bar 

do Zé 1085 x 1290 Bar Ami-
gos do Suru; na Linha San-
ga Silva teve Sanga Silva 1180 
x 1240 Bar Sirineu Macha-
do; Linha Água Parada 1210 
x 1120 Amigos do Bar do Zé; 

e Bar do Alberi 1280 x 1295 
Bar do Orlando Machado.

Hoje (10) tem no Bar do 
Sirineu Machado a equipe 
da casa contra Bar do Zé, no 
Bar do Suru, Amigos do Bar 

do Suru x Sanga Silva; no Bar 
do Orlando Machado, jogam 
Bar do Orlando Machado x 
Água Parada; e fechando a 
rodada no Bar do Zé tem Bar 
do Zé contra Bar do Alberi. 

va ontem (9). As meninas 
estão acompanhadas pelas 

professoras Silvia de Oli-
veira e Alexandra Ferraz.  

Estarão em Indaial as alu-
nas Amanda Riboldi, Ali-
ne Possebon, Andrieli Le-
nhart, Alícia Mack, Samira 
Golin, Lara Gazoli, Natália 
Strapasson, Fabíula Gia-
comelli, Maiara Gomes e 
Nicoli Teixeira da Rosa.

De acordo com Sil-
via, a ginástica rítmi-
ca é uma das modalida-
des que a Secretaria de 
Esportes, Juventude e La-
zer oferece gratuitamen-
te para as crianças.

Hoje (10) Maravilha vai se-
diar o 3º Festival Asespp Olím-
pico e Paralímpico de Atletis-
mo, na pista atlética do Estádio 
Doutor José Leal Filho, a partir 
das 8h30. As competições ocor-
rem nos naipes masculino e fe-
minino e a premiação será me-
dalha de participação. O evento 
é uma parceria da Secretaria de 
Esportes, Juventude e Lazer de 
Maravilha, prefeitura de Mara-
vilha, Unopar, Asespp e Fepasc. 
Neste ano já ocorreram eta-
pas em Lages e Braço do Nor-
te. De acordo com o professor 
Douglas Lago, o objetivo é de in-
tegração e socialização entre 
atletas. “Vamos ter atletas cam-
peões pela seleção brasileira nes-
te ano e também atletas que es-
tão nas primeiras colocações no 
ranking brasileiro de atletismo, 

bem como atletas com experiên-
cia internacional”, destaca Lago. 

A categoria olímpica será 
disputada no sub-12 e sub-15; 
no sub-12, 60 metros e 150 me-
tros terá o lançamento de pelota 
e salto em distância; no sub-15, 
75 metros e 200 metros, salto em 
distância, lançamento de dardo 
e arremesso de peso; na catego-
ria paralímpica sub-15 provas de 
75 metros deficiente intelectu-
al, físico e visual; e no adulto ca-
minhada 100 e 400 metros, sal-
to em distância, arremesso de 
peso e lançamento de dardo. 

Até o fechamento des-
ta edição os municípios confir-
mados são Bom Jesus do Oes-
te, Itapiranga, Lages, Braço do 
Norte, Capinzal e Xaxim. Os or-
ganizadores esperam a pre-
sença de mais de 200 atletas. 

INTEGRAÇãO
festival de Atletismo 
será realizado no Estádio 
Dr. José leal filho
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