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Os empresários Vilson e Beatriz Bernardi aca-
bam de inaugurar mais uma grande empresa em nos-
sa cidade: a Macrolar. Com uma edificação e instala-
ções modernas, traz praticidade aos seus clientes, com 

uma grande variedade do ramo de materiais de cons-
trução e elétricos, e conta ainda com um ótimo esta-
cionamento. Desejamos muito sucesso no empreen-
dimento e a certeza do retorno pelos investimentos.

maiS Uma granDE EmPrESa Em maraviLHa Arquivo/O Líder

Mais um fim de semana com a aplicação das provas do 
Enem 2017. No último fim de semana foi grande a movimen-
tação na cidade com a participação dos estudantes. Since-
ramente, achamos o tema da redação, que não se discute a 
importância e relevância que a inclusão dos surdos possui, 
despropositado, colocando mais um grande obstáculo a to-
dos. Desafios para a formação educacional de surdos no Bra-
sil foi um tema complexo e pegou todo mundo de calças nas 
mãos. Foi, sem dúvida, o mais difícil até hoje aplicado. Tra-
ta-se de uma minoria e é um assunto que não é notícia. Deve 
ter havido muita fuga do tema e isso reduz e até zera a nota.

Prazo para ajustar situação de 
dívidas federais é prorrogado

Já está virando rotina. O prazo para adesão ao novo Re-
fis, ou Programa Especial de Regularização Tributária (Pert), 
foi prorrogado e agora termina no dia 14 de novembro. Entre-
tanto o governo já planeja uma medida provisória que prorro-
gue esse prazo novamente. Por mais que já seja uma constan-
te esse “esticamento” dos prazos, recomendamos que quem está 
com débitos que regularize a situação o quanto antes, para apro-
veitar os benefícios do Refis, que realmente são grandes.

lUlA FiCA De ForA?

O ministro do Supremo Tri-
bunal Federal Luiz Fux colo-
cou um pouco mais de dúvida 
na candidatura de Lula para o 
pleito do ano que vem. Segun-
do o ministro, deverá ter pro-
blemas no STF sobre a senten-
ça do tríplex. A constituição 
estabelece que quando o pre-
sidente tem contra si uma de-
núncia recebida, ele tem que 
ser afastado do cargo. “Ora, se o 
presidente é afastado, não tem 
sentido que um candidato que 
já tem uma denúncia recebida 
concorra ao cargo. Ele se ele-
ge, assume e depois é afastado”, 
disse o ministro Luiz Fux. Além 
disso, tem o julgamento do 
TRF4. Uma candidatura para 
pôr o Brasil em maus lençóis.

PRATES SENADOR?

Se for confirmado o que 
chegou ao nosso conheci-
mento, sem dúvida uma gran-
de representatividade dos 
comunicadores no Sena-
do Federal. Referimos-nos 
ao nosso colunista do Rá-
dio e Jornal O Líder Luiz Car-
los Prates. O convite está feito 
pela coordenação de cam-
panha do presidenciável Jair 
Bolsonaro (PSC-RJ), para 
que Prates concorra ao Sena-
do Federal por Santa Catari-
na. Seria uma grande alter-
nativa para os eleitores para 
nos representar com o seu 
discurso firme, pois é pro-
fundo conhecedor das ca-
rências do povo brasilei-
ro e extremamente culto.

Um aLErTa

Segundo a Polícia Rodoviária Federal 
(PRF), um grupo de ciclistas seguia em di-
reção à Guaraciaba, no último fim de sema-
na, quando, no quilômetro 71,6, um cami-
nhão que se deslocava no mesmo sentido 
passou ao lado dos ciclistas e com o “vácuo” 
produzido, levou os mesmos a caírem das bi-
cicletas. Houve gravidade no acidente. Os 
amigos praticantes do ciclismo devem evi-
tar andar em BRs, pois além do grande tráfe-
go de veículos, principalmente dos pesados, 
e não termos os acostamentos em condições, 
ao invés de praticarem um esporte saudá-
vel, correm grande risco de vida, o que, com 
precaução e inteligência, pode ser evitado.

PRIVILEGIADOS

Aqui na região Extremo-Oeste somos privilegiados em informa-
ção. Além de contar com um site de primeiríssima qualidade, o wh3.
com.br, que é o de maior acesso, e os jornais O Líder, veículos de am-
pla cobertura de tudo o que acontece na região, bem como de todo 
o país, são meios de comunicação de 100% de credibilidade. As no-
tícias aqui veiculadas são de fontes sérias e sem conotação tenden-
ciosa na política e na sociedade. Em detrimento, um em cada três 
brasileiros vive em áreas sem jornais ou sites noticiosos locais.
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LIÇÕES DE VIDA
vidas vazias, ostentações para os outros encobrir os 
desesperos do nada interior. muito comum... Quanto mais 
alguém se exibe por fora, mais pobre ela é por dentro.

aTé a Próxima EDiçãO!

amor E rEConhECimEnTo 
ao EmPrEGo

Juliano Morais é um funcionário comum 
numa grande loja. Teve a ideia e fez tatuagem 
no braço com o nome da empresa que lhe 
dá emprego. A sua justificativa: “Foi através 
da empresa que comprei minha casa, meu 
carro, minha moto... Queria marcar isso. 
Foi ganhando prêmios como vendedor que 
viajei pelo Brasil, assisto shows nacionais 
e internacionais, além de realizar meu 
sonho de viajar de avião. Eu amo a empresa. 
Cheguei a sair da Lebes [nome da loja para 
a qual trabalha] uma vez porque achei que 
meu ciclo havia se encerrado e foi a pior 
burrada que fiz na vida. Tive que esperar 
três anos para voltar e foi horrível. Trabalho 
todos os dias como se fossem o meu primeiro 
na empresa. É muito amor envolvido!”.

Está em fase de acabamento o Edifício Esmeralda, localizado nos altos da Aveni-
da Padre Antônio, em nossa cidade. Registramos aqui a ótima localização, com vis-
ta privilegiada e muito bom gosto em sua arquitetura. Maravilha se destaca com edifica-
ções modernas e de altos investimentos pelos seus idealizadores e incorporadores. Para 
nós, consumidores, são oportunidades que se oferecem para uma ótima aquisição.

EDiFÍCiO ESmEraLDa Diana Heinz/O Líder
JANTAR DO PEIXE

A 21ª edição do Jantar do Pei-
xe, de iniciativa do Lions Clube 
Maravilha, será realizada no sá-
bado (18), cujas fichas para a par-
ticipação já estão à venda com 
os companheiros do clube. Va-
riado cardápio à base de pei-
xe tem o seu sucesso garantido, 
como nas edições anteriores.

PENA MAIOR

Tribunal aumenta em 
10 anos a pena de João 
Vaccari – tesoureiro do 
PT – por corrupção passi-
va. Sua pena agora ficou 
em 24 anos de prisão. Seus 
colegas de partido mem-
bros no Congresso Nacio-
nal, com discursos infla-
mados, alegavam a sua 
inocência e seus advoga-
dos comemoraram antes a 
sua absolvição. Agora com 
a extrema-unção, o negó-
cio é continuar no purgató-
rio e pagar por seus crimes. 
Muita gente sua vai atrás.

A Secretaria de Educação anunciou na se-
gunda-feira (6), na Rádio Líder FM, a organi-
zação de uma creche plantão em Maravilha. A 
estrutura funciona no período de férias escola-
res, para atender pais que não têm com quem 
deixar os filhos em janeiro e continuam traba-
lhando. Desta vez, a edição da creche plantão 
terá novidade, já que o município constatou 
que algumas crianças frequentavam o local 
mesmo os pais estando de férias no mesmo 
período e com tempo para ficar com os filhos.

No período das férias escolares os pais te-
rão que apresentar uma declaração da em-
presa onde trabalham, informando exa-

tamente os dias de férias do funcionário. 
Inteligente a decisão, pois além de oportuni-
zar a todos, ela regula o trabalho com efici-
ência e evita aquela história de somente ter-
ceiros criarem os filhos, mesmo em períodos 
que os pais estão sem o trabalho externo.

A creche plantão será no Centro de Edu-
cação Infantil Patrícia Roman, com aproxi-
madamente 100 vagas, ao lado da Escola Nos-
sa Senhora da Salete. Se ocorrer necessidade, 
poderá abrir em outro local também. A matrí-
cula para a creche será na Secretaria de Edu-
cação, nos dias 12 e 13 de dezembro, em ho-
rário de funcionamento da prefeitura. 

CrECHE PLanTãO

Novembro Azul: pacientes com câncer devem estar atentos aos seus direitos

Campanhas e muita informação sobre a prevenção do câncer de próstata são comuns 
no mês de novembro, mas nem sempre o paciente está informado sobre remédios e recur-
sos durante o tratamento. O Ministério Público pode atuar em caso de não cumprimento des-
tes direitos. Depois de o mês de outubro ser marcado pela campanha de mobilização para 
prevenção do câncer de mama, novembro é a vez dos homens, com o foco na saúde mascu-
lina e prevenção do câncer de próstata. Mesmo com informação e campanhas de conscienti-
zação em toda mídia, as dúvidas e preconceitos ainda prevalecem entre os homens. De acor-
do com o Instituto Lado a Lado pela Vida, a cada 40 minutos um homem morre por causa 
do câncer de próstata no Brasil. Os homens vivem cerca de sete anos a menos do que as mu-
lheres e a principal razão é não agregar a prevenção e o cuidado com a saúde aos seus hábi-
tos. Se for diagnosticado no início, há 90% de chances de cura para o câncer de próstata e os exa-
mes de sangue e de toque são essenciais para isso. E você, já fez o dever com a sua saúde?
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Em 24 de novembro, acontece no Brasil e 
em diversos países a Black Friday, evento que 
aqui abre o período de compras para o Natal. 
Segundo o Reinaldo Domingos, do canal Di-
nheiro à Vista, é preciso cuidado para não 
comprometer o orçamento financeiro da 
família para o início do próximo ano.

“A data é muito positiva para quem 
se planejou com antecedência, pesqui-
sou preços e comprará sem comprometer 
seu orçamento financeiro. Do contrário, é 
importante evitar compras por impulso e 
sempre considerar se o pagamento cabe-
rá no bolso sem comprometer o orçamento 
mensal. Isso sem esquecer que se aproxi-
mam as festas de final de ano e os compro-
missos financeiros do início do próximo”, 
orienta Domingos.

Veja alguns pontos em que é importan-
te se atentar:

1- Supostas fraudes
Nos últimos anos, houve muitas acusa-

ções de fraudes e maquiagem de preços, por-
tanto é preciso ter uma noção dos valores dos 
produtos que deseja comprar, para saber se 
realmente há descontos;

2- Planejamento para as compras
A ocasião é boa para comprar itens que 

estavam em seu planejamento, portanto cui-
dado com o impulso. Evite se endividar por 
conta da empolgação;

3- Diagnóstico financeiro
Caso não tenha se planejado com ante-

cedência, faça um diagnóstico de sua situ-
ação financeira. Assim saberá exatamente 
o quanto pode gastar e, se precisar parce-
lar, não correrá o risco de acumular contas 
e não ter o valor suficiente para pagar na 

data do vencimento;

4- Pesquisa de preços
Ao ir às compras, é preciso ter paciência 

para pesquisar o mesmo produto em diver-
sas lojas, físicas e online, para garantir o me-
lhor preço. No online, faça suas compras ape-
nas em sites confiáveis;

5- Compras de Natal
Se for antecipar as compras de Natal, 

faça uma lista das pessoas que pretende pre-
sentear, o valor que pode gastar com cada 
uma delas e as formas de pagamento. Caso já 
tenha se planejado e poupado para esta data, 
que acontece anualmente, procure comprar 
a vista para não comprometer o orçamento 
financeiro dos próximos meses.

 Por Reinaldo Domingos

SOmOS mOLDaDOS 
PELOS CLiEnTES

É quase um clichê colocar no próprio site as empresas 
que já atendemos. E todo mundo faz porque esse é, 
realmente, um ótimo cartão de visitas. Se eu vou con-
tratar você, gostaria de saber para quem você já traba-
lhou – mesmo que eu tenha chegado até você por in-
dicação. Quem mais você já ajudou?

Bons clientes nos ajudam a arrumar mais bons 
clientes. Por isso, para quem está começando, ou para 
quem quer mudar de segmento, é de se pensar em for-
matos diferentes de trabalho (parcerias, projetos, vo-
luntariado) com o objetivo de mostrar quem somos e, 
claro, poder dizer que tal organização é nossa cliente.

Um exemplo: dar aula para a pós-graduação, no 
meu caso, é marketing puro. Eu compartilho fotos, 
comento com meus contatos, coloco no currículo. A 
hora/aula que recebo é um bom incentivo, mas aten-
der esse perfil de “cliente” é o objetivo principal: um 
privilégio que eu uso como divulgação.

Uma provocação: não são os melhores profissio-
nais que têm os melhores clientes. Tem mais clientes 
bons quem já tem clientes bons. Eles são o caminho 
do nosso crescimento. Dito isso, a primeira pergun-
ta: quanto tempo você dedica para arrumar melhores 
clientes? E a segunda: quanto tempo você gasta resol-
vendo problemas dos atuais clientes? Essa matemáti-
ca simples pode definir o seu futuro.

Pois existe algo ainda mais importante do que a 
“propaganda” que conseguimos fazer ao atender bons 
clientes. A empresa e o profissional são definidos pe-
los clientes que tem. Eles nos moldam. Ou você já viu 
uma empresa excelente que só tem clientes ruins?

Ao dar aula para turmas de pós-graduação, eu pre-
ciso me preparar mais. Eu preciso provocar reflexões 
úteis, aplicáveis. Essa interação constante vai definir 
o profissional que eu sou e ajudar a formar o profis-
sional que eu quero ser.

Por outro lado, se você dedica todo o seu tempo 
resolvendo problemas de clientes ruins, você tam-
bém está sendo moldado por eles. Tornando-se reati-
vo, competindo por preços, desorganizado, reclaman-
do que não tem tempo para nada. E bons clientes não 
são encantados por esse tipo de empresa.

Um baita objetivo de marketing para 2018: arru-
mar melhores clientes. Para ser melhor. Para crescer 
com eles.

http://t.email.dsop.com.br/wf/click?upn=1OSfTKPZj-2FCRgjNzY9f3EpxqOL6FnaRhf-2FMMnVp0zTuhVcPXdNFLR0T3vp1T7h9kgDumv16kngt0UU2gg14Flok-2B0vtESTdqQ-2FeVTgLfXhYld3kvqhOWF0mHuNV5oWWFSNIXtslceEVr-2FDQr1zfW75kf0j8D7HTC6VLXPvKv-2BCA6wkP2k6FjmA3NLclzogsee9lEKPr4-2BcNXCb0lzSwLUw-3D-3D_9GibSx0OPaxWFPmzYWNNwVyc5jPLaglUpKQTkpva9EMjvK28ZdcAZOwb-2Fu7-2FcVNTRFJPLyId7VQtiHbPZiniRO-2F8-2FQxCaC8mPRuXaD6UxxNWjlykqQpuF0cnnO91q1NBxlz9ssdzcpiB4RO0Jn5jjzWOchIXa8PpPgh7GGFy-2FyWkle7-2FmEexS-2B3nXARchc-2B59rLAFM5nU6zy-2Bk9oPG5VDZfHbsFfz3NZ2heqqZSWctibEruFL3cJkDa0BlEHzjvLACtHhUT3P66bbkDWIoF9jjnzlBuasxQOxGibfHtSDkbfNgGTX6treIF56LJ9g4WgJRVkAt7xrrJDuvUzWJK4NMAyHqPu-2FcU0T35yhZodaN1TLeucPtUBRV5zGcbsioJs1IQhbkoA3TZaufs6Ma-2BayFc8XLX-2BPWOfJdNiQZ9lSdzINs2C2EpGdkLHixZxvQx3VzOFMdbsowZNb-2FaqlEQ5cjT14hF4fH2IkOgBdysvSdb-2BHD3t-2BqZcWhCZfMjeQEVe
http://t.email.dsop.com.br/wf/click?upn=1OSfTKPZj-2FCRgjNzY9f3EpxqOL6FnaRhf-2FMMnVp0zTuhVcPXdNFLR0T3vp1T7h9kgDumv16kngt0UU2gg14Flok-2B0vtESTdqQ-2FeVTgLfXhYld3kvqhOWF0mHuNV5oWWFSNIXtslceEVr-2FDQr1zfW75kf0j8D7HTC6VLXPvKv-2BCA6wkP2k6FjmA3NLclzogsee9lEKPr4-2BcNXCb0lzSwLUw-3D-3D_9GibSx0OPaxWFPmzYWNNwVyc5jPLaglUpKQTkpva9EMjvK28ZdcAZOwb-2Fu7-2FcVNTRFJPLyId7VQtiHbPZiniRO-2F8-2FQxCaC8mPRuXaD6UxxNWjlykqQpuF0cnnO91q1NBxlz9ssdzcpiB4RO0Jn5jjzWOchIXa8PpPgh7GGFy-2FyWkle7-2FmEexS-2B3nXARchc-2B59rLAFM5nU6zy-2Bk9oPG5VDZfHbsFfz3NZ2heqqZSWctibEruFL3cJkDa0BlEHzjvLACtHhUT3P66bbkDWIoF9jjnzlBuasxQOxGibfHtSDkbfNgGTX6treIF56LJ9g4WgJRVkAt7xrrJDuvUzWJK4NMAyHqPu-2FcU0T35yhZodaN1TLeucPtUBRV5zGcbsioJs1IQhbkoA3TZaufs6Ma-2BayFc8XLX-2BPWOfJdNiQZ9lSdzINs2C2EpGdkLHixZxvQx3VzOFMdbsowZNb-2FaqlEQ5cjT14hF4fH2IkOgBdysvSdb-2BHD3t-2BqZcWhCZfMjeQEVe
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por lUiZ ClÁUDio CArPeS

dIrETO 
aO PONTO

vamOS inTErPrETar a LEi?

O legislador brasileiro escreve muito bem. Contu-
do, é péssimo em se tratando de publicidade das leis, de 
se fazer entender quanto ao que publica. Quero me re-
portar à questão das multas por “estourar” os vinte pon-
tos da CNH. Muitos estão em dúvida, questionando se a 
lei mudou ou se antes era diferente. É preciso ficar cla-
ro que houve uma mudança apenas na punição mínima 
para quem atingir a pontuação. Antes, o mínimo legal 
era de um ano e agora passou para seis meses. A puni-
ção máxima não alterou – um ano. Para quem for reinci-
dente, alteração na punição mínima, que agora é de oito 
meses. E a punição máxima permaneceu em um ano. As 
alterações, como podemos vislumbrar, foram mínimas. 
De qualquer maneira, da forma como houve a divulga-
ção destas alterações, dava a impressão que antes a lei 
não existia ou não precisava cumpri-la. Portanto, a pu-
blicidade dos atos deve ser analisada de forma que to-
dos possam entender perfeitamente o que muda, o que 
se altera. Fora as leis que realmente não são aplicadas 
ou não funcionam. Mas isto já é outra situação.

E QUEm nãO EnTrEgar?
Pois bem. A pessoa que for notificada para entre-

gar a CNH, após ultrapassar a pontuação permitida, e 
não o fizer, incorre em crime de desobediência. Tal pro-
cedimento faz com que o cidadão vá responder em juí-
zo criminal por tal descumprimento. Todavia, já vi uma 
pessoa conhecida não ser notificado/informado para 
entregar a CNH, e acabou tendo que responder um pro-
cesso. Ora, devemos partir da premissa que o cidadão 
deve tomar conhecimento da punição para depois ser 
punido, caso não o faça. Este tipo de situação eu não 
sei como a autoridade de trânsito irá resolver. Contudo, 
tanto à luz da lei como era ou como passou agora a viger, 
é preciso, no meu entender, que a pessoa infratora seja 
efetivamente encontrada, por AR, ou qualquer forma 
que possa demonstrar que ela realmente tinha conhe-
cimento de que deveria entregar a CNH. Caso isto não 
ocorra, a punição por desobediência não pode ser apli-
cada. Mas atenção: o próprio CTB faz uma previsão de 
que quem deve manter o endereço atualizado é o con-
dutor. Muita atenção com isto. 

Em anO DE ELEiçÕES, rEDES SOCiaiS 
PODEm FaZEr a DiFErEnça

Alô amigos da Justiça Eleitoral. Não precisamos bola 
de cristal para fazer esta previsão. As redes sociais de-
vem causar problemas nas próximas eleições quanto 
à publicidade eleitoral. Hoje em dia, muitos publicam 
na internet como um todo e em redes sociais só o que 
lhes interessa. Muitos políticos fazem isso. Alguns, por 
exemplo, filmam sessões e postam só o que falaram e 
lhes interessa, e não as respostas que tiveram. Conhe-
ço um vereador que fala muito em moralidade e ele pró-
prio responde vários processos por não pagar suas con-
tas, aqui na região. E como a internet aceita tudo, se faz 
de moralista. De qualquer forma, a vigilância da Justi-
ça Eleitoral será intensa. E as punições para quem dis-
torcer publicações serão severas. Vai dar trabalho, mas 
que a Justiça Eleitoral vai moralizar, isso eu tenho cer-
teza que vai. 

A Câmara de Vereadores de 
Maravilha realizou a segunda 
sessão de novembro na segun-
da-feira (6). Em segundo tur-
no, teve entrada o projeto de lei 
nº 40/2017, que altera dispositi-
vo da lei 3.808/2014, que insti-
tui o Programa de Controle de 
Brucelose e Tuberculose Bovi-
na, passando o valor do subsí-
dio de R$ 5 para R$ 10. Como 
o projeto recebeu uma mensa-
gem substitutiva de autoria do 
Executivo, retornou para a Co-
missão de Agricultura, que vai 
analisar o documento.

Já os projetos de lei nº 
46/2017, que autoriza o mu-
nicípio a escriturar imóvel ad-
quirido e quitado por meio do 
Fundo Municipal de Habita-
ção; e nº 47/2017, que ratifica as 
alterações realizadas no proto-
colo de intensões, consubstan-
ciado no contrato de consórcio 
público do Consórcio de Infor-
mática na Gestão Pública Mu-
nicipal (Ciga), foram aprovados 
em segundo turno.

CÂmara DE vErEaDOrES Próxima sessão será realizada hoje (11), às 7h30

Legislativo tem segunda sessão 
ordinária de novembro 

Nelcir Dall’Agnol/O Líder

Projeto de lei legislativo de autoria do vereador láurio Stieler (PP) deu entrada na 
segunda-feira

Em primeiro turno foram 
aprovados dois projetos. O PL 
nº 44/2017, com as suas altera-
ções, dispõe sobre as diretrizes 
para a elaboração da Lei Orça-
mentária de 2017 (LDO). O PL 
nº 49/2017 dispõe sobre auto-
rização para celebração de con-
vênio com o Serviço Social da 
Indústria (Sesi), objetivando a 
cooperação, visando a insta-
lação de um ponto de atendi-
mento do Sesi/SC para a rea-
lização de serviços em saúde e 
segurança no trabalho, medici-
na do trabalho e odontologia. 

Também foram aprovadas 
três indicações e uma moção. 

A indicação nº 145/2017, suge-
re que o Executivo refaça a lom-
bada física existente na Rua Ed-
vino Rodolfo Schlemer, situada 
no Bairro Kasper; e a indicação 
nº 146/17, ambas de autoria do 
vereador Itamar Adler (PSD), 
sugere que o Executivo promo-
va melhorias urgentes no asfal-
to da Rua Presidente Kennedy, 
no trecho em frente à empresa 
PS do Brasil, no Bairro Civema-
ra. A indicação nº 147/2017, do 
vereador Jeovany Folle (PSDB), 
solicita que o município desen-
volva manutenção nos abrigos 
de passageiros de ônibus de 
Maravilha.

A moção legislativa nº 
08/2017, de autoria do verea-
dor Natalino Prante (PP), soli-
cita ao Estado mecanismos de 
fixação de preço mínimo, sus-
tentável à atividade de produ-
ção de grãos, para que se tenha 
uma maior produção de mi-
lho, reduzindo a necessidade 
de importação. 

Deram entrada na Casa 
duas matérias: o projeto de lei 
legislativo nº 06/17, de autoria 
do vereador Láurio Stieler (PP), 
visa proporcionar um maior 
controle na liberação dos recur-
sos gastos pela Acema. “O pro-
jeto vem ao encontro do que 
deve nortear as ações de todos 
que tratam com o dinheiro pú-
blico”, destaca o vereador. E a 
mensagem substitutiva do pro-
jeto de lei 40/2017, de autoria 
do Executivo, esclarece que as 
despesas com os exames reali-
zados poderão ser pagas a par-
tir da publicação da lei.

A próxima sessão será hoje 
(11), a partir das 7h30.

BrUCELOSE E TUBErCULOSE
Comissão de agricultura é favorável 
ao aumento do subsídio 

A Comissão de Econo-
mia, Agricultura, Meio Am-
biente, Indústria, Comércio e 
Defesa do Consumidor, for-
mada pelos vereadores Jan-
dir Primon (PP), Gilmar Cas-
tanha (PMDB) e Natalino 
Prante (PP), realizou reu-
nião na quarta-feira (9). Par-
ticiparam, além da comis-
são, o vereador Jeovany Folle 
(PSDB); diretor-geral, Nei 
Guzatti; técnico legislati-
vo, Jean Ribeiro; e a assesso-

Cleusa Regner/Ascom Câmara de Vereadores

Comissão de agricultura emite parecer favorável

ra jurídica, Jaqueline Orso.
Na ocasião, os vereado-

res deram parecer favorá-

vel para a mensagem subs-
titutiva ao projeto de lei 
40/2017, de autoria do Exe-

cutivo, que altera disposi-
tivo da lei 3.808/2014, que 
institui o Programa de Con-
trole de Brucelose e Tuber-
culose Bovina. Neste caso, 
o valor do subsídio passa-
ria de R$ 5 para R$ 10 aos 
agricultores que fizerem os 
exames preventivos para 
estas doenças. A mensa-
gem esclarece que as des-
pesas com os exames reali-
zados poderão ser pagas a 
partir da publicação da lei.

O governo de Maravilha, 
em parceria com a JCI, ini-
ciou nesta semana a segun-
da campanha de recolha de 
lixo eletrônico do ano. A cole-
ta dos materiais iniciou na se-
gunda-feira (6) e encerra na 
próxima segunda-feira (13). 

Conforme cronograma apre-
sentado pelo responsável pelo 
patrimônio, Rodrigo Motter, 
os materiais poderão ser le-
vados até a Secretaria Muni-
cipal de Transportes e Obras 
(garagem). No local, a pre-
feitura já tem um contêiner 

exclusivo para a finalidade, 
que serve como ponto fixo 
de coleta de lixo eletrônico.

Hoje (11) o lixo pode-
rá ser entregue na Praça Pa-
dre José Bunse, onde serão 
distribuídas mudas de árvo-
res em troca dos resíduos. Em 

caso de chuva, a ação aconte-
cerá na rua coberta. No mes-
mo dia também poderão ser 
descartadas lâmpadas, com 
um custo de R$ 0,90 a uni-
dade. Podem ser descarta-
dos diversos itens, como ele-
trônicos e eletrodomésticos. 

LixO ELETrÔniCO
Campanha de recolha de lixo tem ação especial hoje
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Com ambiente amplo e 
moderno, o Salão de Beleza 
Xuxa reinaugurou em novo 
endereço. O empreendimen-
to está localizado na Rua Du-
que de Caxias, 676, em frente 
ao antigo local. Com três dé-
cadas de dedicação ao ramo 
de beleza e diversos cursos na 
área, a proprietária, Geni Ba-
naceski, afirma que o princi-
pal motivo da mudança foi ga-
rantir maior acessibilidade.

TraDiçãO E CrEDiBiLiDaDE Espaço amplo e confortável foi 
escolhido para atender aos padrões de acessibilidade

Salão de Beleza xuxa atende 
em novo endereço 

Fotos: Camilla Constantin/O Líder

Empreendimento está localizado na rua Duque de Caxias

Geni banaceski convida a todos para conhecer o novo espaço Equipe trabalha com cabelo, unha e maquiagem

Xuxa, como é mais conhe-
cida, conta que ficar dentro 

dos padrões exigidos pela lei 
foi o fator decisivo para reali-

zar a mudança. “Escolhemos 
um espaço amplo e confortá-
vel para atender cada vez me-
lhor nossos clientes”, explica.

A reinauguração também 
marca os 30 anos do salão, 
que serão completados em ja-
neiro do próximo ano. Xuxa 
convida a todos para conhe-
cer o novo espaço e agradece 
a quem de alguma forma fez 
parte da história do empreen-
dimento.

Divulgação

aCESSO

rECUrSOS

Começa confecção de projeto para 
asfaltar trecho da SC-492

Obra do rio iracema já pode ser licitada

O superintendente do 
Deinfra na região, Jânio Dreyer 
Schreiner, anunciou nesta se-
mana a assinatura do contra-
to para a confecção do projeto 
de engenharia para asfaltamen-
to da SC-492, prolongamen-
to de São Miguel da Boa Vista 
a Romelândia. Schreiner es-
teve em reunião na Agência 
de Desenvolvimento Regional 
(ADR) de Maravilha, junta-
mente com o secretário-exe-

cutivo, Jonas Dall’Agnol, pre-
feitos Vilmar Schmaedecke, de 
São Miguel da Boa Vista, e Val-
dir Bugs, de Romelândia. 

De acordo com o Dein-
fra, a empresa Beck de Sou-
za Engenharia, de Porto Ale-
gre, venceu a licitação e já fez 
levantamento nos quase nove 
quilômetros do prolongamen-
to da SC-492. Conforme ele, a 
empresa fará apenas o proje-
to para posteriormente aquisi-

Deinfra se reuniu com secretário e prefeitos na aDr de maravilha

ção de recursos para execução 
da obra. O valor para execu-

tar o asfalto deve ser de apro-
ximadamente R$ 12 milhões. 

Ederson Abi/O Líder

A prefeita de Maravilha, 
Rosimar Maldaner, usou uma 
rede social na quinta-feira 
(9) para anunciar a liberação 
de R$ 5 milhões, por meio do 
Ministério da Integração Na-
cional. O valor será usado 
para iniciar as obras de apro-
fundamento do Rio Iracema. 

Durante a tarde ela par-
ticipou de audiência com o 
ministro da pasta, momen-
to em que recebeu a notícia. 

Na postagem, a prefeita apa-
rece com o deputado fede-

ral Celso Maldaner (PMDB) e 
com o ministro da Integração 

Nacional, Helder Barbalho. 
De acordo com a prefei-

ta, a obra já pode ser licita-
da. “Jamais escondemos a 
dificuldade e somos cien-
tes que precisamos mais re-
cursos para executar todo 
o projeto. Mas hoje é um 
dia especial para nós, por-
que é o segundo grande pas-
so para eliminarmos a an-
gústia a cada chuva mais 
severa”, afirma Rosimar.

reunião foi realizada na tarde de quinta-feira (9) 

Arquivo pessoal

gran FinaLE

Muitos dos grandes escritores – talvez em sua fran-
ca maioria – possuíam o hábito de escrever diários que 
estampavam a matéria-prima de seus romances, no-
velas, contos, poemas: aforismos, palavras soltas, ar-
gumentos rudemente desenvolvidos, personagens 
esquadrinhados, frases, anotações. Alguns desses ca-
dernos, contudo, só vieram a lume após a morte de 
seus autores, como uma forma de homenageá-los e, ao 
mesmo tempo, demonstrar o seu lado mais humano e 
errático. Os diários, em sua acepção mais frugal – vide 
o de Anne Frank – retratam medos, incertezas, angús-
tias, dúvidas e momentos de breve felicidade e júbilo: 
o magma da vida. Não surpreende que, vindo de fic-
cionistas, tenham outra conotação.

Ricardo Piglia, nascido em Adrogué, província de 
Buenos Aires, em 1940, foi um dos maiores ficcionistas 
e críticos literários argentinos. Faleceu em 2017, mas 
antes nos brindou com uma última obra-prima, seu 
gran finale: Anos de Formação – Os Diários de Emilio 
Renzi, publicado no Brasil pela Editora Todavia.              

Os Diários é aberto com uma citação em francês 
de Marcel Proust, em À Sombra das Raparigas em Flor, 
um dos volumes do clássico Em Busca do Tempo Per-
dido: “Cette multiplication possible de soi-même, qui 
est le bonheur.” (“Essa possível multiplicação de si 
mesmo, que é felicidade.”). 

A partir daí, Piglia narra pequenas anedotas fami-
liares, a descoberta do amor, a devoção incondicional 
pelos livros e o tédio cotidiano por meio de Emilio 
Renzi, seu alter ego, o que dá aos Diários um tom hí-
brido de ficção e realidade, ensaio e especulação exis-
tencial. 

Alguém já disse que escrevemos sobre nossas ob-
sessões. Essa hipótese se confirma em Anos de Forma-
ção, que expõe o repertório de compulsões particula-
res do autor, que invariavelmente inundaram sua vasta 
obra.    

Os Diários de Emilio Renzi, ainda, não deixa de ser 
um grande romance em construção, uma construção 
que nunca termina porque uma obra dessa magnitu-
de nunca diz tudo de um só fôlego, porque é o retrato 
de um jovem tentando escrever e compreender o mun-
do ao seu redor entre os primeiros amores e o inevitá-
vel despedaçamento que eles provocam, as bebedei-
ras, Godard e a Nouvelle Vague, Jorge Luis Borges, o 
anarquismo, Buenos Aires e os cafés portenhos, a di-
tatura militar. 

Diante da morte, “essa revanche da espécie contra 
o indivíduo”, Piglia se agarrou à palavra. E eu, diante 
das anotações de Emilio Renzi, penso no jornalista e 
escritor argelino Tahar Djaout, assassinado justamen-
te por manejá-las tão bem, as palavras: “Le silence, 
c’est la mort, et toi, si tu te tais, tu meurs et si tu parles, 
tu meurs. Alors dis et meurs.” (“Em tradução livre: “O 
silêncio é a morte, e, se você se calar, você morre, e se 
você falar, você morre. Então fale e morra).

A palavra: libertação e fardo, êxtase e recolhimen-
to, epifanias e obviedades. A vida não lapidada, pul-
sante e contraditória. Juntas, então palavras coesas, 
trazem a saudável ilusão de ordem e unidade. As pa-
lavras, mesmo as não ditas, é que tornam possível a 
existência. 
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LUIZ CarLOS
PraTES

mEnTE aLEgrE aTrai PrOSPEriDaDE
 A partir de agora, você não terá pensamentos som-

brios, negativos, destrutivos e agressivos. Só terá pensa-
mentos alegres, positivos, construtivos e harmoniosos. 
Então, em conformidade com a lei mental segundo a qual 
“os semelhantes se atraem”, somente fatos auspiciosos, 
positivos e construtivos se aproximarão, e você prospera-
rá infalivelmente.

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

vEnDaS Ideia foi pensada para dar mais ânimo aos funcionários e 
proprietários para o novo ano 

Palestra reúne empresários e 
colaboradores das empresas

Empresários e colabo-
radores das empresas que 
aderiram à Campanha de 
Prêmios Natal Maravilha 
2017 participaram da pales-
tra motivacional de vendas 
“Como o Natal em Maravilha 
pode ser maravilha”. A pales-
tra contou com o apoio da 
União Europeia, por meio do 
programa de cooperação Al 
Invest 5.0, gerenciado pela 
Câmara de Indústria, Co-
mércio, Serviços e Turismo 
(Cainco), Santa Cruz, Bolí-
via, cujo objetivo é promo-
ver o desenvolvimento das 
micros, pequenas e médias 
empresas em toda a Améri-
ca Latina.

A palestra foi realizada na 

Palestra contou com o apoio da União Europeia, por meio do programa de cooperação 
al invest 5.0 

 Nelcir Dall’Agnol/O Líder

terça-feira (7), no Lar de Con-
vivência, e ministrada pelo 
psicólogo, coach e palestran-
te Junior Chisté. Durante a 
palestra, Chisté destacou di-
versos pontos importantes 
para realizar uma venda, en-

fatizando a importância do 
vendedor se sentir bem e fe-
liz no trabalho. “Temos que 
agir com os clientes como gos-
taríamos que agissem com 
nós. Se estamos felizes, eles se 
sentirão da mesma maneira e 

com certeza irão retornar à 
nossa loja”, pontua.

Neste sentido, o pales-
trante ressaltou que os em-
presários devem se preocu-
par com a qualidade de vida 
e saúde de seus colaborado-
res. “Eles são a nossa mola 
propulsora, por isso a im-
portância de ouvirmos mais 
eles e sabermos como estão 
se sentindo”, frisa.

A programação da cam-
panha de prêmios Natal Ma-
ravilha 2017 terá sequência 
no dia 30 de novembro, com 
palestra sobre técnicas de 
vendas, que será para as em-
presas aderentes à campa-
nha, no auditório da CDL e 
Associação Empresarial.

O Hospital São José termi-
nou a reforma do telhado do 
Bloco D, de pediatria. Em 2015 
foram feitas as melhorias nos 
blocos A e B, por meio de recur-
sos da campanha Parceiros do 
Bem, realizada com as empre-
sas e clubes de serviço, além de 
recursos próprios do Hospital.

A reforma do telhado foi 
de aproximadamente 960 me-
tros quadrados. Em janeiro ini-
ciou-se nova campanha, que 
neste ano foi desenvolvida com 
a doação nas faturas de ener-
gia das empresas Celesc e Ce-
raçá, com o slogan “Sua con-
ta de luz pode salvar vidas”.

De acordo com a direto-
ra do Hospital São José, Neiva 

rEFOrma
Telhado do Hospital São José é finalizado

Ederson Abi/O Líder

reforma do telhado foi de aproximadamente 960 metros quadrados

Rossa Schaefer, a campanha ar-
recadou R$ 11.448 mil. Já o cus-
to da obra foi de R$ 14.135,04 
mil e a diferença foi de contra-
partida do próprio hospital. A 
mão de obra foi executada pe-

los funcionários, em parceria 
com a Cadeia Pública e a em-
presa Comércio de Materiais 
de Construção Schabarum. 

A diretora agradece a parce-
ria, disponibilidade e compro-

metimento das pessoas que aju-
daram de alguma maneira. “Em 
especial ao diretor-administrativo 
da Cadeia Pública, Marcelo Lan-
garo, que liberou 11 homens para 
fazer o trabalho, à população, que 
novamente se solidarizou e rea-
lizou a doação, aos funcionários, 
enfim, todos que se engajaram e 
colaboraram para que esse proje-
to se tornasse realidade”, afirma.

O hospital continua rece-
bendo doações por meio da 
Campanha Parceiros do Bem. 
Atualmente 428 famílias con-
tribuem, sendo 177 da Celesc 
e 251 da Ceraça. Quem qui-
ser ajudar é só entrar em conta-
to com o Hospital São José, por 
meio do telefone (49) 3664 0078.

a viDa DELaS
Acabei de ler o meu primeiro jornal de hoje. E a minha ca-

beça está dando voltas. Voltas no tempo. É que li uma entrevista 
da Regina Duarte e minhas memórias me levaram tanto para o 
recente quanto para um passado remoto. Remoto? Vou explicar.

Ando sempre disposto a ouvir pessoas, um vezo de psicólo-
go ou jornalista. Presto muita atenção, por exemplo, ao que as 
mulheres me dizem, e se não dizem, as provoco. Sobre o quê? 
Sobre homens. O que mais tenho ouvido de mulheres que já fo-
ram casadas é que “nunca mais”. Como? – “Nunca mais, Prates, 
casar, nunca mais. Não dá. É um porre, nem pensar, quero agora 
viver a minha vida, livre, sem amarras...”. É mais ou menos assim 
que elas estão falando, o que não quer dizer que não possam, 
eventualmente, “chegar junto” com algum homem, mas aliança 
no dedo e escovas no mesmo copo, Deus as livre...

Vamos dar de barato que as que já passaram pelo casamen-
to possam dizer o que dizem, mas e as “gurias”, as novinhas que 
ainda não conheceram a encrenca, opa, quis dizer casamento? 
Aí é que está, de um modo um pouco diferente, as gurias estão 
dizendo parecido. Dizendo que está muito difícil achar um cara 
que preste, um jovem homem que seja Homem, é tudo bebê 
chorão, filhinho da mamãe, “conectados” o tempo todo... Elas 
têm razão, machinhos desse tipo desencantam... Quer dizer, as 
mais vividas não querem nem pensar voltar a dividir a mesma 
cama com um “xarope”... e as mais novas não conseguem en-
contrar Homens... Feia a coisa!

Foi diante desses desencontros que a minha cabeça voltou 
ao passado. No tempo de Machado de Assis, as moças tinham 
três caminhos: o imperioso casamento, ir para um convento 
ou encontrar a família dela uma desculpa em forma de doença 
para  explicar “à sociedade” porque a filha não casara... Um hor-
ror a vida passada das mulheres. Vida passada?

Na entrevista da Regina Duarte ela diz o seguinte: - “A mu-
lher já descobriu que precisa ser independente financeiramen-
te. Ou será escrava de um marido, pai, irmão, enfim, de quem 
ela depender”. Grande “Gina”, é isso mesmo. Mas o pior é que as 
famílias não educam as meninas para o “Ser”, para a indepen-
dência, para o não precisar de um abobado ao lado delas. Pelo 
contrário, as famílias continuam a empurrar as filhas para o ca-
samento ou a buscar desculpas para explicar “à sociedade” o 
porquê de uma filha continuar solteira depois, digamos, dos 25 
anos. Que gente podre. Guria, te levanta e anda. Sem olhar para 
os lados, tu não precisas de ninguém para “Ser” e ser feliz. 

BaiLE
- “Ah, Prates, tu levas tudo a ponta de faca, o Baile das Debu-

tantes é apenas uma tradição”! Tradição que começou com as 
famílias apresentando suas “mulheres” aos 15 anos para o mer-
cado dos homens, elas estavam prontas para casar... Essa é a ori-
gem da doentia tradição: Mulher de 15 anos no passado (no pas-
sado?) estava pronta para casar. E os “desinformados” de hoje 
continuam fazendo baile de debutantes. Sei bem...

DOEnça
Os moralmente doentes continuam a chamar mulher que 

não casa de “encalhada”. E os homens que não casam? – Ah, es-
ses são espertos, dizem os estúpidos. Porrada nas mulheres. 
Bom, afinal, não inventaram que a mulher veio de uma coste-
la? Os “joaninhas” escreveram a religião, rebaixaram as mulhe-
res. Conheço-os bem... “Joaninhas”

FaLTa DiZEr
Guria, para o teu bem, nunca fiques financeiramente de-

baixo das asas de um homem. Nem financeiramente e nem 
por outra razão qualquer. Liberdade, igualdade e muito amor. 
Só assim.
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Ontem (10) a rede munici-
pal de ensino encerrou parte do 
cronograma de matrículas e re-
matrículas. A programação ini-
ciou segunda-feira (6) e abran-
geu crianças que já frequentam 
creches e pré-escolas no muni-
cípio, além de estudantes do en-
sino fundamental, 1º ao 9º ano, 
do Centro Educacional Mundo 
Infantil (Caic), Centro Educacio-
nal Monteiro Lobato e Centro 
Educacional Vereador Raymun-
do Veit. 

Para crianças que ainda 
não frequentam o pré-esco-
lar, o cronograma de matrícu-
las será nos dias 21 e 22 de no-
vembro, no centro de educação 
infantil que for de escolha dos 
pais e de acordo com a disponi-
bilidade de vagas.

As matrículas novas para 
creches seguirão a lista do Ter-

anO LETivO Matrículas para o pré-escolar e creches serão realizadas 
até o fim de novembro 

rede municipal de ensino encerra 
prazo para rematrículas 

mo de Ajuste de Conduta (TAC) 
e serão feitas no fim de novem-
bro, no auditório da prefeitura, 
das 8h às 11h30 e das 13h15 às 
17h. “Realizamos datas diferen-
ciadas para a educação infantil 
devido a grande demanda no 
município. Só no berçário tere-
mos mais de 70 vagas, diferente 
de outras turmas”, explica a se-
cretária da Educação, Rosemé-
ri Rodrigues da Silva.

NovAs mAtrículAs:
Berçário - 27 de novembro
Maternal I - 28 de novembro
Maternal II - 29 de novembro
Maternal III - 30 de novembro

CrECHE PLanTãO 
Para os pais que não tiverem 

férias nos meses de janeiro e fe-
vereiro, será oferecida a creche 
plantão. O cronograma ainda 
está sendo trabalhado e pretende 

oferecer 100 vagas no Centro Edu-
cacional Infantil Patrícia Roman. 
“O local vai funcionar de 3 de janei-
ro a 2 de fevereiro de 2018. Caso for 
necessário, abriremos outras cre-
ches”, explica a secretária. 

As matrículas serão realiza-
das nos dias 12 e 13 de dezembro, 
na Secretaria de Educação de Ma-
ravilha, junto à prefeitura, e é ne-
cessário que os pais ou responsá-
veis apresentem uma declaração 
da empresa onde trabalham, in-
formando os dias de férias. 

matrículas para o ensino fundamental do município teve 200 novas vagas 

Diana Heinz/O Líder

reDe estADuAl
nas escolas estaduais de Santa 
Catarina o cronograma para 
matrículas novas inicia no dia 
30 deste mês e segue até o 
dia 11 de dezembro. o período 
contempla todas as turmas de 
ensino fundamental e ensino 
médio. a programação para 
rematrículas foi realizada em 
outubro. 

O governador do Distri-
to LD-8 do Lions, Etelvino 
Luiz Festa, esteve em Mara-
vilha na quarta-feira (8), vi-
sitando os clubes de Lions 
e LEO Clube do município. 
Durante o dia, Festa visitou 
o município, bem como al-
guns projetos mantidos pe-
los clubes, como o Hospital 
São José, onde o Lions Ma-
ravilha Oeste adotou o quar-
to 39, e o Lions Maravilha 

DiSTriTO LD-8 

invESTimEnTO

maravilha recebe governador do Lions Clube

Casan vai reformar estação de tratamento

Fotos: Diana Heinz/O Líder

Governador do lions, Etelvino luiz Festa, auxiliou no plantio de mudas de árvores

visita foi encerrada com assembleia festiva de confraternização Durante o encerramento, festa premiou alguns integrantes pelos trabalhos realizados nos clubes

mantém a brinquedoteca, e 
a prefeitura. Já no fim da tar-
de, na sede dos clubes, foi 
realizada reunião com as di-
retorias e o plantio de mu-
das de árvores, assim como 
é feito tradicionalmente a to-
das as visitas de governado-
res da entidade. Para encer-
rar o roteiro de visitação foi 
realizada, à noite, assem-
bleia festiva de confrater-
nização, também na sede 

social dos clubes, com a pre-
sença de lideranças leonís-

ticas e leoísticas, bem como 
de lideranças convidadas. 

Depois de anunciar a 
construção de uma nova 
adutora, a agência da Ca-
san de Maravilha lança nes-
te mês um processo de licita-
ção para obras de reforma na 

estação de tratamento e cap-
tação de água. Conforme o 
gerente da agência de Mara-
vilha, André Tonello, o inves-
timento nesta reforma deve 
passar de R$ 300 mil. O pro-

cesso de licitação será lança-
do no dia 24 de novembro. 

Tonello reforça que a re-
forma objetiva fazer mu-
danças na estrutura de cap-
tação e tratamento da água 

para o melhor funcionamen-
to da nova adutora. Nesta se-
mana, Tonello esteve reu-
nido com a chefia da Casan 
de Chapecó para tratar so-
bre o cronograma das obras. 

nãO ESPErE Para SEr FELiZ. a viDa é agOra

Parece-me que muitas pessoas estejam esperando que aconte-
ça algo, ou seja, uma precondição que se concretize, para começar 
a viver ou permitir-se ser feliz.

O raciocínio, mais ou menos o seguinte: “Vou começar a viver 
ou ser feliz a partir do momento em que...” e lá vêm as opções: “vou 
passar no concurso”, “vou ter um filho”, “vou ganhar no mínimo X 
por mês”, “meu marido ou a minha esposa vai mudar”, etc. 

Só que, talvez não tenha se dado conta, mas a vida não espera. 
Você está já vivendo.

E a vida precisa ser vivida e para vivê-la precisa ser amada. Mes-
mo quando não está te dando o que tu querias ou poderias te dar. 

Merece ser amada cada vez que se nasce e cada vez que se está 
para morrer. 

Sim, porque é necessária a tristeza para entender a alegria. A 
dúvida para buscar verdade. A morte para compreender a vida. Te-
mos que abraçar o presente para abrir o futuro. 

Portanto não esperar terminar a universidade, apaixonar-se, 
ter o trabalho dos sonhos, casar-se, ter filhos e vê-los encaminha-
dos, emagrecer, que chegue a sexta à noite ou a manhã de domin-
go, a primavera, o verão, o outono ou o inverno... Não tem outro 
momento ou momento melhor do que este para ser feliz.  

A felicidade é um caminho, um percurso, não uma meta ou um 
destino. 

Trabalhe como se não precisasse de dinheiro.
Ame como se nunca ninguém tivesse te ferido e dance como se 

ninguém te enxergasse. 
Lembre-se que a pele murcha, os cabelos embranquecem e os 

dias se tornam anos. 
Mas o que importa não muda: a sua forca, a sua convicção, a 

sua essência, não tem idade.  
O teu espírito e a tua atitude são o pano que limpa qualquer 

teia de aranha. 
Depois de cada fim tem um novo começo. 
Depois de cada conquista, tem um novo desafio. 
Portanto, enquanto está vivendo, viva. 
E continue pra frente mesmo quando todos pensam ou espe-

ram que tu desistas. 
A felicidade começa dentro de si. E vibra fora. 
Por isso é importante sentir-se bem com si mesmo. 
Conhecer-se é a base de qualquer atitude. 
De qualquer mudança. 
Um princípio evolutivo. 
Em poucas palavras: 
É amor. 
É vida. 
É agora. 
Não esperar!
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“acredito que todo 
direito implica uma 
responsabilidade; cada 
oportunidade, uma 
obrigação; cada posse 
um dever” 

John D. Rockefeller Jr.
por rAqUel bASSo Hübner

ECONOMIa E NEGÓCIOS
raquel@jornalolider.com.br

VENDA DE MáquINAS AGRíCOLAS 
NO AtACADO CAI 20,9% EM 
OutubRO ANtE OutubRO DE 2016

As vendas internas de máqui-
nas agrícolas e rodoviárias no ataca-
do atingiram 3.900 unidades em outu-
bro, queda de 20,9% na comparação 
com igual mês do ano passado e re-
cuo de 10,3% ante setembro, divulgou 
na quarta-feira (8) a Associação Nacio-
nal dos Fabricantes de Veículos Auto-
motores (Anfavea). No acumulado do 
ano, contudo, há avanço de 4,4% so-
bre igual período de 2016, o que o pre-
sidente da Anfavea, Antônio Megale, 
atribuiu à safra recorde deste ano. Em 
2017 foram vendidas 37.480 máquinas 
agrícolas e rodoviárias internamen-
te. A produção de máquinas agríco-
las e rodoviárias chegou a 4.759 uni-
dades em outubro, queda de 23,7% 
em comparação com igual mês do ano 
passado, mas avanço de 11% em re-
lação ao nono mês de 2017. No acu-
mulado do ano, a alta é de 13,5%.

Em duas semanas a Celesc recebeu solicitações que atingem 83% da verba 
de R$ 6,5 milhões disponibilizada para o Programa Bônus Eficiente Linha Moto-
res, que dá descontos de até 40% na aquisição de motores mais novos e eficientes. 
Neste período, indústrias, empresas de comércio e serviços, instituições públicas, 
condomínios e produtores rurais com CNPJ tiveram seus cadastros submetidos à 
avaliação dos critérios do programa. Desses, até o momento, foram aprovados 24 
projetos para a substituição de 324 equipamentos obsoletos. Outros 108 projetos 
estão sendo analisados (cerca de 1.500 motores) ou passam por adequações. A ex-
pectativa é de que o valor total do programa, realizado em parceria com a WEG, es-
teja empenhado nos próximos dias, encerrando as inscrições. Para garantir a par-
ticipação, os interessados devem se inscrever no site www.bonusmotor.com.br.

CELESC aTingE 83% DE aDESãO 
a PrOgrama BÔnUS mOTOr

13º salário deve injetar R$ 200 bilhões na economia

Pagamento do décimo terceiro salário deve injetar cerca de R$ 200,5 bi-
lhões na economia brasileira este ano, um crescimento de 4,7% na compara-
ção ao ano passado. O valor previsto corresponde a cerca de 3,2% do Produto 
Interno Bruto (PIB) do país, conforme divulgação do dia 8 pelo Departa-
mento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese). Cer-
ca de 83,3 milhões de brasileiros devem receber o décimo terceiro salário, be-
nefício que é pago aos trabalhadores com carteira assinada, beneficiários 
da Previdência Social e aposentados e pensionistas da União, dos estados e 
dos municípios. Em média, cada trabalhador receberá cerca de R$ 2,25 mil.

IBGE presume queda de 8,9% 
na safra de grãos em 2018

A estimativa é do primeiro prognóstico da sa-
fra de 2018, divulgado no dia 9, pelo Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatística (IBGE). De acordo 
com o levantamento, a safra deverá ficar em torno 
de 220,2 milhões de toneladas em 2018, 21,4 mi-
lhões a menos do que a produção esperada para 
este ano. São esperadas quedas nas três princi-
pais lavouras de grãos do país: soja (-6,3%), milho 
(-14,4%) e arroz em casca (-6,8%). Também é es-
perado um recuo na produção de algodão herbá-
ceo em caroço (-1,5%). Dentre as cinco principais 
lavouras, apenas o feijão em grão deverá ter au-
mento na safra: 1,3%. As cinco regiões do país de-
verão ter queda na safra no ano que vem, em re-
lação a este ano: Norte (-3,2%), Nordeste (-5,8), 
Sudeste (-4,8%), Sul (-12,3%) e Centro-Oeste (-8%).

Pesquisa CnT indica piora 
da qualidade de rodovias

A classificação regular, ruim ou péssima 
atingiu 61,8%, enquanto em 2016 esse índi-
ce era de 58,2%. A sinalização foi o aspecto que 
mais se deteriorou. Em 2017, o percentual da ex-
tensão de rodovias com sinalização ótima ou 
boa caiu para 40,8%, enquanto no ano passa-
do 48,3% haviam atingido esse patamar. Nes-
te ano, a maior parte da sinalização (59,2%) foi 
considerada regular, ruim ou péssima. Em rela-
ção à qualidade do pavimento, a pesquisa indica 
que metade (50,0%) apresenta qualidade regu-
lar, ruim ou péssima. Em 2016, o percentual era 
de 48,3%. Em 2011, os investimentos públicos 
federais em infraestrutura rodoviária foram de 
R$ 11,21 bilhões; em 2016, o volume investido 
praticamente retrocedeu ao nível de 2008, cain-
do para R$ 8,61 bilhões. Este ano, até o mês de 
junho, foram investidos apenas R$ 3,01 bilhões. 
Para dotar o país de uma infraestrutura rodovi-
ária adequada à demanda nacional, são neces-
sários investimentos da ordem de 293,8 bilhões, 
segundo o Plano CNT de Transporte e Logística.

Natal deve movimentar 
r$ 51,2 bi na economia, 
diz SPC Brasil

Pesquisa realizada em todas as capi-
tais pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC 
Brasil) e pela Confederação Nacional de Diri-
gentes Lojistas (CNDL) aponta que 110,8 mi-
lhões de consumidores brasileiros devem 
presentear alguém no Natal de 2017. Con-
siderando somente a aquisição de presen-
tes natalinos, a movimentação de dinheiro 
na economia deverá ser de R$ 51,2 bilhões 
no comércio, cifra que representa um leve 
crescimento nominal na comparação com 
2016, ano em que a projeção girou em tor-
no de R$ 50 bilhões. Consumidores ouvidos 
na pesquisa pretendem comprar entre qua-
tro e cinco presentes – no ano passado, esse 
número era de quatro aquisições. O valor 
médio com cada item será de R$ 103,83, 
mas considerando a compra de todos os 
presentes, o brasileiro deve desembolsar, 
em média, R$ 461,91, cifra muito próximo à 
observada em 2016, que era de R$ 465,59.

Heineken lança máquina que 
produz cerveja em cápsulas

A Heineken anunciou o lançamento da Bla-
de, uma máquina capaz de produzir cervejas a par-
tir de cápsulas. O mecanismo, que oferece até oito 
litros de cerveja por unidade, é semelhante ao uti-
lizado em máquinas de café como a Nespresso. Por 
enquanto, apenas Alemanha, Áustria, França, Itália, 
Reino Unido e Romênia contarão com a novidade, 
ainda sem previsão de chegada ao Brasil. A máquina 
será vendida por 499,99 libras, o equivalente a 
R$ 2.149 mil. Segundo a cervejaria, o público-al-
vo é formado por pequenos empresários, como do-
nos de salões e barbearias, restaurantes e food tru-
cks. A ideia também é atingir consumidores que 
preferem reunir amigos em casa gastando menos. 

por lUCiAne moZer

VIda E
ESPIrITUaLIdadE

nãO JULgUEiS 

A vida é um eterno aprendizado, e com o pas-
sar do tempo vamos modificando nossas atitudes. 
No meu caso, passei a ouvir e observar mais e falar 
menos. E nestas observações percebi como as pes-
soas gostam de julgar. E são extremamente rápidos 
nisso, sem sequer ouvir os dois lados e fazer uma re-
flexão. Também se esquecem de analisar suas pró-
prias atitudes. Vou exemplificar: Caio e Ticio (o pes-
soal de Direito vai entender) são amigos, mas Caio 
está sempre reclamando que Ticio é “chato” e difí-
cil de lidar, mas Caio se esquece de avaliar as suas 
próprias condutas, Caio cometeu tantos erros na sua 
vida que a “chatice” de Tício não representa quase 
nada. 

Seguimos com mais um exemplo: Ana está a todo 
o momento comentando a vida íntima de Maria. Que 
Maria está a todo o momento trocando de namora-
do, tecendo inclusive comentários injuriosos. Ocor-
re que Ana nunca se questionou o porquê Maria agia 
de tal forma. Será que ela não estava passando por 
problemas, vivendo uma fase de carência afetiva? 
Em vez de condenar com seus julgamentos, não se-
ria o caso de Ana oferecer ajuda? 

E neste momento eu me recordo de um ensina-
mento deixado por Cristo: Aquele que de entre vós 
está sem pecado seja o primeiro que atire pedra con-
tra ela, João 8:7.

E é realmente isso, antes de efetuarmos um julga-
mento, devemos analisar as nossas próprias condu-
tas. E Nosso Mestre deixou outro importante ensina-
mento sobre a questão do julgamento: Não julgueis 
e não sereis julgados; não condeneis e não sereis con-
denados; perdoai e sereis perdoados, Romanos 2:1,2. 

Jesus chama nossa atenção para os julgamentos, 
pois nós também somos julgados pelas nossas atitu-
des. Está na hora de pararmos de ficar cuidando das 
atitudes alheias e verificarmos como estão as nos-
sas atitudes, será que somos honestos, íntegros, hu-
mildes, tolerantes... É claro que possuímos muitos 
defeitos para corrigir, somos seres imperfeitos, mas 
devemos seguir no caminho da evolução em todos 
os sentidos de nossa vida. 

Há necessidade de cultivarmos a indulgência e 
a empatia. A indulgência para olharmos os que er-
ram com olhos de quem sabe que o equivocado é 
sempre um Espírito enfermo. Não necessita do nos-
so frio julgamento, mas do nosso auxílio para supe-
rar sua problemática. 

A empatia é fundamental, a fim de nos situar-
mos no lugar daquele que julgamos e nos indagar-
mos se fôssemos nós os julgados, como nos senti-
ríamos? Fosse nosso filho o julgado, como estaria o 
nosso coração? Façamos estes questionamentos an-
tes de efetuarmos um julgamento. Além disso, é im-
portante o silêncio e a oração. Isso mesmo, faça uma 
oração para aquela pessoa que seria alvo do seu jul-
gamento, com certeza servirá de bálsamo para suas 
dores físicas e morais. E para você, tenha certeza 
que a oração também lhe trará efeitos fantásticos. 

Para encerrar, aquela frase de internet que me-
rece ser compartilhada: quando você julga uma pes-
soa, isso não define quem ela seja. Isso define quem 
você é.  Autor desconhecido. 

http://www.bonusmotor.com.br/
https://maps.google.com/?q=110,8&entry=gmail&source=g
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rOTa DO miLHO Lideranças debatem investimentos necessários e benefícios para Santa Catarina

importação de milho pauta reunião em maravilha
Com um consumo superior 

à produção, Santa Catarina vem 
pagando caro pela compra do 
milho de outras regiões para su-
prir a demanda interna. O esta-
do produz aproximadamente 3,5 
milhões de toneladas, enquan-
to o consumo é de aproxima-
damente oito milhões por ano. 
Atualmente o milho que falta é 
buscado principalmente na re-
gião Centro-Oeste do país, mas 
a distância acaba encarecendo 
muito o produto. 

Lideranças vêm debatendo 
soluções e, nesta semana, a im-
portação de milho do Paraguai e 
Argentina foi tema de reunião do 
Núcleo da Fronteira em Maravi-
lha, com a presença de represen-
tantes do governo estadual. As au-
toridades se reuniram na manhã 
de quinta-feira (9) no auditório 
do Sicoob Credial, com destaque 
para a participação do secretário 
de Planejamento de Santa Cata-
rina, Murilo Flores; diretor de De-
senvolvimento Regional da Secre-
taria do Estado do Planejamento, 
Norton Broppe; o secretário de 

Fotos: Nelcir Dall’Agnol/O Líder

Fronteiras, Ramón Ortellado, re-
presentando o governo da Argen-
tina; e Fabiano Souza, secretário
-adjunto da Defesa Civil.

O objetivo foi ampliar a dis-
cussão e buscar soluções para 
que a rota do milho seja uma re-
alidade em Santa Catarina. Para 
o Estado, a compra do milho nos 
países vizinhos reduziria os cus-
tos de frete, gerando assim uma 
economia para quem compra o 
produto. Mas para que esta im-
portação seja possível, é preciso 
alguns investimentos em infra-
estrutura de aduanas e também 
nas rodovias da região. Vale des-
tacar que há também um gran-

de interesse por parte da Argen-
tina e do Paraguai em vender 
milho para o Brasil. 

O secretário de Planeja-
mento de Santa Catarina, Mu-
rilo Flores, representou o gover-
nador, Raimundo Colombo, e 
destacou que o alto custo para a 
compra do milho da região Cen-
tro-Oeste é uma ameaça para 
as agroindústrias do Estado. Ele 
destaca que há um grande inte-
resse em fazer a rota do milho 
uma realidade.

Conforme o secretário 
da ADR de Maravilha, Jonas 
Dall’Agnol, esta importação tra-
ria muitos ganhos econômicos 

para a região Oeste de Santa Ca-
tarina, com mais desenvolvi-
mento para o agronegócio. Ele 
destacou que o milho é o com-
bustível do agronegócio e o cus-
to alto do grão acaba fazendo 
com que o Estado perca compe-
titividade no ramo. 

DEFESa CiviL PrESEnTE
Além da rota do milho, ou-

tros assuntos estiveram em pau-
ta. O secretário-adjunto da Defe-
sa Civil, Fabiano Souza, destacou 
que recebeu um convite da Se-
cretaria de Planejamento do Es-
tado e decidiu vir a Maravilha, já 

que esta reunião do Núcleo da 
Fronteira trabalha a parceria en-
tre governos. “Com a instalação 
do radar meteorológico em Cha-
pecó, existe a possibilidade de 
compartilharmos informações, 
porque ele também cobre uma 
parte da Argentina, Paraguai, Rio 
Grande do Sul e Paraná”, reforçou. 

Souza também falou sobre 
a assinatura de convênio com o 
Serviço Geológico do Brasil para 
iniciar o mapeamento hidrológico 
e geológico de Santa Catarina. Ele 
destaca que o objetivo é possibi-
litar a melhoria nos planejamen-
tos urbanos e aprimorar o serviço 
de alerta e planos de contingência 
dos municípios, facilitando a iden-
tificação de locais de risco. 

reunião foi na manhã de quinta-feira, em maravilha lideranças brasileiras e da argentina participaram

Secretário de Planejamento de Santa 
Catarina, murilo Flores

Secretário de Fronteiras, ramón ortellado, 
representou  o governo da argentina

vice-prefeito de maravilha, Sandro 
Donati

Desenvolvido em Santa Ca-
tarina pela Federação das Asso-
ciações Empresariais (Facisc), 
em conjunto com os conse-
lhos estaduais do Jovem Empre-
endedor (Cejesc) e da Mulher 
Empresária (Ceme), o progra-
ma Geração Empreendedo-
ra tem por objetivo despertar o 
espírito empreendedor e a cul-
tura associativista em estudan-
tes do ensino médio, aproximan-
do-os das práticas empresariais.

Nesta edição, Maravilha con-

tou com a participação de 27 alu-
nos das escolas estaduais João 
XXIII, Nossa Senhora da Salete e 
Santa Terezinha. Após três encon-
tros presenciais com as nuclea-
das Pricila Huf, Leoni Radaelli e 
Claudia Schegoschewski, dez jo-
vens foram escolhidos para pas-
sar um dia acompanhando a ro-
tina de um empreendedor. 

Na quarta-feira (8) a estudan-
te Marlise Manorov, do 1º ano do 
ensino médio da EEB Nossa Se-
nhora da Salete, de 16 anos, teve 

seu dia de prática junto à Olivei-
ra Materiais de Construção, onde 
contou com o apoio da equipe e 
com as orientações da sócia-ad-
ministradora da empresa, Ange-
la Rosani de Oliveira. “Eu nun-
ca tinha visto de perto como uma 
empresa trabalha, então foi mui-
to interessante”, relata a estudante.

Além de conhecer um pou-
co sobre os procedimentos admi-
nistrativos da loja, Marlise acom-
panhou Angela em uma reunião 
de planejamento do Núcleo de 

Desenvolvimento Comercial.
Na opinião da empresária, 

ações como esta devem ser cons-
tantemente incentivadas. “Sempre 
apoiamos iniciativas como essa 
e desejamos que mais empresas 
abram suas portas para receber os 
jovens, pois é uma oportunidade 
única para o aprendizado de am-
bos”, enfatiza. A formatura da tur-
ma do Geração Empreendedora 
será na noite de 21 de novem-
bro, no auditório da CDL e Asso-
ciação Empresarial de Maravilha.

inCEnTivO
grupo Oliveira recebe estudante do programa geração Empreendedora

marlise manorov contou com orientações da empresária angela de oliveira

Divulgação
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por Dr. geovAni DelevATi

MEdICINa E SaÚdE

A vigilância ativa é um 
tipo de tratamento seguro 
para o câncer de próstata que 
se popularizou nos últimos 
anos. Caracterizada pelo 
acompanhamento periódi-
co do tumor, sem que se faça 
uma cirurgia para sua retira-
da ou radioterapia, mas man-
tendo a possibilidade de um 
tratamento curativo quando 
for preciso, a vigilância ativa 
é indicada para tumores pe-
quenos e de baixo risco (pou-
co agressivos).

O que é 
vigilância ativa?

A vigilância ativa consis-
te no monitoramento do cân-
cer de baixo risco e pouco vo-
lume por meio de exames e 
consultas periódicas, nor-
malmente a cada seis meses. 
Essa classificação é baseada 
no toque retal, PSA, méto-
dos de imagem como a res-
sonância multiparamétrica e 
principalmente na biópsia da 
próstata.

Um tratamento definiti-
vo, como a prostatectomia 

radical (retirada da próstata) 
ou radioterapia (método ca-
paz de destruir células tumo-
rais com radiação ionizan-
tes), somente será indicado 
caso haja progressão da do-
ença em pacientes com ex-
pectativa de vida maior que 
dez anos. Esse tratamento 
depende muito da aderên-
cia/comprometimento do 
paciente.

Desde quando a vigilância 
ativa começou a ser 

adotada como tratamento 
para o câncer de próstata?

Os estudos iniciais come-
çaram há cerca de 15 anos 
com o professor Laurence 
Klotz, do Canadá, e foi mais 
popularizada nos últimos 
anos.

Há algum risco de se adiar 
o início do tratamento 

do câncer porque se 
optou inicialmente pela 

vigilância ativa?
Desde que o pacien-

te faça os exames periodica-
mente, conforme seu urolo-

gista determina, nos tumores 
de baixo risco, a possibilida-
de é pequena.

Homens jovens podem 
fazer esse tratamento?

Estudos recentes mos-
traram os mesmos resulta-
dos oncológicos de sobrevi-
da, independentemente da 
idade do paciente. Portanto, 
a idade não é fator importan-
te na vigilância ativa, somen-
te os critérios de baixo risco.

Quais os benefícios de se 
ficar em vigilância ativa?

Os benefícios são evitar 
os efeitos adversos deriva-
dos de um tratamento radi-
cal, como incontinência uri-
nária e disfunção erétil, que 
são raros, mas podem acon-
tecer com a prostatectomia 
radical ou radioterapia.

Há algum estudo que 
apresente a porcentagem 

de sobrevida de quem opta 
por esse tratamento?
Os estudos mostram que 

naqueles pacientes que não 

tiveram progressão da do-
ença, isto é, em torno de 
70% dos pacientes que fica-
ram em vigilância ativa em 
15 anos, a taxa de mortalida-
de por câncer de próstata foi 
menor que 5%.

no Brasil e no mundo, 
qual o número estimado 

de pacientes em 
vigilância ativa?

Não se tem a porcenta-
gem de pacientes brasileiros 
que estão em vigilância ativa. 
Nos EUA estima-se que es-
tão no protocolo em torno de 
40% dos pacientes com do-
ença de baixo risco.

a vigilância ativa é 
oferecida no SUS?

Sim. Em diversos servi-
ços do SUS a vigilância ativa 
é realizada da mesma forma 
que nos pacientes privados, 
dependendo muito da ade-
rência do paciente a esse tra-
tamento.

Fonte: Sociedade 
Brasileira de Urologia

TUDO SOBrE a vigiLÂnCia aTiva 
nO CÂnCEr DE PróSTaTa

TrATAmenTo ConSiSTe no moniTorAmenTo PerióDiCo DA DoençA
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A empresa foi fundada 
em novembro de 2002 por 
Leomar Pott e a filha Sandra, 
com o objetivo de ampliar 
os negócios da família. Leo-
mar já trabalhava com pres-
tação de serviço no setor de 
construção e abriu as portas 

da loja para a venda dos ma-
teriais. A Construmar Mate-
riais de Construção mantém 
atendimento na Avenida Ma-
ravilha e hoje conta com uma 
equipe de cinco profissionais. 

A empresa trabalha com 
venda de materiais de cons-

trução para todas as eta-
pas da obra, desde o prepa-
ro de base, levantamento 
da estrutura e acabamen-
to. Para facilitar a entrega de 
materiais em locais de difí-
cil acesso, a Construmar con-
ta com caminhão caçamba 

e guincho. O diferencial é o 
bom atendimento, com rapi-
dez na entrega e produtos de 
qualidade. A empresa tam-
bém conta com profissio-
nal para atender aos clien-
tes com instalações elétricas 
e alguns serviços hidráulicos.

Construmar completa 15 anos 

Contabilidade Heller mantém décadas de história 

Tropical Frutas trabalha com horário diferenciado 

Salão K.Belos e Cia atende 
na avenida maravilha 

Franciele Guarez e India-
nara Neckel iniciaram uma 
sociedade de sucesso e há 
dois anos comandam os tra-
balhos no Salão K.Belos e Cia. 
Elas se dedicaram a cursos 
durante dois anos, buscan-
do especialização para ofere-
cer um atendimento de qua-
lidade. A empresa começou o 
atendimento na Avenida Ani-
ta Garibaldi e há quatro me-
ses mudou-se para o novo en-
dereço, na Avenida Maravilha. 

O Salão trabalha com cor-
te e química em geral para 
cabelos, manicure e pedi-
cure, depilação, sobrance-
lhas e massagem relaxante. 
O atendimento é de segun-
da (à tarde) até o fim da tar-
de de sábado. O horário es-
tendido é um dos diferenciais 
da empresa, que busca sem-
pre atender a necessida-
de do cliente. O salão tam-
bém vende produtos para a 
manutenção de cabelos.

Salão de beleza K-belos completa dois anos de atendimento 

Proprietárias do salão de beleza 

A família Heller fundou 
a empresa em 1995, inician-
do o atendimento na área de 
contabilidade para empresas 
e pessoas físicas. João Heller 
(em memória) e a filha Julia-
na abriram as portas da Con-
tabilidade Heller com mui-

to orgulho e o sentimento de 
ter um sonho realizado. Atu-
almente a empresa é coman-
dada por Juliana, que con-
ta também com o auxílio do 
esposo, Bruno Lauar Sco-
field, e dois colaboradores. 

A Contabilidade Heller 

cresceu e conquistou seu es-
paço no decorrer dos anos e 
busca sempre inovar e am-
pliar o atendimento aos clien-
tes. Além de serviços contá-
beis, a empresa está focando 
na prestação de serviços de 
assessoria jurídica e tributá-

ria. A equipe também presta 
assessoria para processos li-
citatórios. Juliana destaca que 
a empresa objetiva bem mais 
do que prestar serviços con-
tábeis, trabalhando também 
para auxiliar no crescimento e 
desenvolvimento do cliente.

Proprietários da ConstrumarEmpresa mantém sua sede na avenida maravilha 

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder

Contabilidade heller foi fundada em 1995 Equipe da Contabilidade heller

Com uma equipe de cinco 
profissionais, a empresa se de-
dica a atender aos clientes com 
horários estendidos. A Tropi-
cal Frutas abre as portas às 7h e 
no período vespertino mantém 

o atendimento pelo menos até 
às 20h30. Aos domingos a fru-
teira abre normalmente no pe-
ríodo da manhã e na parte da 
tarde quando o clima é seco e 
com temperaturas mais altas. 

A empresa é comanda-
da por Leonides Capellet-
to e o filho Neiton há quatro 
anos. A Tropical Frutas ofere-
ce a linha de hortaliças, legu-
mes e frutas, além de alguns 

itens de mercado, sorvete e 
milk shake. Um dos destaques 
é a venda de melancias, que 
também mantém outros qua-
tro pontos de venda nas mar-
gens de avenidas na cidade.

Tropical Frutas fica na avenida maravilha  Um dos destaques é a venda de melancias

 Divulgação
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médico veterinário Crmv/SC 4517
por Diego roSSini
PaIxãO aNIMaL

canisefelis@gmail.com

11ª EDiçãO 
Campanha Super Sorte Cooperada Sicredi sorteia prêmios

A agência de Maravi-
lha do Sicredi Alto Uru-
guai sorteou ontem (10) 
dois prêmios em dinheiro 
para os associados do mu-
nicípio. A promoção ainda 
faz parte da primeira etapa 
de sorteios que contempla-

ram mais de 100 gratifica-
ções nos 26 municípios de 
abrangência da instituição. 

Desta vez, Laura Pala-
ver recebeu R$ 1 mil e Josia-
ne de Souza ganhou o prê-
mio maior, R$ 3 mil. “Esta é 
a 11ª edição da campanha e 

é a primeira vez que as gra-
tificações são entregues em 
dinheiro, assim como nos-
sos clientes preferem”, expli-
ca o gerente da unidade de 
Maravilha, Irajá Turchetto. 

A próxima etapa do Su-
per Sorte Cooperada Sicre-

di será no dia 8 de dezem-
bro, em Rodeio Bonito (RS), 
e contemplará os associados 
com oito prêmios em dinhei-
ro entre R$ 5 mil e R$ 50 mil. 

Diana Heinz/O Líder

Prêmios em maravilha foram 
de r$ 1 mil e r$ 3 mil

mEU CaCHOrrO nãO ESTá COmEnDO... E agOra?

Existem vários motivos para que seu cão não sinta vontade de 
comer, portanto, é preciso avaliar alguns fatores para determinar o 
porquê deste problema. Para tentar descobrir, você pode fazer al-
gumas perguntas a si mesmo. Veja:

1. Seu cão, além de não comer, está apresentando sintomas 
como vômito, diarreia, prostração e mucosas esbranquiçadas? 
Caso a resposta seja positiva para qualquer um destes sintomas, 
leve o amigo ao veterinário com urgência, pois ele precisa reali-
zar alguns exames que somente o médico veterinário poderá pe-
dir corretamente.

2. Foi vacinado há pouco tempo? Caso positivo, é normal que 
eles se sintam um pouco desanimados. Alguns chegam a apresen-
tar febre. Isso quer dizer que o organismo está reagindo à vacina, ou 
seja, é um efeito colateral.

3. Ele está com muito tártaro, com as gengivas vermelhas ou 
dentes moles? Observe a boca do seu cãozinho, ele pode estar com 
problemas odontológicos que causam bastante dor ao mastigar. 
Neste caso, é fundamental consultar um veterinário.

4. Você viajou, se mudou ou houve alguma mudança de am-
biente? Ele pode estar deprimido e precisa ser readaptar à rotina. 
Até lá, ele pode não comer.

5. Houve perda de algum membro da família (tanto humano, 
quanto de outro animal)? A perda de um ente querido pode afetar 
até mesmo o cãozinho, que precisa de tempo e reforço para a rea-
daptação.

6. Está muito quente? É normal perder o apetite quando a tem-
peratura está muito elevada. Tente refrescar seu cão, deixá-lo em 
algum lugar mais fresco e então tente oferecer a comida quando 
ele recuperar o fôlego.

Se você já levou seu cão ao veterinário e ele descartou qualquer 
problema de saúde e, além disso, o animal não se enquadra em ne-
nhuma das possibilidades acima, você deve estar se perguntando: 
e agora? O que pode estar acontecendo é que ele enjoou da ração 
ou simplesmente é um cão com paladar mais complexo.

Se o seu jeito de oferecer a comida é deixar a ração exposta du-
rante todo o dia, esta também pode ser a razão pela falta de apetite. 
A ração passa a não ser tão interessante se ele pode obtê-la a qual-
quer momento, principalmente porque seu gosto não será o mes-
mo depois de algumas horas, podendo perder nutrientes e ocorrer 
até contaminação por proliferação de bactérias.

Além disso, se você encher o pote de ração não saberá o quan-
to seu cão está comendo.

Para saber ao certo como alimentá-lo, leia o conteúdo da em-
balagem de ração. Lá você encontrará a tabela indicando a quanti-
dade por peso, atividade e idade. Utilize uma balança para fazer o 
cálculo e fracione os grãos em duas ou três refeições ao dia.

Peso ideal de um cão: ele deve ter uma cintura visível e costelas 
palpáveis, mas sem estar envolta de muita gordura.

Caso você ainda tenha dúvidas, consulte um veterinário para 
acompanhar a saúde do melhor amigo. 

FONTE: Cão Cidadão

Na noite de quinta-feira 
(9) foi realizada, no Salão do 
Júri da Comarca de Maravi-
lha, a segunda edição do prê-
mio Destaque Social. O even-
to é organizado pela Rede de 
Atendimento Maravilha em 
Ação e objetiva valorizar os 
relevantes serviços prestados 
na promoção e proteção das 
crianças e dos adolescentes.

A premiação ocorreu em 
duas categorias: empresá-
rio do ano e personalidade 
social do ano. A primeira re-
conhece a prática de empre-
sário ou empresas na promo-
ção ou proteção dos direitos 
das crianças e adolescentes 
em Maravilha. A segunda, re-
conhece a atuação de pessoa 
física ou jurídica, que sem 
fins lucrativos, atua na pro-

SEgUnDa EDiçãO Evento objetiva valorizar serviços prestados 
na promoção e proteção das crianças e dos adolescentes

Prêmio Destaque Social é 
realizado em maravilha

Fotos: Nelcir Dall’Agnol/ O Líder

Evento é organizado pela rede de atendimento maravilha em ação

moção e proteção dos direi-
tos das crianças e adolescen-
tes em Maravilha. 

Na categoria empresá-
rio social, foram indicados 
ao prêmio representantes da 
Aurora Alimentos; Banco do 
Brasil; Agência D; Líder Far-
ma; Headway; Fisk; Infor-
mar Educação, Entreteni-
mento e Eventos; InfoPoint; 
Erva Daninha; Murilo Du-

arte; e Vanderlei Vendrame. 
Todos receberam menção 
honrosa, assim como os in-
dicados na categoria perso-
nalidade do ano: Lions Clu-
be Maravilha, Rotary, JCI, 
Mães Azuis, Proerd, Sirlei 
Gheno, Apae, Geama, pre-
feitura de Maravilha e Poder 
Judiciário.

A placa honrosa foi dada 
a duas personalidade ou en-

tidades de cada categoria. 
Na categoria empresário 
social do ano foi premiado 
o proprietário da Rede Lí-
der Farma, Marcus Vinícius 
Ferreira D’Agostini, e Kellin 
Von Borstel, que represen-
tou a escola de idiomas He-
adway. Na categoria perso-
nalidade social foi escolhido 
o Proerd, representado pelo 
comandante da Companhia 
de Polícia Militar de Maravi-
lha, Altair Lisot; e a entida-
de Mães Azuis, representa-
da por Andrea Vendrusculo.

Durante a cerimônia, 
houve a apresentação das 
crianças do coral do Serviço 
de Convivência e Fortaleci-
mento de Vínculos de Mara-
vilha, coordenadas pelo pro-
fessor Aury Pedroso. 

marcus D’agostini foi premiado na categoria Empresário Social na mesma categoria, a escola de idiomas headway

Pela categoria Personalidade Social foi premiado o Proerd mães azuis receberam o prêmio na categoria Personalidade Social
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EnEm Participantes fazem avaliação do tema deste ano e prospectam prova de amanhã

Para candidatos, primeiro dia teve surpresa 
na redação e pressão individual

O Exame Nacional do En-
sino Médio (Enem) começou 
no domingo (5) para mais de 
seis milhões de pessoas em 
todo o Brasil. Os candidatos 
realizaram as provas sobre 
linguagens e ciências huma-
nas e formularam a redação 
com o tema “Desafios para 
a formação educacional de 
surdos no Brasil”. Amanhã 
(12) serão aplicadas as pro-
vas de matemática e ciências 
da natureza.

Para a diretora da Esco-
la de Educação Básica Nossa 
Senhora da Salete, Lucirle-
ne Pertuzatti, a grande difi-
culdade dos alunos é con-
centração e disposição para 
fazer a prova em até quatro 
horas. Ela diz que ninguém 
gosta de fazer isso, mas es-
tar preparado é importante. 
Para tanto, ela lembra que 

a escola realiza simulados 
para orientar os estudantes 
na hora do Enem.

A professora faz uma 
comparação do número de 
questões e o tempo-resposta 
para cada uma, de aproxima-
damente três minutos, e afir-
ma que a pressão é um dos 
problemas a serem controla-
dos pelos alunos. Conforme 
ela, nem todos dão a impor-
tância devida para o Enem, 
que abre portas para ingres-
sar na universidade com bol-
sa de estudo. Todos os anos 
sobram bolsas, porque os 
candidatos não alcançam a 
nota mínima para acessar o 
benefício. 

Ana Luiza da Costa, de 17 
anos, é estudante do 3º ano 
do ensino médio inovador 
da Escola de Educação Bási-
ca Nossa Senhora da Salete 

de Maravilha. Segundo ela, a 
prova do Enem é de resistên-
cia, mas de nível médio. Ela 
acredita que o Exame envol-
ve pressão e dificuldade de 
concentração. 

Na redação, ela lembra 
as regras de estruturação, 
mas afirma que fazer compa-
rações, citar fatos e autores, 
frases e referências biblio-
gráficas ajuda na hora de co-
locar as ideias no papel. Em 
relação ao tema, Ana diz que 
gostou, já que tem um cole-
ga surdo e percebe a impor-
tância da educação. Ela afir-
ma que isso ajudou na hora 
de formular a redação. A es-
tudante sugeriu, na proposta 
de intervenção, a abertura de 
uma nova disciplina nas es-
colas, que seria “ensinamen-
tos musicais em libras”.

Eduardo Turcatto, de 16 

anos, é estudante do 1º ano. 
Ele achou a prova de difi-

culdade média no primei-
ro domingo. Sobre o tema da 

Diretora e estudantes foram entrevistados pela rádio líder Fm nesta semana

Fotos: Jornal/O Líder

as pessoas chegaram cedo 
aos três locais de aplicação 
das provas no município: 
Unoesc, Escola de Educação 
básica João XXiii e Unopar, 
com mais de 500 candidatos 

em cada instituição. a Polícia 
militar fiscalizou os pontos de 
aplicação e tudo transcorreu 
com tranquilidade. ninguém 
chegou atrasado. 
no entanto, na Escola João 

XXiii uma jovem de Saudades 
não conseguiu fazer a prova 
após esquecer um documento 
para apresentar na hora. os 
portões fecharam e ela teve 
que ficar do lado de fora. 

COMO FOI EM MARAVILHA?

maioria optou por chegar mais cedo e fazer a prova com tranquilidade

redação, foi uma grande sur-
presa, mas acredita que bas-
tante atual. No texto, o jovem 
buscou representar a impor-
tância do cenário, mas apon-
tou soluções para melhorar a 
formação dos surdos no Bra-
sil, já que a capacidade é 
igual aos demais. Ele diz que 
analisou o tema da redação 
inicialmente e, depois, fez as 
questões. Após aglutinar as 
ideias e finalizar as pergun-
tas objetivas, redigiu o texto. 

O Centro de Educação de 
Jovens e Adultos (Ceja) apre-
sentou nesta semana o Pla-
no de Gestão visando às elei-
ções do biênio 2018/2019. 
A eleição irá ocorrer na ter-
ça-feira (14) em todas as es-
colas da Agência de Desen-
volvimento Regional em que 
houve vacância dos titula-
res ou não teve diretor apro-
vado na eleição de 2015. 

No Ceja de Maravilha e 
nas unidades de Pinhalzinho, 
Modelo, Iraceminha, Rome-
lândia e Saltinho a escolha 
será realizada das 9h às 21h, 
tendo como candidata Jucilei 
Passoni Giacomin, que apre-
sentou o plano “Sujeitos va-
lorizados numa escola de-
mocrática e de qualidade”. 

ELEiçãO
Ceja apresenta Plano de gestão 

Jucilei Giacomin apresentou o Plano de Gestão

Divulgação
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por Simone Hübner

TOQUE dE rEQUINTE

Vitrine

1 - Procure um local inovador, inusitado, 
para gerar impacto. Cuidado com o acesso: 
é importante levar em consideração a 
logística para locomoção dos funcionários 
até o local.

2 - o horário deve ser escolhido 
minuciosamente. Tanto o fim de semana, 
quanto a noite, ou mesmo durante 
o expediente, possuem vantagens e 
desvantagens. Sempre procure destacar as 
vantagens da escolha do dia e horário.

3 - Criar um clima de expectativa junto 
aos funcionários é uma das estratégias 
que contribui para o sucesso da 
confraternização.

4 - Use a tecnologia de redes sociais 
e internet para se comunicar com os 
funcionários. É eficaz, atual e mais barato.

5 - Escolha um tema para ser comemorado. 
Ele deve ser diferente a cada ano, mas 
relevante para a empresa e para os 
funcionários.

6 - Defina claramente e com antecedência 
se os familiares ou acompanhantes dos 
funcionários participarão da festa. isso 
altera todo o planejamento. mudar a decisão 
depois de tudo organizado pode arruinar o 
evento.

7 - inclua uma atração na festa que esteja 

de acordo com o perfil do público e da 
empresa. humor, música ou palestra são 
válidos, mas devem ser ajustados ao perfil 
social, econômico e etário dos funcionários.

8 - mesmo sendo uma festa de 
confraternização, com todo o seu clima 
de diversão, é importante pensar sobre 
as bebidas alcoólicas. irá servir? Em que 
quantidade serão oferecidas?

9 - Evite que as panelinhas sejam formadas. 
É interessante promover a interação entre 
os diversos setores da empresa, o que 
pode ser feito através de atividades que 
estimulem a integração. Da mesma forma, 
a diretoria e gerência precisam se aproximar 

dos participantes de modo sincero. integrá-
los nas atividades é fundamental.

10 - organize dinâmicas ou sorteios. É válido 
organizar meios de interação entre todos os 
funcionários, como dinâmicas ou jogos. isso 
criará um ambiente de maior cumplicidade e 
harmonia no dia a dia da empresa. Sorteios 
também são bem-vindos, pois sempre criam 
expectativa e animam os que estiverem 
presentes. Seja criativo!

11 - o objetivo de uma confraternização é 
desestressar. Por isso, facilita contratar uma 
agência com experiência na organização de 
eventos para, entre tantas tarefas, gerenciar 
a terceirização de serviços e fornecedores.

ExCElENtE fim DE SEmaNa!

DiCaS Para OrganiZar 
a FESTa DE Fim DE anO 

Da SUa EmPrESa

Não parece, mas dezembro vem 

chegando! Planejar com ante-

cedência, seja para comemo-

rar o Natal ou o Réveillon, apresentar 

os bons resultados do negócio ou sim-

plesmente fechar bem o ano, deixando 

os colaboradores mais animados com o 

que está por vir, realizar uma confrater-

nização ao término de 12 meses de mui-

to trabalho na empresa é sempre uma 

boa pedida.

E não é só para incentivar a sociali-

zação entre os funcionários que os even-

tos servem, sabia? Além de oferecer um 

espaço de descontração para que pes-

soas de diferentes setores se conheçam 

melhor, aumentando a afinidade entre 

os times, as comemorações contribuem 

para melhorar a produtividade dos cola-

boradores, fazer seu engajamento com a 

companhia e ainda promover a imagem 

do negócio externamente.

Seguindo essas dicas, organizar a celebração de fim de ano da empresa pode ser muito tranquilo. 
Facilite a sua vida, comece a planejar o mais cedo possível e aproveite um evento incrível!
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por SUSAne ZAnin
MOda & ESTILO VOLTa aO MUNdO

por HenriqUe Hübner

Vitrine

agEnDa DE EvEnTOS

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

12/11 - Mega Encontro along The Street – 10h 
– Parque de Exposições Carlos alberto begrow 
- Festa da Melhor Idade – 10h – Salão 
Paroquial Católico 

15/11 - dia do associado CdL e associação 
Empresarial – 10h – Espaço Criança Sorriso 
- Festa associação Cohab  - 11h – Salão da 

comunidade bairro Cohab 

18/11 - Encontro de Corais – 15h30 – Centro 
Cultural 25 de Julho 
- Show com Wander Wildner – 18h - república 
bowling Pub
- 21º Festa do Peixe – 21h – Salão Paroquial 
Católico 

19/11 - Festa da Melhor Idade – 10h – Salão 
Comunitário linha Cabeceira do iraceminha  

belo horizonte oferece vistas incríveis 
das montanhas que cercam a 
cidade. Construída há cerca de um 
século como uma cidade planejada, 
suas ruas arborizadas formam 
uma rede organizada. Conheça 
a arquitetura brasileira moderna 
do bairro de Pampulha, relaxe no 
Parque das mangabeiras ou faça 
muitas compras. Prove um pouco 
de cachaça ou saboreie carnes 
deliciosas em uma churrascaria 
tradicional brasileira. 
Cercada pela Serra do Curral, que 
lhe serve de moldura natural e 
referência histórica, foi planejada 
e construída para ser a capital 
política e administrativa do estado 
mineiro sob influência das ideias 
do positivismo, num momento de 
forte apelo da ideologia republicana 
no país. Sofreu um inesperado 
acelerado crescimento populacional, 
chegando a mais de um milhão 

de habitantes com quase 70 anos 
de fundação. Entre as décadas 
de 1930 e 1940, houve também o 
avanço da industrialização, além de 
muitas construções de inspiração 
modernista, notadamente as 
casas do bairro Cidade Jardim, que 
ajudaram a definir a fisionomia da 
cidade.
a cidade é mundialmente conhecida 
e exerce significativa influência 
nacional e até internacional, seja do 
ponto de vista cultural, econômico ou 
político.  
belo horizonte é uma das capitais 
mais arborizadas do país, sendo 
este um dos motivos de ter recebido 
o título de “Cidade Jardim”. São 
aproximadamente 560 mil árvores – 
número que sobe para dois milhões 
quando considerados os parques e 
áreas de preservação. aos 27 parques 
acrescentam-se cerca de 500 praças 
e diversas áreas verdes.

ESPEro quE tENham goStaDo DESSE iNíCio DE viagEm. SEmaNa 

quE vEm rEtorNamoS, buSCaNDo aPrENDEr maiS E SE ENCaNtar 

CaDa vEz maiS Com ESSa bEla CiDaDE! abraçoS a toDoS!

HOJE DarEmOS inÍCiO à nOSSa JOrnaDa POr Uma 
DaS CiDaDES maiS amaDaS DO BraSiL. 

ESPErO QUE DESFrUTEm DESSa nOva JOrnaDa!

Os cintos fazem parte das nossas ves-
timentas há milhares de séculos. Sua fun-
ção inicial era de sustentar as roupas, mas 
é claro que as pessoas ligadas à moda fize-
ram com que ele tivesse muito mais gra-
ça que apenas isso. O cinto é um acessório 
que nunca sai de moda, mas vem ganhando 
ainda mais destaque desde o ano passado.

Além da grande vantagem de dar uma 
aparência de cintura fina, a impressão que 
o cinto me passa é a de um “acabamento” 
em alguns looks, quase como uma moldu-
ra. Quanto mais fino, mais delicado ele dei-
xa o look, e quanto mais grosso, mais ousado. 

E você já percebeu que os cintos podem 
ser usados desde as ocasiões mais formais 
até os looks mais despojados do dia a dia? 
Para observar melhor o poder que um cin-
to exerce no look, observe as fotos que se-
lecionei e imagine-as sem o cinto. Os looks 
não seriam tão estilosos, você não acha?

SinTa-SE LinDa COm CinTO

https://pt.wikipedia.org/wiki/Serra_do_Curral
https://pt.wikipedia.org/wiki/Positivismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ideologia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cidade_Jardim_(Belo_Horizonte)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cultura
https://pt.wikipedia.org/wiki/Economia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica
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por roSiAne  PoleTTo e eSTelA SerPA

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

Vitrine

Aniversariante do leo

a empresa Plantimar parabeniza os aniversariantes do 
mês de novembro

Quem comemorou 
mais um aniversário 
nesta semana foi a 
nossa querida amiga 
e companheira Paola 
Spessato. o lEo 
Clube maravilha 
deseja que você 
tenha muitas alegrias, 
paz, amor, sucesso 
e saúde acima de 
tudo. Continue sendo 
esta pessoa querida 
e admirada por todos 
nós! Feliz aniversário!

izabela Signori - hoje (11) leticia leviski - Quarta-feira (15)

no sábado (4) quem 
completou mais um 
ano de vida foi a querida 
marlene lopes, a quem 
desejamos muita 
felicidade e sucesso em 
sua vida! Parabéns!

rodrigo lemes de Souza 
comemorou mais um 
aniversário no sábado 
(4) e recebe os nossos 
cumprimentos. muita paz, 
saúde e felicidade sempre!

a quinta-feira (9) foi de 
festa para Simone appel, 
que comemorou mais 
um aniversário ao lado de 
familiares e amigos! Parabéns!

hoje (11) quem está de parabéns 
é o lucas Dal Sávio. “Parabéns, 
Cuca! Continue sendo essa pessoa 
espontânea e amiga! amamos você!”. 
homenagem de seus amigos e família. 
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AcorDo coletivo
Convenções e acordos coletivos prevalecerão sobre a 
legislação em pontos como jornada de trabalho, intervalo, 
plano de carreira, home office, trabalho intermitente e 
remuneração por produtividade.

FériAs
Trabalhador de qualquer idade poderá tirar até três férias 
por ano, desde que um dos períodos seja maior que 14 
dias e os outros dois tenham, no mínimo, cinco dias cada 
um. as férias não poderão mais começar nos dois dias que 
antecedem um feriado ou nos dias de descanso semanal, 
geralmente aos sábados e domingos.

coNtribuição siNDicAl
o pagamento da contribuição sindical, que equivale a um 
dia de trabalho e cujo desconto se dá no salário de abril, não 
será mais obrigatório.

HomologAção
a homologação da rescisão de contrato de trabalho poderá 
ser feita na empresa, acabando com a obrigatoriedade de 
ocorrer nos sindicatos ou nas superintendências regionais 
do trabalho.

JorNADA 12x36
Será permitida a jornada em um único dia de até 12 horas, 
seguida de descanso de 36 horas, para todas as categorias, 
desde que haja acordo entre o empregador e o funcionário.

JorNADA pArciAl
os contratos de trabalho poderão prever jornada de até 30 
horas semanais, sem possibilidade de horas-extras, ou até 
26 horas, com até 6 horas-extras, pagas com acréscimo 
de 50%.

iNtervAlo
o intervalo dentro da jornada de trabalho poderá ser 
negociado, desde que tenha pelo menos 30 minutos em 
jornadas superiores a seis horas.

bANco De HorAs
a compensação das horas-extras em outro dia de trabalho 
ou por meio de folgas poderá ser negociada entre empresa 
e empregado, desde que ocorra no período máximo de seis 
meses. o empregador que deixar de dar as folgas no prazo 
terá que pagar as horas-extras, com acréscimo de 50%.

HigieNe e trocA De uNiForme
a empresa não precisará mais computar dentro da jornada as 
atividades de descanso, lanche, interação com colegas, higiene 
pessoal, troca de uniforme, tempo gasto no trajeto ou período 
que o empregado buscar proteção na empresa em caso de 
enchentes ou violência nas ruas, por exemplo.

trAbAlHo iNtermiteNte
a nova lei prevê o trabalho intermitente, que é pago por período 
trabalhado. Quem trabalhar nessas condições terá férias, FGTS, 
previdência e 13º salário proporcionais. o trabalhador receberá 
o chamado salário-hora, que não poderá ser inferior ao mínimo 
nem ao dos profissionais que exerçam a mesma função na 
empresa.

HoME offIcE
no home office ou teletrabalho não haverá controle de jornada 
e a remuneração será por tarefa. no contrato de trabalho 
deverão constar as atividades desempenhadas, regras 
para equipamentos e responsabilidades pelas despesas. o 
comparecimento às dependências do empregador para a 
realização de atividades específicas não descaracteriza o home 
office.

Demissão coNseNsuAl
haverá a possibilidade de acordo na rescisão de contrato, com 
pagamento de metade do aviso prévio e da multa de 40% sobre 
o FGTS. o empregado poderá ainda movimentar até 80% do 
valor depositado na conta do FGTS. no entanto, não terá direito 
ao seguro-desemprego.

gorJetAs e comissões
Comissões, gratificações, percentagens, gorjetas, prêmios, 
ajuda de custo como auxílio-alimentação, diárias para 
viagem e abonos não precisam mais integrar os salários e, 
consequentemente, não incidirão sobre o cálculo dos encargos 
trabalhistas e previdenciários, como FGTS e inSS.

remuNerAção por proDutiviDADe
o pagamento do piso ou salário mínimo não será obrigatório 
na remuneração por produtividade e trabalhadores e empresas 
poderão negociar todas as formas de remuneração que não 
precisam fazer parte do salário.

plANo De cArreirA
o plano de carreira poderá ser negociado entre patrões e 
funcionários sem necessidade de homologação nem registro 
em contrato, podendo ser mudado constantemente, mas 
somente para quem recebe salário mensal igual ou superior 
a duas vezes o limite máximo dos benefícios do inSS (r$ 
11.062,62).
o recurso da arbitragem poderá ser usado para solucionar 
conflitos entre os empregadores e os funcionários que recebem 
esse valor. Já para quem ganha menos que r$ 11.062,62, o 
plano de cargos e salários continuará a ser negociado por meio 
dos sindicatos.

equipArAção sAlAriAl
a equiparação salarial poderá ser pedida quando o trabalho é 
prestado para o mesmo estabelecimento, ou seja, empregados 

que exercem a mesma função, mas recebem salários diferentes, 
não poderão pedir a equiparação quando trabalharem em 
empresas diferentes dentro do mesmo grupo econômico. não 
haverá a possibilidade de fazer o pedido argumentando que um 
colega conseguiu a equiparação via judicial.

Ações NA JustiçA
o trabalhador que faltar a audiências ou perder ação na 
Justiça terá que pagar custas processuais e honorários da 
parte contrária. haverá multa e pagamento de indenização se 
o juiz entender que ele agiu de má-fé. no caso de ações por 
danos morais, a indenização por ofensas graves cometidas 
pelo empregador deverá ser de no máximo 50 vezes o último 
salário contratual do trabalhador. Será obrigatório ainda 
especificar os valores pedidos nas ações na petição inicial.

termo De quitAção
Será facultado a empregados e empregadores firmar 
o chamado termo de quitação anual de obrigações 
trabalhistas perante o sindicato da categoria. no termo serão 
discriminadas as obrigações cumpridas mensalmente, tanto 
pelo empregado, quanto pelo empregador. Caso o empregado 
queira questionar algo na Justiça depois, terá que provar 
as irregularidades alegadas na ação, com documentos e 
testemunhas.

terceirizAção
haverá quarentena de 18 meses que impede que a empresa 
demita o trabalhador efetivo para recontratá-lo como 
terceirizado. o terceirizado deverá ter as mesmas condições de 
trabalho dos funcionários da empresa-mãe, como atendimento 
em ambulatório, alimentação em refeitório, segurança, 
transporte, capacitação e qualidade de equipamentos.

AutôNomos
a nova lei prevê que as empresas poderão contratar 
autônomos e, ainda que haja relação de exclusividade e 
continuidade, não será considerado vínculo empregatício.

gestANtes
as gestantes e lactantes poderão trabalhar em atividades de 
grau mínimo e médio de insalubridade, a não ser que apresentem 
atestado emitido por médico de confiança que recomende o 
afastamento delas durante a gestação ou lactação.

vAliDADe DAs NormAs coletivAs
os sindicatos e as empresas poderão definir os prazos de 
validade dos acordos e convenções coletivas, bem como 
a manutenção ou não dos direitos ali previstos quando 
expirados os períodos de vigência. E, em caso de expiração da 
validade, novas negociações terão que ser feitas, pois o que 
havia sido estabelecido em convenções ou acordos perde a 
validade imediatamente.

plANo De Demissão voluNtáriA
o trabalhador que aderir ao plano de demissão voluntária (PDv) 
dará quitação plena e irrevogável dos direitos referentes à relação 
empregatícia, ou seja, não poderá pedir na Justiça do Trabalho os 
possíveis direitos que perceba depois que foram violados.

Fonte: G1

mUDançaS Alterações valerão para todos os contratos de trabalho vigentes, tanto antigos, como novos

nova lei trabalhista entra em vigor hoje
Quatro meses após ser 

sancionada pelo presidente, 
Michel Temer, entra em vi-
gor hoje (11) a nova lei traba-
lhista, que traz mudanças na 
Consolidação das Leis do Tra-

balho (CLT). As novas regras 
valerão para todos os contra-
tos de trabalho vigentes, tanto 
antigos, como novos, segun-
do o Ministério do Trabalho.

Alguns pontos da nova 

lei poderão ser colocados em 
prática imediatamente, a par-
tir de hoje. Um deles é que 
o período que o emprega-
do gasta no trajeto de casa 
até o trabalho em transporte 

oferecido pela empresa, não 
será mais computado na jor-
nada. Outras mudanças pre-
vistas precisarão ser nego-
ciadas entre trabalhadores 
e empresas, seja individual-

mente ou por meio dos sin-
dicatos, como férias e banco 
de horas.

A nova legislação não 
vale para contratos que não 
são regidos pela CLT e têm 

contratação à parte que, se-
gundo o Ministério do Tra-
balho, são específicos e cer-
ca de 1% do total, como os 
servidores públicos e autô-
nomos.

VEJA OS PRINCIPAIS PONTOS DA CLT quE MuDARãO COM A NOVA LEI:
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anTES E DEPOiS

Acompanhar a obra em todos os 

estágios é ponto fundamental 

para a arquiteta Deyse Kátia Ferreira 

Pasqualotto, proprietária do escritório 

Forma e Estilo Arquitetura. No local, 

ela conta com as colaboradoras 

Jaqueline Rogofski e Patrícia 

Daniela Debastiani e desenvolve 

projetos de edificações (residenciais, 

comerciais e corporativos), interiores 

(móveis, gesso, decoração e 

acabamentos), de acessibilidade, 

paisagismo, reforma, consultoria, 

assessoria e acompanhamento.

Segundo Deyse, o arquiteto é 

muito importante para o sucesso da 

obra, já que possui o preparo necessário 

para analisar as possibilidades e 

apresentar soluções, levando em conta 

questões construtivas, materiais, 

estéticas e de funcionalidade. “A 

falta de um arquiteto na obra pode 

resultar em diversas falhas, como a 

ausência de instalações de pontos 

necessários, como de iluminação, 

água, internet, ou ainda na má 

aplicação e uso inapropriado de 

materiais como revestimentos de 

piso e parede. Esses fatores em geral 

Fotos: Camilla Constantin/O Líder

Divulgação

ETAPAS
Deyse explica que tudo 
deve começar com o 
desenvolvimento do 
projeto, momento em 
que são analisadas todas 
as possibilidades para 
apresentar ao cliente a 
melhor solução. “nesta fase 
inicial é importante uma boa 
análise, pois é no momento 
de planejar que são tomadas 
as decisões que irão garantir 
um resultado positivo. não 
é o momento de ter pressa”, 
explica.
Ela acredita que no 
momento da execução 
é indispensável o 
acompanhamento do 
profissional, pois muitas 
coisas precisam ser 
previstas e monitoradas 
desde o início da obra. 
“muitas vezes, na hora da 
execução pode passar 
algum item despercebido, 
até mesmo pela dificuldade 
de entendimento da 
representação gráfica. 
Também pode ser 
necessário fazer algumas 
alterações”, destaca.
De acordo com ela, o 
arquiteto possui preparação 
para atuar do início ao fim 
de uma obra, assessorando 
na escolha de materiais e 
acabamentos, projetando 
os móveis e decoração e 
também na definição do 
paisagismo. Ela acredita que 
o monitoramento irá garantir 
o resultado estético, funcional 
e qualitativo da obra.

monitoramento da obra é importante para alcançar resultados desejados

Projeto iniciado em 
2015 e obra concluída 
neste ano

obra finalizada 
neste ano

prejudicam o desempenho e também 

a vida útil de uma obra”, esclarece. 

A profissional acredita que 

é preciso existir parceria entre 

todos os profissionais, como 

engenheiros, marceneiros, pedreiros, 

carpinteiros, pintores, eletricistas, 

encanadores ou ainda lojas do 

segmento. “O mais importante é 

ter respeito e transparência ao 

longo de todo o processo, com o 

objetivo de satisfazer o cliente”, diz. 
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Fotos: Camilla Constantin/O Líder Divulgação

loja oferece linha de aromatizadores

Empreendimento está situado na avenida araucáriaabraçadeiras de cortina transmitem sofisticação ao ambiente

Personalização dos ambientes é um dos diferenciais da Dellacor ateliê

A Dellacor Ateliê, empresa 

familiar liderada por mãe e filhas, 

transforma ambientes com conceito, 

conforto e beleza. Os serviços são 

desempenhados por profissionais 

capacitadas e antenadas nas principais 

tendências do mercado, compondo 

cada projeto com estilo e satisfação.

As proprietárias relatam que o 

empreendimento conta com ampla linha de 

soluções aos clientes e também aos parceiros 

(arquitetos e designers). “Entre os serviços 

prestados está a confecção de cortinas e 

persianas sob medida. Também temos papéis 

de parede, tapetes e produtos de cama, 

mesa e banho”, destaca Luciana Grando, 

consultora e arquiteta da Dellacor Ateliê. 

Para a profissional, tanto as cortinas, 

como as persianas, desempenham um papel 

fundamental na composição dos ambientes. 

“São produtos sofisticados e aconchegantes, 

essenciais quando se trata de privacidade, 

conforto térmico e acústico”, afirma. Além 

disso, ela destaca que as mesmas possibilitam 

o controle da luminosidade, tanto em 

ambientes familiares, como nos corporativos. 
irmãs marli e luciana Grando mirtes, mãe de marli e luciana, é a 

responsável pela produção

coNsultoriA

Um dos diferenciais da Dellacor ateliê são as 
vendas com consultoria personalizada. luciana 
recorda que desde a época da faculdade se 
encantava com a possibilidade de personalizar 
os ambientes de acordo com as particularidades 
de cada cliente. “Tem quem chega com a decisão 
formada e, mesmo nestes casos, avaliamos se 
a escolha irá suprir as necessidades do cliente. 
Com isso, estamos sempre nos atualizando com 
as tendências, tecnologias em tecidos, materiais 
e acessórios”, afirma. 
luciana acredita que a consultoria possibilita que 
o cliente se conecte com as preferências de seu 
próprio Dna. “respeitamos, pois acreditamos que 
é exatamente isso que preenche e transforma os 
ambientes familiares e coorporativos”, afirma. 
Em um serviço paralelo, a Dellacor ateliê também 
oferece aos clientes projetos internos. “além da 
consultoria, também atuamos com projetos de 
interiores, oferecendo mais uma proposta que faz 
toda a diferença”, finaliza. 

Divulgação
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A construção de um imóvel muitas vezes está 

ligada à realização de um sonho e, para que 

tudo acabe conforme o planejado, é indis-

pensável o acompanhamento de um profissional 

da área. O cliente pode contratar um arquiteto para 

elaboração de projetos, distribuição de espaços, de-

sign; e um engenheiro civil para se responsabilizar 

pelos cálculos, distribuição e uso de materiais, con-

trole e qualidade de mão de obra. No entanto, em-

bora eles possam ter atribuições diferentes, há quem 

opte em contratar apenas um dos profissionais, que 

dependendo da obra, pode se responsabilizar pelas 

diferentes atividades. 

Em Maravilha, a empresa Projetare Arquitetura 

e Engenharia inovou e uniu o trabalho das duas áre-

as. O cliente recebe de uma mesma empresa o aten-

dimento dos dois profissionais, sem precisar optar 

entre um deles na hora de elaborar o projeto. Com o 

slogan “Aqui nós projetamos os seus sonhos”, a Pro-

jetare abriu as portas em janeiro de 2017. 

A Projetare foi fundada pelos sócios Jaqueline 

Lowis Chiesa, formada na área de arquitetura e ur-

banismo, e André de Lima Medeiros, com formação 

em engenharia civil. Todos os projetos são elabora-

dos em conjunto pelos dois profissionais. O clien-

te geralmente chega com a ideia inicial e a empresa 

o coloca “no papel”, responsabilizando-se também 

pelo encaminhamento da parte burocrática, para 

possibilitar a construção do imóvel. 

A empresa trabalha com projetos arquitetôni-

cos, design de interiores, projetos de paisagismo, 

passeios públicos adequados às normas de acessi-

bilidade, assim como a acessibilidade interna das 

edificações. Os projetos são elaborados em planta 

baixa, acompanhados de imagens em 3D da parte 

externa, o que facilita uma visualização da edifica-

ção finalizada. 

A empresa atende em todo o Estado de Santa Ca-

tarina. O trabalho não encerra com a finalização do 

projeto, Jaqueline e André fazem o acompanhamen-

to das principais etapas da obra para garantir que a 

construção seja finalizada adequadamente. Os pro-

fissionais também são capacitados para adequar 

qualquer estrutura às normas de acessibilidade, 

uma grande demanda no ramo da construção civil.

Empresa trabalha com projetos 
arquitetônicos, hidráulicos, preventivo 
de incêndio, elétrico aprovado pela 
Celesc, projeto de interiores, paisagismo, 
acessibilidade, para financiamento bancário, 
regularização e cálculo estrutural, bem como 
acompanhamento e execução de obras

custo x beNeFício 
a contratação dos serviços de arquiteto ou engenheiro é 
indispensável em qualquer obra, seja ela construção nova, 
ampliação ou reforma. além de ser previsto em legislação 
nacional, o serviço destes profissionais traz segurança para 
a solidez do imóvel e otimização na utilização dos materiais. 
Conforme medeiros, é preciso pensar no custo-benefício 
da contratação de um profissional. “É um custo que se dilui 
durante a obra, pois as despesas de uma obra irregular 
podem acabar custando mais do que essa contratação”, 
destaca. Considerando ainda que regularizar uma obra é 
muito burocrático e, em certos casos, até inviável.

tempo pArA execução Do proJeto
além de contratar o serviço profissional, antes de construir 
é preciso pensar no tempo necessário para elaboração e 
aprovação dos projetos. Conforme medeiros, é importante 
que este trabalho seja feito cerca de seis meses antes da 
previsão de início da obra. Ele cita, por exemplo, uma nova 
exigência que é a necessidade de aprovação do sistema de 
tratamento de esgoto de cada obra. a aprovação e posterior 
fiscalização deste são de competência da vigilância 
Sanitária, e assim como as demais etapas burocráticas, 
exige algumas semanas de espera. 

Fotos: Divulgação

Projeto residencial no loteamento Esplendor 2, em maravilha

Projeto residencial multifamiliar no loteamento Tomazoni, em maravilha

obra de construção da agência do Sicoob em Tigrinhos

Carine Arenhardt/O Líder

Projeto e execução de passeio público adequado às normas de acessibilidade

Proprietários da Projetare, Jaqueline lowis Chiesa e andré de 
lima medeiros
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O caminho para o trabalho, 

o passeio com o cachorro ou até 

mesmo uma ida à padaria. Percur-

sos diários que deveriam ser facili-

tados com ruas limpas, seguras, ar-

borizadas, com calçadas amplas, 

dotadas de mobiliário urbano con-

fortável, iluminação adequada, si-

nalização e com total acessibilida-

de. Os itens citados nem sempre 

estão presentes em nosso roteiro 

pelo município.

Em julho deste ano o Ministé-

rio Público assinou Termo de Ajus-

tamento de Conduta (TAC) com 

a prefeitura para regularizar pas-

seios e edificações públicas e priva-

das de Maravilha. O documento es-

tipula prazos para o cumprimento 

da legislação, exigindo projeto para 

adequação do passeio público e re-

gularização interna das edificações 

para obtenção do alvará em 2018. 

Além disso, condiciona a expedi-

ção do alvará de funcionamento de 

2019 à execução completa do pas-

seio público (para as demais obras 

de acessibilidade na edificação o 

prazo é diferenciado).

O TAC trata os prazos de for-

ma diferente para novas constru-

ções, adaptações em imóveis que 

possuem alvará de funcionamento, 

adaptações dos imóveis residen-

ciais e terrenos baldios, além da ve-

dação da utilização indevida dos 

passeios públicos. Conforme o pro-

motor do Ministério Público, Gui-

lherme Pacheco Zattar, uma das 

iniciativas estratégicas é a garantia 

da acessibilidade nos espaços pú-

blicos e privados de uso gradativo, 

seguindo o que diz a Lei Brasilei-

ra de Inclusão, de 2015. De acordo 

com o promotor, o que o documen-

to estipula está na lei e os municí-

pios precisam cumprir. 

A arquiteta e urbanista Patri-

cia Bedin explica que as regras são 

mais que beneficiárias à popula-

ção, são um direito. “Os critérios 

básicos relativos à acessibilidade 

foram estabelecidos pela lei federal 

nº 10.098/2000, de lá para cá, a le-

gislação e normas relativas ao tema 

se ampliaram e foram aprimoradas, 

contemplando inúmeras situações 

e benefícios em prol da acessibili-

dade”, conta. 

A partir das regras do TAC, Ma-

ravilha notificará todos os imóveis 

para que os proprietários providen-

ciem a execução de calçada públi-

ca que deve estar dentro das nor-

mas de acessibilidade. “Depois da 

notificação, o proprietário terá pra-

zo de 365 dias para a construção. A 

data pode ser prorrogada por mais 

300 dias, desde que seja comprova-

do que as adaptações já foram ini-

ciadas”, explica Patricia. 

O não cumprimento do TAC 

estipula multa de R$ 100 mil para 

o município para cada alvará con-

cedido fora das normas de acessi-

bilidade, a partir dos prazos. Além 

disso, os moradores estarão sujei-

tos a multas.

Patricia bedin é proprietária do escritório Duo arquitetura. Ela atua na elaboração 
de projetos de calçadas públicas e acessibilidade, projetos urbanísticos, 
de interiores e edificações residenciais e comerciais, realizando todo o 
acompanhamento do trâmite para aprovação nos órgãos competentes, bem 
como a posterior execução da obra

Fotos: Diana Heinz/O Líder

Calçada pública dentro da legislação apresentada

primeiro pAsso 
Conforme a arquiteta, o primeiro passo 

para o atendimento da legislação é a ela-

boração de um projeto. “Antes de come-

çar a calçada pública, o proprietário deve 

procurar um profissional arquiteto ou en-

genheiro. O projeto deverá ser elaborado 

de acordo com as normas de acessibilida-

de, observando a legislação, especialmen-

te no que diz respeito ao plano diretor, 

para evitar futuros transtornos”, destaca. 

e Depois? 

2) Encaminhar o projeto para a 
prefeitura para ser analisado quanto ao 
atendimento da legislação e normas.

3) Caso o projeto seja aprovado pelo 
município, será emitido o alvará de 
licença, que nada mais é do que a 
autorização para iniciar a execução da 
obra.

4) após finalizar a execução da calçada, 
o proprietário deverá solicitar na 
prefeitura a vistoria, sendo que a mesma 
tem por objetivo verificar se a calçada foi 
executada exatamente de acordo com o 
projeto aprovado.

5) Se a obra for aprovada na vistoria, 
será emitido o habite-se, que atestará 
acessibilidade da calçada pública.



 maravilha, 11 DE novEmbro DE 201724

amBiEnTE COmErCiaL
Uma noite na casa da árvore

o projeto partiu do conceito de brincadeira de criança e 
da tão sonhada casa na árvore. o nome do empreendimento, 
lima Doce, serviu de inspiração para dar origem a um espaço 
lúdico e descontraído. a paleta de cores utilizada foi baseada 
em tons pastel com cores puras, para remeter à tranquilidade 
de ser criança, sem tirar o foco dos produtos. outro destaque 
fica por conta dos painéis de céu estrelado, com árvores, 
nuvens e casinhas de passarinho, para transformar o espaço 
em um ambiente acolhedor. 

COZinHa
Da tradição à modernidade

o projeto foi criado dentro de uma proposta que incorporasse 
as cozinhas antigas com as atuais. a parede com revestimento 
cerâmico Portobello liverpool branco brilhante, o porcelanato com 
desenho geométrico e a madeira jequitibá no detalhe do pé da 
bancada são alguns dos exemplos que remetem ao passado, onde 
a cozinha era o coração da casa.  

Em contraponto, a modernidade dos eletrodomésticos em aço 
escovado e a separação da pia e bancada no estilo das cozinhas 
americanas. o destaque de cores fica por conta dos armários 
em verde-bandeira, que significa harmonia, saúde e natureza. Um 
espaço que combina a correria do dia a dia com refeições rápidas e 
a calmaria de ter a família à mesa para longas conversas.

Com participação em quatro categorias, 

o escritório Graciela Dall’Agnol Ar-

quitetura é finalista do Prêmio Núcleo 

D Destaques com o projeto de sala de estar e 

também de salão de festas e churrasqueira. 

O prêmio, criado pela Associação Núcleo 

D – Núcleo de Decoração de Chapecó, é o 

maior incentivador de trabalhos de arqui-

tetura, engenharia e decoração da região.

Neste ano foram 100 projetos inscritos e 

avaliados até chegar a três finalistas por catego-

ria. Agora, a escolha será feita por voto popu-

lar. Para participar, basta entrar no site da Asso-

ciação Núcleo D e eleger o seu projeto favorito. 
Camilla Constantin/O Líder

FinaLiSTaS
SaLa DE ESTar
living do casal jovem

Partindo da ideia de um espaço que reúne 
entretenimento e conforto, criou-se um local que 
transforma a sala de estar e jantar em sala de 
jogos, equipada com uma mesa de sinuca versátil. 
o local onde está instalada a mesa de sinuca se 
apresenta como festivo, mas ao mesmo tempo 
pode se tornar um ambiente aconchegante, 
transformando-a em uma mesa de jantar.

o ambiente tem ar descontraído e clássico 
com cores neutras, tendo apenas alguns pontos 
focais, como o tapete geométrico, o detalhe nos 
móveis, o espaço com adega e o pano da mesa de 
sinuca. Todo o ambiente foi pensado para acolher 
os amigos. 

SaLãO DE FESTaS E CHUrraSQUEira
Área de festas em dois atos

Dois espaços que manifestam uma linguagem forte, 
integrados por uma exuberante porta de madeira de demolição, 
que pode ao mesmo tempo unir a cozinha à área da churrasqueira 
ou separá-los, criando dois ambientes mais intimistas. ambos 
foram concebidos trazendo a pureza dos materiais, como o 
concreto, madeira natural e o tijolo, trabalhando com diversas 
texturas.  

o espaço da cozinha conta com uma bancada para 
refeições rápidas e uma mesa para quando se quer degustar e 
relaxar, que também serve de suporte para o segundo espaço 
que recebe as pessoas com menos formalidade. o espaço 
da churrasqueira conta com bancada para bate-papo com o 
cozinheiro e um espaço de estar para descontrair.

Designer Caroline Welter, arquiteta e urbanista Graciela Dall’agnol e 
arquiteta e urbanista larissa Parpinelli

Fotos: Divulgação
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a EmPrESa
a Prisma completa no início de 2018 seus 10 anos 
de atendimento, e tem como uma das metas inovar e 
ampliar a oferta de serviços aos clientes. a empresa 
trabalha com elaboração de projetos residenciais, 
prediais e industriais e design de interiores. Embora 
a maioria dos trabalhos seja feito em maravilha, a 
equipe também atende diferentes regiões de Santa 
Catarina e até mesmo outros estados. 

Equipe da Prisma arquitetura 

Se você pensa em cons-

truir, possivelmente já está 

imaginando como será a mo-

bília e a decoração interna. 

A busca pelos projetos de ar-

quitetura interior vem cres-

cendo e o cliente geralmen-

te busca o serviço já na fase 

de elaboração do projeto ini-

cial do imóvel. Pensando em 

oferecer os dois serviços em 

uma mesma empresa, a Pris-

ma Arquitetura e Urbanismo 

passou a trabalhar também 

neste ramo da arquitetura. 

Juares Batistello é o pro-

prietário e trabalha princi-

palmente com a elaboração 

do projeto para a constru-

ção do imóvel. Já a arquite-

ta Deborah de Bem, que tam-

bém trabalha na empresa, 

está mais voltada para a ar-

quitetura de ambientes in-

ternos. O escritório conta 

ainda com outros colaborado-

res, que auxiliam no desen-

volvimento dos projetos. 

O acompanhamento de 

profissionais na hora de cons-

truir é fundamental para que 

a obra seja finalizada não 

apenas com o design dese-

jado, mas também com se-

gurança. Batistello destaca 

que além de buscar profis-

sionalismo na hora de proje-

tar o imóvel, é importante sa-

ber escolher os materiais e 

contratar mão de obra qua-

lificada para construir. 

Conforme Batistello, é im-

portante contratar equipes es-

pecializadas para cada etapa 

da obra. Nesta fase de cons-

trução, mais uma vez, é fun-

damental o acompanha-

mento do profissional que 

elaborou o projeto, para que 

a obra seja finalizada correta-

mente. Batistello destaca que 

este é também um dos focos 

da empresa, já que o traba-

lho do arquiteto não encerra 

após a elaboração do projeto. 

Batistello acompanha to-

das as etapas da constru-

ção e também busca o fee-

dback após a conclusão da 

obra, para garantir que o 

cliente ficou satisfeito e teve 

sua expectativa alcançada. É 

importante lembrar que a ela-

boração do projeto deve ser 

de acordo com o investimen-

to que o cliente está dispos-

to a fazer. Cabe ao arquiteto 

mostrar as opções possíveis, 

em materiais e tamanho da 

obra, de acordo com o valor, 

garantindo que o proprietá-

rio não tenha nenhuma sur-

presa no decorrer da constru-

ção ou finalização do imóvel.

O arquiteto, junto com 

o cliente, faz todo o plane-

jamento da obra, apontan-

do a forma mais econômica, 

escolha dos materiais, me-

lhor aproveitamento do lote 

onde será a construção, pro-

jeto adequado à topografia, 

adequação de ambientes para 

um melhor aproveitamento 

de recursos naturais (ventila-

ção, luz solar), funcionalida-

de dos ambientes e aprovei-

tamento de todos os espaços. Carine Arenhardt/O Líder

obra residencial unifamiliar em maravilha

obra industrial no município de maravilhaProjeto de arquitetura de interior

Projeto para construção predial no município de maravilha

Divulgação
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CuNHA PORã

O prazo para fazer matrícu-
las e rematrículas na rede mu-
nicipal de ensino para 2018 
acaba na terça-feira (14). O pe-
ríodo irá compreender cre-
che, pré-escola, plantão esco-
lar e ensino fundamental. 

No caso das matrículas das 
creches é necessário compa-
recer na Secretaria de Educa-
ção. Já para a pré-escola e en-
sino fundamental os pais ou 
responsáveis devem se deslo-
car diretamente nos estabele-
cimentos de ensino. A equipe 
da Secretaria de Educação des-
taca que no ato da matrícula é 
exigido carteira de identidade 
e CPF dos pais ou responsáveis 

e dos alunos, certidão de nasci-
mento da criança e para os me-
nores de dez anos a carteira de 
vacinação. Para o ensino fun-
damental, os pais ou responsá-
veis possuem a opção de pre-
encher o formulário em casa.

Com relação ao plantão, a 
Secretaria de Educação escla-
rece que o mesmo é destinado 
para crianças que os pais este-
jam trabalhando no período do 
recesso escolar, o que deve ser 
feito com documento compro-
batório. O plantão de férias será 
realizado no Centro de Edu-
cação Infantil Pequenos Bri-
lhantes, no período de 8 de ja-
neiro a 2 de fevereiro de 2018. 

anO LETivO

aPrEnDiZaDO

Período de matrículas 
e rematrículas 
segue aberto

alunos recebem 
orientações sobre 
segurança no trânsito

Os alunos da turma do pré 
3 da professora Lúcia Sehn, 
do Centro de Educação In-
fantil Criança Feliz, recebe-
ram a visita de Cristiane Dreh-
mer, acadêmica do curso de 
Segurança no Trabalho do Se-
nai de São Miguel do Oeste. 

Na oportunidade, Cristia-
ne conversou com os alunos so-

bre os cuidados e prevenções 
de acidentes no trânsito. Con-
forme a diretora do CEI Crian-
ça Feliz, Roseli Otto, foi uma ma-
nhã bastante proveitosa, pois os 
alunos puderam esclarecer dú-
vidas, adquirir novos conheci-
mentos e vivenciar, por meio 
de atividade prática, um pou-
co do dia a dia no trânsito.

Divulgação

Crianças participaram de atividades práticas

A Secretaria de Agricul-
tura, Abastecimento e Meio 
Ambiente oferta aos agricul-
tores e pecuaristas diversas 
ações e programas para o au-
mento da rentabilidade. En-
tre as ações desenvolvidas 
está o programa de insemi-
nação artificial, que possui 
como principal objetivo ga-
rantir uma melhora genética 
das raças bovinas.

A melhoria na qualidade 
dos rebanhos já tem apresen-
tado bons resultados, o que foi 
apresentado com a classifica-
ção dos animais durante a 21ª 
edição do Clube da Bezerra 
Auriverde, realizado no dia 21 
de outubro. Entre os classifi-
cados em suas respectivas ca-
tegorias, dez animais da raça 
holandesa e quatro da raça je-
rsey foram premiados.

Segundo o secretário de 
Agricultura, Abastecimen-
to e Meio Ambiente, Gilmar 

invESTimEnTO Dirseu Ramm é um dos precursores do Clube da 
Bezerra e neste ano obteve reconhecimento em diversos quesitos

incentivo ao melhoramento genético 
apresenta resultados positivos

Viviane Seben/Ascom prefeitura

Família ramm investe em qualidade genética dos animais

Ceccon, o programa de inse-
minação artificial conta com 
material genético das ra-
ças jersey, holandês e angus. 
Conforme dados, neste ano já 
foram investidos aproxima-
damente R$ 100 mil na com-
pra de sêmen disponibilizado 
para o programa. 

PrEmiaçãO
Entre os animais classifi-

cados e premiados desta edi-

ção do Clube da Bezerra estão 
os da propriedade de Dirseu 
Ramm, residente da Linha 
Glória, que atua com gado há 
mais de 40 anos e constante-
mente investe em melhora-
mento genético. Atualmente, 
Ramm desempenha a ativi-
dade de bovinocultura leitei-
ra com as raças holandesa e 
jersey e conta com auxílio da 
esposa, Rosani, e dos filhos, 
Jean, Jaíne e Luana.

Com mais de 70 animais, 
Ramm foi um dos precurso-
res do Clube da Bezerra e nes-
te ano teve reconhecimento 
em diversos quesitos. Segun-
do ele, o resultado é atribuído 
aos investimentos em quali-
dade do rebanho e nos cuida-
dos diários com os animais.

A família acrescenta que 
as premiações angariadas na 
edição deste ano do Clube da 
Bezerra são atribuídas ao in-
vestimento genético. “Estou 
muito contente com os re-
sultados alcançados e desta-
co que os demais agricultores 
do município podem acre-
ditar na qualidade do mate-
rial genético disponibilizado 
pela Secretaria de Agricultu-
ra, pois o programa de inse-
minação artificial possibilita 
o desenvolvimento em nos-
sas propriedades, o que pro-
porciona um retorno bastan-
te positivo”, diz.

OriEnTaçÕES
Cras inicia novo cronograma de encontros

O Centro de Referência de 
Assistência Social (Cras) ini-
ciou, na tarde de terça-fei-
ra (7), o novo cronograma de 
encontros para diálogos, tro-
ca de experiências e orienta-
ções envolvendo principal-
mente famílias beneficiárias 
de programas sociais. 

Os encontros são coorde-
nados pela equipe técnica do 
Cras, assistente social Katya-
ne Koch e psicóloga Any Fran-
ciny Schmitt. Nesta etapa, as 
reuniões vão abranger os bair-

ros Bartz, Centro, Cidade Alta, 
Progresso, Bela Vista, Bom 
Fim e Loteamento Salfner. 

Neste primeiro encon-
tro esteve presente a secre-
tária de Assistência Social, 
Ilhana Piazzolo, que desta-
cou a importância da par-
ticipação das famílias. No 
decorrer da tarde as profis-
sionais realizaram uma dinâ-
mica com relação às dificul-
dades e fatores positivos de 
cada família. Conforme elas, 
estes encontros são oportu-

nidades da equipe estabele-
cer vínculos com as famílias 
e identificar as demandas.

O próximo encontro 
está agendado para o dia 5 

de dezembro, a partir das 
14h, na sede do Cras, loca-
lizado no andar superior do 
Sindicato dos Trabalhado-
res Rurais de Cunha Porã.

Próximo encontro será no dia 5 de dezembro

Viviane Seben/Ascom prefeitura
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TIgRINHOS

A quarta rodada do Cam-
peonato Municipal de 48 
foi realizada no último dia 
2, na Comunidade de Trin-
dade, com os resultados: 
Bar do Juce 1.440 x 1.195 
Bar do Vardo e Comunida-
de de Trindade 1.415 x 1.305 
Bar e Lavacar Ponto Bom. 

No sábado (4) ocor-
reu a quinta rodada, no Bar 
do Grilo, com os seguin-
tes resultados: Bar do Gri-
lo 1.465 x 1.370 Bar e La-
vacar Ponto Bom e Bar 
do Juce 1.320 x 1.390 Co-
munidade de Trindade.

A primeira rodada da 
fase semifinal será promo-
vida hoje (11), no Bar do 

nOva FaSE

anO LETivO

FESTiviDaDES

Primeira rodada da 
semifinal de 48 será hoje

Secretaria de Educação 
define período de 
matrículas e rematrículas

Departamento de Cultura elabora calendário de eventos

CLASSIFICADOS 
1º bar do Grilo com 15 
pontos de vitórias e a 
soma total em 7.140
2º Comunidade de 
Trindade com 9 pontos 
de vitórias e a soma total 
em 6.700
3º bar e lavacar Ponto 
bom com 9 pontos de 
vitórias e a soma total 
em 6.835
4º bar do Juce com 6 
pontos de vitórias e a 
soma total em 6.975

Juce, com os jogos: Bar do 
Grilo x Bar do Juce e Co-
munidade de Trindade x 
Bar e Lavacar Ponto Bom.

Estão definidas as da-
tas para as matrículas e re-
matrículas da rede munici-
pal de ensino em Tigrinhos. 
Conforme o calendário elabo-
rado pela Secretaria de Edu-
cação, as mesmas serão fei-
tas do dia 20 deste mês até 
o dia 30 no CEI Proinfân-
cia Criança Sorriso e no CE 
Professor Ivo Luiz Honnef. 

Os pais ou responsá-
veis devem procurar as es-
colas para atualizar os da-
dos dos alunos. É necessário 

levar a certidão de nasci-
mento, original e fotocópia, 
carteira de vacinação atuali-
zada ou declaração dos pais 
ou responsáveis asseguran-
do que a criança está em dia 
com as vacinas, RG e CPF. 

As matrículas do ensino 
fundamental no CE Professor 
Ivo Luiz Honnef serão realiza-
das das 8h às 11h30 e das 13h 
às 17h. Já as matrículas da cre-
che e da educação infantil no 
CEI Proinfância Criança Sorri-
so serão feitas das 13h às 16h.

Com a participação de 
representantes das comuni-
dades locais e lideranças, foi 
realizada reunião no último 
dia 30 para elaborar o calen-
dário de eventos para o pró-
ximo ano. Na ocasião, foram 
definidas as datas para fes-
tas, bailes, costelão, matea-
da, feijoada, encontros infan-
tis e olimpíadas municipais.

O diretor do Departa-
mento de Cultura, Char-
les Drews, destaca que o 
calendário ficou bem di-
versificado, contando com 
programações que irão 
agradar todas as idades. 

Divulgação

Datas para a realização 
de eventos tradicionais 

foram definidas

O Sicoob Credial busca 
oferecer aos seus associados 
linhas de crédito que possi-
bilitam melhor qualidade de 
vida aos produtores rurais, 
manejo sustentável de ter-
ras produtivas e o desenvol-
vimento econômico. Hermes 
Barbieri, presidente do Si-
coob, afirma que a cooperati-
va dispõe de diversos incenti-
vos ao agronegócio.

Os irmãos Jair e Joares 
Lowis são agricultores de Ti-
grinhos e administram juntos 
a propriedade rural da famí-
lia, onde são realizados servi-
ços que vão desde a planta-
ção de grãos até a cultura de 
gado leiteiro. “Nossas ativida-
des agrícolas começaram com 
os esforços de nosso pai, Ge-
nésio Lowis (em memória), há 
mais de 55 anos, quando ca-

SiCOOB Os irmãos Jair e Joares Lowis são moradores de 
Tigrinhos e aderiram à Finame Agrícola Moderfrota

Linhas de crédito facilitam 
aquisição de implementos agrícolas

Jair e Joares lowis são agricultores do município de Tigrinhos

Divulgação

sou com nossa mãe, Assump-
ta Lowis, e vieram morar em 
Tigrinhos”, conta Jair.

Associados ao Sicoob Cre-
dial desde 2004, os irmãos res-
saltam sobre a importância da 
parceria. “O Sicoob é nosso 
braço direito, pois estão sem-
pre prontos a nos atender e a 
nos orientar. o Posto de Aten-
dimento no qual somos aten-
didos possui um quadro de 
colaboradores competentes 

e responsáveis, além disso, 
sempre tem nos auxiliado de 
forma eficiente na liberação 
de financiamentos e custeios 
para manutenção da ativida-
de”, destaca Joares.

Os irmãos entendem que 
a aquisição de equipamentos 
agrícolas é uma questão im-
portante no incremento dos 
negócios. “Quando nosso pai 
começou a trabalhar no campo 
dependia muito mais do traba-

lho braçal, pois não tínhamos 
nenhuma máquina para aju-
dar. Hoje é tudo mais fácil, na 
época tínhamos poucos re-
cursos e nenhuma das facili-
dades que existem hoje, como 
financiamentos e auxílio de 
técnicos agrícolas”, salientam.

Os produtores aderiram à 
Linha de Crédito Finame Agrí-
cola Moderfrota, do Banco 
Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES), 
que beneficia produtores ru-
rais e suas cooperativas para 
o financiamento de tratores 
agrícolas, implementos, plan-
tadeiras e colheitadeiras. “Foi 
por meio da Moderfrota que 
conseguimos alcançar nosso 
objetivo e adquirimos um pul-
verizador que vai trazer mui-
to mais facilidade na hora da 
aplicação”, destaca Joares. 

SaÚDE E EDUCaçãO

Formatura de Jovens multiplicadores é realizada
Na noite de segunda-fei-

ra (6) foi promovida a for-
matura do segundo grupo 
de jovens multiplicadores 
de Tigrinhos. A formação é 
uma diretriz do Ministério 
da Saúde e da Educação, por 
meio do projeto de Saúde e 
Prevenção nas Escolas (SPE).

A solenidade contou 
com a presença de lideran-
ças, profissionais da saúde, 
professores, diretores, se-
cretários e todas as pesso-
as que contribuíram com a 

formação dos 32 jovens.
Os formandos recebe-

ram certificados, participa-
ram de palestra sobre ado-
lescência e sexualidade com 
a enfermeira Virnalise Si-
mão e também de ativida-
des diferenciadas com a ins-
trutora física Adriane Eckert.

Com a formação, é pos-
sível que os adolescentes 
adquiram e ampliem seus 
repertórios interativos, au-
mentando a capacidade 
de refletir de forma ativa e 

construtiva em seu contexto 
escolar e sociocomunitário, 
sendo protagonistas juvenis. 

Diversos assuntos fo-
ram abordados, entre eles 
a construção da identi-
dade, capacidade de ex-
pressar suas opiniões e 
defender valores, saúde se-
xual e reprodutiva, pre-
venção de gravidez na 
adolescência, infecções se-
xualmente transmissí-
veis, conceitos de violên-
cia e redes de atenção. Certificados foram entregues para 32 alunos

Divulgação
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bOM JESuS DO OESTE

O assessor parlamentar 
Walter Naujorks entregou or-
dem bancária no valor de R$ 
122 mil ao prefeito, Ronaldo 
Luiz Senger. A entrega, feita 
em nome do deputado federal 
Celso Maldaner (PMDB), é re-
sultado de emenda parlamen-
tar e os recursos são oriundos 
do Ministério das Cidades. 

O valor será destina-
do para conclusão da Aveni-

da Cristo Rei e Rua Irmão Am-
brósio. No ato, realizado no 
dia 1º, também estiveram pre-
sentes o vice-prefeito, Ivo-
nir José Santolin; presiden-
te do Legislativo, Antônio 
Nascimento; ex-prefeito Air-
ton Antônio Reinehr; secretá-
rio-executivo da Agência de 
Desenvolvimento Regional 
de Maravilha, Jonas Dall’Ag-
nol; vereadores; e lideranças. 

rECUrSOS maQUETES
município recebe verba 
para obras de pavimentação

alunos simulam geração 
de energia elétrica

Divulgação

Divulgação

Entrega contou com a presença de lideranças

A Agência de Desenvol-
vimento Regional (ADR) de 
Maravilha entregou, na tar-
de do dia 1º, ordem de servi-
ço para reforma geral e ins-
talações preventivas contra 
incêndio da Escola de Edu-
cação Básica Sílvio Rome-
ro. A ordem, no valor de R$ 
264.174,94, foi entregue pelo 
secretário-executivo da ADR, 
Jonas Dall´Agnol, ao proprie-
tário da empresa vencedora 
do processo licitatório, Mou-
ser De Marco. Segundo De 
Marco, a empresa iniciará os 
trabalhos nos próximos dias.

SÍLviO rOmErO Valor também será usado para instalações 
preventivas contra incêndio 

Ordem de serviço para reforma 
de escola é entregue

Suzana Ferrari/ADR Maravilha

ordem de serviço para a reforma é de mais de r$ 200 mil

De acordo com a diretora 
da escola, Cristiane Sansigo-
lo, o anseio por esta obra é de 

bastante tempo. “Esta refor-
ma é muito importante para 
nossa escola. Ela vai repre-

sentar para os alunos e para 
toda a comunidade escolar me-
lhor qualidade para o ensino, 
com um ambiente mais agra-
dável e acolhedor”, ressalta.

Participaram do ato a 
gerente regional de Educa-
ção, Zenaide Borre Kunra-
th; gerente regional de in-
fraestrutura, Amanda Cuchi; 
consultora jurídica Rosi Car-
letto Zanella; prefeito, Ro-
naldo Luiz Senger; professo-
res; membros da Associação 
de Pais e Professores (APP); 
Conselho Deliberativo; pais; 
alunos; e lideranças.

mETaS

CUrSO

Equipe promove reunião 
para elaborar Plano 
de assistência Social

Conselheiros tutelares 
participam de capacitação

A equipe de profissionais 
da Assistência Social se reu-
niu na manhã de quarta-fei-
ra (8) para estudar e elaborar o 
Plano Municipal de Assistên-
cia Social, que é um instrumen-
to de planejamento estratégi-
co que organiza, regula e norteia 
a execução da Política Muni-
cipal de Assistência Social. O 
prazo para conclusão e entre-
ga é até o mês de dezembro.

Segundo a Norma Opera-
cional Básica, a estrutura do pla-

no deve conter, em especial, 
os objetivos gerais e específi-
cos; diretrizes e prioridades de-
liberadas; ações e estratégias 
para a sua implementação; me-
tas; resultados e impactos es-
perados; recursos materiais, 
humanos e financeiros dispo-
níveis e necessários; mecanis-
mos e fontes de financiamen-
to; cobertura da rede prestadora 
de serviços; indicadores de mo-
nitoramento e também o es-
paço temporal de execução. 

Encontro foi realizado na quarta-feira (8)

Divulgação

Os alunos das turmas do 
4º e 5º ano da Escola Muni-
cipal Professor Albano Bor-
re realizaram trabalhos que 
simulam a geração de ener-
gia elétrica. Após visita de 
estudo realizada na Usina 
Hidrelétrica de Itá, os estu-
dantes construíram maque-
tes para aperfeiçoar os co-
nhecimentos adquiridos. 

A atividade é interdis-
ciplinar e está relaciona-
da com o que os alunos 
estão aprendendo nas dis-
ciplinas envolvidas. Os tra-
balhos foram acompanha-
dos e desenvolvidos pelas 
professoras Angelita Sch-
midt, Salete Escher, Cleu-
sa Mossmann, Loreni Diel 
e Vera Cherizolli Flores.

Estudantes produziram maquetes

Os conselheiros tutela-
res participaram na quarta (8) 
e quinta-feira (9) de capacita-
ção da Rede de Atendimen-
to à Criança e ao Adolescente. 
O curso foi realizado no audi-
tório da Associação dos Muni-
cípios do Entre Rios (Amerios), 

em Maravilha, e teve como ob-
jetivo a melhoria na presta-
ção de serviços. Entre os assun-
tos debatidos, esteve em pauta 
o Estatuto da Criança e do Ado-
lescente (ECA), atendimen-
to ao público e noções de di-
reito e legislação brasileira. 

Capacitação foi realizada no auditório da amerios

Divulgação
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elsoN Do ForrogoDe 
o cantor e compositor Elson 
Cruz, conhecido como Elson 
do Forrogode, morreu no dia 

3 de novembro, aos 75 anos. 
Conhecido pelo sucesso Talismã, o artista 
carioca morreu em decorrência de um tumor, 
ele estava há cerca de um mês internado no 
hospital mario Kröeff, na Penha. o auge da 
carreira de Elson do Forrogode ocorreu no fim 
dos anos 80 e início dos anos 90. Um de seus 
grandes sucessos, Talismã, lhe rendeu um disco 
de ouro e foi regravado pela dupla leandro & 
leonardo. Seu nome artístico teve origem na 
junção de dois ritmos, o forró e o pagode.

mAríA mArtHA serrA limA
 a popular cantora argentina 
de bolero morreu no dia 2 de 
novembro, aos 72 anos, em 

um hospital de miami, onde 
morava após fazer duas operações 

na coluna. Famosa em vários países da américa 
latina como intérprete de boleros e músicas 
românticas, Serra lima gravou 46 discos e é 
lembrada por sua versão em espanhol de “a mi 
manera”, de Frank Sinatra, entre outras canções. 
nascida em buenos aires em 1944, teve uma 
extensa carreira musical que se consolidou nas 
décadas de 1980 e 1990. Em 1985, no auge de 
sua carreira, gravou um disco com o mexicano 
Trío los Panchos, com grande sucesso de 
vendas. Segundo o desejo da cantora, suas 
cinzas serão jogadas no mar do Caribe.

robert KNigHt
 o cantor americano conhecido 
pela música “Everlasting love” 
morreu aos 72 anos. Ele foi 

o primeiro a gravar o sucesso, 
um dos maiores da cena de nashville (EUa) e 
que ganhou várias versões. o cantor morreu no 
domingo (5) após ter sido internado por uma 
doença que não foi revelada. além do maior hit, 
gravou outros sucessos menores nos anos 70. 
Composta pela dupla buzz Cason e mac Gayden, 
de nashville, “Everlasting love” foi gravada em 
1967. Depois, voltou às paradas em versões das 
bandas love affair e Town Criers; e do elenco da 
série “Casualty”. Gloria Estefan, Jamie Cullum e 
U2 também regravaram.

lúciA steFANovicH
Depois de dois meses 
internada, a primeira delegada 
do brasil morreu na terça-

feira (7), em Florianópolis. lúcia 
Stefanovich, de 69 anos, foi delegada da Polícia 
Civil em Santa Catarina por 45 anos. Ela se 
recuperava de um acidente vascular cerebral 
(avC) sofrido em dezembro de 2016.
até ter o avC, ela atuava como delegada na 
5ª DP da capital e dizia que tinha nascido para 
ser policial, por isso não se aposentava. lúcia 
foi a primeira delegada-geral do país e única 
secretária de Segurança Pública de Santa 
Catarina, entre 1995 e 1998, conforme o governo 
do Estado. Ela também criou uma delegacia 
especializada no atendimento a mulheres na 
década de 1980. 

AmeliA toleDo 
 a artista plástica e ícone da 
contracultura brasileira morreu 
aos 90 anos. Segundo sua 

família, amelia morreu de morte 
natural, “em paz”. amelia amorim 

Toledo nasceu em São Paulo, em 1926. 
Escultora, pintora, desenhista e designer, teve 
trânsito com artistas como anita malfatti, 
Waldemar da Costa e vilanova artigas, e nos 
anos 1960 inicia uma carreira de professora 
na Faculdade de arquitetura e Urbanismo 
da Universidade mackenzie e na Fundação 
armando Álvares Penteado (Faap) e também no 
rio de Janeiro.

DicK gorDoN 
morreu nesta segunda-feira 
(6) o astronauta Dick Gordon, 
de acordo a agência espacial 

americana (nasa). o comandante 
tinha 88 anos e se destacou pelo comando da 
missão apollo 12, a segunda a pisar na lua. 
Gordon, capitão aposentado da marinha dos 
Estados Unidos, se tornou astronauta em 1963. 
Ele passou mais de 316 horas no espaço em 
duas missões. a primeira delas, a Gemini 11, 
ocorreu em 1966 e bateu o recorde de uma 
nave Gemini em órbita, 1189,3 km. o destaque 
do trabalho de Gordon foi a viagem à lua como 
piloto de comando da apollo 12, no ano 1969. Ele 
viajou ao lado dos astronautas Charles Conrad e 

alan bean. o trio ficou 31 horas na superfície do 
satélite terrestre.

DeNis DAsoul 
o ex-jogador belga morreu no 
último domingo, aos 34 anos, 
ao ser atingido por um raio 

enquanto surfava na austrália. 
Dasoul, que tinha se aposentado em 

2011, chegou a ser capitão da seleção belga 
nas categorias de base e atuou em diversos 
clubes do país, como Standard liege, Genk e 
royal antwerp. Ele ainda teve passagem pelo 
futebol italiano, com destaque para o Perugia. 
Segundo relatos de testemunhas, Dasoul 
entrou no mar ao lado do instrutor na praia de 
batu bolong. o tempo estava cinzento, mas 
com apenas uma chuva leve. Enquanto estava 
no mar, testemunhas descreveram que um 
forte raio atingiu toda a costa. Dasoul morreu 
instantaneamente.

João vArgAs
Faleceu no dia 2 de novembro no hospital de 
São miguel do oeste, aos 70 anos. Seu corpo 
foi velado no Salão Comunitário de linha Sede 
rosário, romelândia, sendo sepultado no 
cemitério da comunidade.

ibANÊs luiz blAu
Faleceu no dia 3 de novembro vítima de 
acidente de trânsito, aos 47 anos. Seu corpo 
foi velado na Capela São Thiago de Daltro 
Filho, sendo sepultado no cemitério da 
comunidade. a família convida para missa de 
sétimo dia, a ser celebrada amanhã (12), às 
8h30, na igreja matriz de Guaraciaba, e o culto 
de sétimo dia, às 9h30, na Capela São Thiago 
de linha Daltro Filho.

DeNésiA ANA bAú
Faleceu no dia 4 de novembro em sua 
residência, aos 81 anos. Seu corpo foi velado na 
igreja Católica de linha Caçador, barra bonita, 
sendo sepultado no cemitério de linha Polaca.

AireNe De morAis                                                              
Faleceu às 14h de quinta-feira (9), aos 75 anos. 
Seu corpo foi velado na comunidade católica da 
linha Água Parada e sepultado no cemitério da 
comunidade.

ObITuÁRIO

QUaLiFiCaçãO 
Senai promove curso sobre gestão de pessoas na indústria 4.0

A quarta-feira (8) foi de qualifica-
ção para mais de 15 pessoas no audi-
tório do Serviço Nacional de Aprendi-
zagem Industrial (Senai), entidade da 
Federação das Indústrias do Estado de 
Santa Catarina (Fiesc). A instituição ofe-
receu o curso Gestão de Pessoas 4.0 a 
pedido do Núcleo de Profissionais de 
Recursos Humanos, da CDL e Associa-

ção Empresarial. O treinamento abor-
dou as mudanças na legislação traba-
lhista, flexibilização de aspectos como o 
trabalho conjunto de homens e máqui-
nas, terceirização, entre outros temas.

Conforme a professora da capa-
citação, Tatiana Kley Drehmer Piso-
ni, o objetivo foi qualificar profissio-
nais da área de Recursos Humanos para 

analisar o cenário da indústria avan-
çada e identificar os impactos na ges-
tão de pessoas. “Hoje abordamos os de-
safios do mercado. A implementação 
das novas tecnologias promoverão pro-
fundas mudanças no mercado de tra-
balho. Pesquisas mostram que 65% das 
crianças de hoje executarão empregos 
que não existem atualmente”, explica. Curso abordou desafios do mercado atual

Diana Heinz/O Líder

O governo de Maravilha vai 
lançar nos próximos dias o pro-
cesso de licitação para a compra 
de dois veículos coletivos. Nes-
ta semana foi anunciado o re-
passe de recursos do governo fe-
deral, no valor de R$ 360 mil, 
que será usado para a compra. 
O valor vem por meio de emen-
da parlamentar do deputado fe-
deral Celso Maldaner (PMDB). 

Do montante total, R$ 230 
mil serão usados para a compra 
de um ônibus adaptado às nor-
mas de acessibilidade, para o 

transporte dos alunos da Apae 
Marisol. Para este investimento a 
prefeitura deve entrar com con-
trapartida de R$ 120 mil. O veí-
culo será entregue para a Apae 
com termo de cessão de uso. 

O restante do recurso, no 
valor de R$ 130 mil, será usa-
do para a compra de uma mi-
nivan. A contrapartida do 
município deve ser de apro-
ximadamente R$ 25 mil. O 
veículo será usado princi-
palmente para atividades da Se-
cretaria de Assistência Social. 

EmEnDa ParLamEnTar

CamPanHa

município recebe 
recursos para 
adquirir veículos

Prefeitura fará recolha 
de lixo no interior 

Maravilha terá uma campa-
nha de recolha de lixo no inte-
rior neste mês. A coleta será du-
rante os dias 21 e 22, realizada 
pela secretaria da Agricultura. De 
acordo com o secretário, Pedro 
Gilberto Ioris, os agricultores já 
estão cientes do procedimento. 

Ioris aconselha os produ-
tores rurais a deixarem tudo 
pronto, pois no dia 21 os traba-

lhos começam às 7h e se es-
tendem até o fim da tarde do 
dia seguinte. Não há um ro-
teiro definido para a recolha. 
Pneus, lâmpadas, pilhas, ba-
terias, móveis, eletrodomés-
ticos, embalagens de agrotó-
xicos, aparelhos eletrônicos, 
isopor e resíduos provenien-
tes de assistência à saúde ani-
mal não podem ser entregues.
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COTIDIANO

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

rECUPEraçãO

SaÍDa TEmPOrária

HOSPiTaL

Jovem segue internado após 
grave acidente na Br-158

Preso é indiciado por 
assalto após indulto

Paciente é contido ao 
fugir de atendimento

TrÂnSiTO Colisão foi contra um caminhão

motorista morre em acidente na 
Br-158 em Cunha Porã

Um grave acidente envol-
veu dois veículos na quinta-
feira (9) na BR-158, em Cunha 
Porã. O acidente foi entre um 
veículo Celta de Cunha Porã 
e um caminhão carregado de 
suínos, de Itapiranga. O moto-
rista do Celta, Leodir Camar-
go, morador de Cunha Porã, 
morreu no local. O condutor 
do caminhão, de 27 anos, não 

ficou ferido.
O acidente ocorreu às 

11h15. Três horas mais tar-
de, o corpo ainda estava no lo-
cal aguardando a chegada do 
IML. De acordo com o IGP, a 
equipe estava em um atendi-
mento com morte em São Mi-
guel do Oeste e, por esse mo-
tivo, não conseguiu fazer o 
trabalho no mesmo momento.

Divulgação

Celta ficou destruído com o impacto na rodovia

A UTI Móvel do Samu de 
São Miguel do Oeste trans-
feriu o jovem que sofreu um 
grave acidente nesta sema-
na para atendimento especia-
lizado no Hospital Regional 
de Chapecó. Lucas Diona-
tan Weber, de 21 anos, perma-
nece internado, mas estável. 
O acidente aconteceu na ma-
nhã de terça-feira (7), na BR-

158, nas proximidades da fábri-
ca da Aurora, em Cunha Porã. 
Ele é de Tigrinhos, mas traba-
lha na Copema de Maravilha.

O jovem ficou gravemen-
te ferido ao colidir contra um 
ônibus, quando retornava da 
região de Caibi, onde fez en-
tregas. Ele estava em um Fiat 
Strada da empresa, que acom-
panha a recuperação do jovem. 

Marci Kraiczk/Divulgação

Colisão deixou veículo destruído e trânsito bloqueado na rodovia

COmUniCaçãO DE vEnDa DE vEÍCULO

O leitor já deve ter ouvido ou lido o ditado popular que as-
sim versa: carro e arma não se emprestam. Este ditado deve ter 
sido criado por alguém que muito bem conhecia as consequên-
cias que poderiam advir do empréstimo destes dois objetos.

No caso da arma, o seu dono poderia ter sérias consequên-
cias jurídicas em decorrência do empréstimo. Imagine os dissa-
bores a ele decorrentes se quem a emprestou resolvesse come-
ter um homicídio valendo-se dela como instrumento do crime.

Já o veículo, uma série de transtornos também poderia ser ge-
rado à pessoa que consta como proprietário perante o órgão de 
trânsito. Como se sabe, nossa lei de trânsito imputa ao proprie-
tário as infrações cujo condutor não seja imediatamente identi-
ficado, tendo, neste caso, o dono do veículo quinze dias para in-
dicá-lo, prazo este contado a partir da data do recebimento da 
notificação.

Se emprestar um veículo já pode trazer dor de cabeça, o que 
dizer da imprudência de vender o veículo sem adotar as cautelas 
necessárias? Com grande frequência somos procurados por pes-
soas que dizem terem sido penalizados com a suspensão do di-
reito de dirigir por terem vendido o veículo sem realizar os pro-
cedimentos para a imediata transferência do bem junto ao órgão 
de trânsito.

Nosso Código de Trânsito menciona que no caso de transfe-
rência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar 
ao órgão executivo de trânsito, dentro do prazo de trinta dias, có-
pia autenticada do comprovante de transferência, devidamente 
assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solida-
riamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a 
data da comunicação.

Para evitar esse tipo de transtornos, o proprietário deverá en-
tregar cópia autenticada do Certificado de Registro de Veículo – 
CRV, frente e verso, devidamente assinado, com reconhecimento 
de firma do vendedor e comprador. Caso o comprador não trans-
fira o veículo, o procedimento administrativo cabível é a comuni-
cação de venda.

O procedimento é relativamente simples, bastando efetuar a 
entrega de cópia legível e autenticada do CRV, devidamente pre-
enchido, assinado e datado, sem rasuras, emendas ou ressalvas, 
ao órgão de trânsito onde o veículo estiver registrado. A informa-
ção de que foi efetuada a venda do veículo é inserida no sistema e 
exime o antigo proprietário de qualquer irregularidade cometida.

A comunicação de venda em breve poderá ser feita por meio 
eletrônico. A questão foi regulamentada pela resolução nº 712, de 
25 de outubro de 2017. Todavia, ela entrará em vigor em 180 dias 
após a data de publicação. Seja na forma presencial ou na forma 
eletrônica, é absolutamente importante que o proprietário do ve-
ículo comunique a venda ao órgão de trânsito. Fica aí a dica para 
quem não gosta de problemas.

A Polícia Civil, por meio 
da Delegacia de Polícia de Ma-
ravilha, indiciou um homem 
de 26 anos pelo crime de rou-
bo ocorrido em uma loja, 
no Centro de Maravilha. 

De acordo com a polícia, o 
caso aconteceu no dia 10 de se-
tembro deste ano, quando o sus-
peito ingressou no estabeleci-
mento comercial anunciando o 
assalto. No local estavam duas 
funcionárias, sendo que uma 
delas foi agredida. Outra, con-
forme a polícia, conseguiu sair 

e pedir socorro. O homem fu-
giu com um celular e dinheiro. 

Após análise das imagens de 
monitoramento e outras diligên-
cias investigatórias da Polícia Ci-
vil, o suspeito foi identificado.

O homem já possui con-
denação pelo crime de homicí-
dio e atualmente cumpre pena 
na penitenciária de Chapecó. 
Na semana do crime ele estava 
em benefício de saída temporá-
ria da penitenciária, veio a Ma-
ravilha para visitar familiares e 
acabou cometendo o assalto.

A Polícia Militar precisou 
algemar e conter um pacien-
te após ele fugir do atendimen-
to no Hospital São José em Ma-
ravilha. O caso foi registrado na 
noite de quinta-feira (9), quan-
do o homem foi atendido pelo 
Corpo de Bombeiros e enca-
minhado até a unidade. No lo-
cal, bastante agressivo, ele fugiu 
e começou a depredar veícu-
los, nas proximidades do hos-

pital. O paciente faz tratamento 
com medicamento controlado.

A Polícia Militar foi acionada 
e encontrou o homem já na Rua 
José Bonifácio, enquanto tenta-
va fugir. Ele subiu em uma cami-
nhonete e desferiu socos em ou-
tros veículos. A guarnição da PM 
tentou a imobilização, sendo ne-
cessário o uso da força e algemas. 
Depois, ele foi levado novamente 
pelos bombeiros para o hospital.

Uma ação conjunta entre as 
polícias Rodoviária Federal e Ci-
vil descobriu, na manhã de sex-
ta-feira (10), em Pinhalzinho, 
um depósito de cigarros contra-
bandeados, quando foram apre-
endidos cerca de 50 mil maços. 
O produto estava em uma resi-
dência anexa a uma distribuido-
ra de doces, no centro da cida-
de, e dentro de dois automóveis. 
Na garagem, os policiais flagra-
ram homens descarregando 
mais cigarros de um GM/Vectra, 

placas de São Miguel do Oeste.
Em um dos quartos da casa 

foram encontradas mais cai-
xas de cigarros contrabandea-
dos. No total, a mercadoria en-
contrada está avaliada em R$ 
250 mil. Os cinco homens en-
volvidos foram presos em fla-
grante e conduzidos à PF para os 
procedimentos cabíveis. A PRF 
em Santa Catarina já soma qua-
se 13 milhões de maços de ci-
garros contrabandeados apre-
endidos somente em 2017.

O Tribunal do Júri con-
denou, nesta semana, Jair de 
Freitas Noronha, após 12 ho-
ras de julgamento no Fórum 
de Maravilha. Ele foi acusa-
do de tentativa de homicídio 
contra Sevaldo Stumm, em 

um bar no município de Flor 
do Sertão, em janeiro de 2009. 
Ao fim do julgamento, ele foi 
condenado a quatro anos de 
reclusão em regime inicial 
aberto, pelo crime de tenta-
tiva de homicídio simples.

JÚri

COnTraBanDO 

Homem é condenado por 
tentativa de homicídio

ação conjunta descobre 
depósito de cigarros  
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JaSC Esta foi a primeira vez que a categoria competiu nos Jogos Abertos

Futebol feminino maravilhense 
participa de competição estadual 

Durante o último fim de 
semana o time do projeto Gol 
de Menina de Maravilha re-
presentou o município nos 
Jogos Abertos de Santa Cata-
rina (Jasc), em Lages. A pri-
meira partida foi contra La-
ges, com placar de 2 x 0 para 
as donas da casa. Na segun-
da partida, contra Chapecó, 
nova derrota: 5 x 0. Para fe-
char a participação das ma-
ravilhenses, derrota de 4 x 0 
diante de Tunápolis. 

O professor Paulo Ferrei-
ra destaca que foi a primei-
ra vez que o futebol femini-
no de Maravilha participa da 
fase estadual dos Jasc. “Vale 
pela experiência adquirida e 
por fazer história, sendo que 
estas meninas foram as pri-
meiras do município a par-
ticipar de uma fase estadual 
dos Jasc no futebol feminino”, 
finaliza.  

Time do Projeto Gol 
de menina

Divulgação

rECOnHECimEnTO 

inéDiTO

ESTaDUaL

Professor Douglas Lago concorre ao prêmio 
gustavo Kuerten 

maravilha promove primeiro campeonato 
de ginástica rítmica 

mesatenistas participam dos Jasc

O maravilhense Douglas 
Lago foi indicado para concor-
rer ao prêmio Gustavo Kuer-
ten na categoria paralímpi-
ca. Lago disse estar surpreso, 
mas acredita que foi lembra-
do pelo trabalho que vem de-
senvolvendo junto à seleção 
catarinense e na Secretaria de 

Esportes de Maravilha. A pró-
xima etapa é por votação on
-line. É permitido votar uma 
vez em cada categoria. Deve-
se votar em todas as catego-
rias, mesmo que seja em bran-
co; para que a votação tenha 
validade, é preciso confirmar.

O Troféu Gustavo Kuer-

ten de Excelência no Espor-
te foi criado por meio do De-
creto nº 1.279 de 16 de abril de 
2008, com o objetivo de o Es-
tado de Santa Catarina, por 
meio da Secretaria de Turis-
mo, Cultura e Esporte (Sol), 
homenagear atletas, entida-
des, técnicos e equipes cata-

21/11 - Término da 
votação popular
28/11 - realização da 
reunião da Curadoria
- Cerimônia – Teatro 
Governador Pedro ivo

rinenses que tiveram desta-
que especial ao longo do ano. 

DiPLOma
Galvão Bueno fez uma merecida surpresa para o golei-

ro Marcelo Grohe. Entregou o Diploma do Bem, homenagem 
pela melhor defesa do Século 21.

Contra a Ponte Preta, Marcelo Grohe foi o melhor em 
campo. Pegou tudo e mais um pouco. Salvou o Grêmio com 
seis defesas. Mais uma vez, ele levou o time nas costas. O ní-
vel de Grohe subiu também pela sombra que Paulo Victor faz.

LamEnTávEL 
Geralmente nessa fase final de temporada as equipes 

consideradas de ponta têm suas formações e alternativas 
bem definidas. Com o Internacional isso não acontece, está 
confusa a parte estrutural. Vou deixar bem claro, a dificulda-
de não é a classificação para a Série A em 2018. Problema é a 
parte administrativa, direção sabe das carências e não toma 
providências.

manO
“Esse Brasileirão seria do Grêmio. Tinha a melhor equi-

pe”. A frase é de Mano Menezes, técnico do Cruzeiro, no ca-
nal FOX Sports. É bom lembrar que a equipe reserva do Grê-
mio jogou 16 pontos no lixo.

amaDOr
Metropolitano, de Nova Veneza, conquistou o Estadual 

Não Profissional de Futebol, ao bater o Cometa, nos pênal-
tis. Equipe de Itapiranga esteve reforçada com Renatinho, 
ex-CRM. Depois triunfou sobre o Carlos Renaux, de Brus-
que, por 2 a 1 na decisão disputada em Joinville. Com isso, 
o Metropolitano garantiu vaga no Campeonato Sul-Brasilei-
ro de Futebol.

viraLiZOU
Nessa onda de redes sociais em geral, volta e meia apa-

recem algumas coisas curiosas! Essa imagem com o qua-
dro do Internacional jogado na lixeira foi compartilhada por 
um grande número de pessoas em Maravilha. Nosso agen-
te de assuntos de 
pouca relevância 
acredita que foi 
depois do empate 
com o Luverden-
se. E a frase de 
Guto Ferreira: “Só 
toma gol quem tá 
dentro da parti-
da. Eu estou fora”. 
Teria sido a gota 
d’água. Por ou-
tro lado, alguns 
colorados acre-
ditam que é coi-
sa de gremista.

Na quinta-feira (15), a partir 
das 13h30, no Ginásio Municipal 
de Esportes Gelson Tadeu Lara, 
será realizado o primeiro Cam-
peonato Municipal de Ginástica 
Rítmica de Maravilha. Vão com-
petir 21 atletas em três catego-
rias, que são treinadas pela pro-
fessora Silvia de Oliveira, com 

a auxiliar Alexandra Ferraz.
Na categoria pré-infan-

til competem as atletas Aman-
da Riboldi, Natália Strapasson, 
Fabiula Giacomeli, Samira Go-
lin, Alícia Mack, Vitória Rover-
si e Simone Roversi. Na cate-
goria infantil, Laura Gotardo 
Thesing, Nicoli Trombini, Iara 

Corêa, Maiara Gomes, Eduar-
da Guarez, Eduarda Dias, Lau-
ra Teston e Sofia Boff. Na juvenil, 
Amanda Briancini, Andrieli Le-
nhart, Julia Rieth, Marília Can-
ton e Pietra Back Bertollo.

Os jurados das apresenta-
ções virão da cidade de Cha-
pecó e cada atleta terá 1 mi-

nuto e 30 segundos para a 
apresentação dos movimen-
tos obrigatórios e da coreo-
grafia. Todas receberão uma 
medalha de participação. A 
competição tem o apoio de 
empresas como Restauran-
te Sartori, Papelaria Duen-
de, Oeste Tintas e Bruna Tur.

Entre os dias 6 e 9 de novem-
bro Maravilha foi representada 
nos Jogos Abertos de Santa Ca-
tarina (Jasc), na modalidade de 
tênis de mesa masculino, pela 
equipe da Secretaria de Esportes/
Erva Daninha/AATMM. A com-
petição foi realizada em Lages.

Nos dias 6 e 7 teve jogos do 
torneio de equipes, quando Ma-
ravilha enfrentou Lages e Join-

ville, sendo os atletas Leonardo 
Zatt, Douglas May e Marcos Kun-
rath escalados pelo professor Tie-
go Drumm. Na quarta-feira (8) 
à tarde teve o torneio de duplas, 
quando Zatt e May enfrentaram 
as duplas de Itajaí e Lages. 

Para o torneio individual, 
Maravilha contou com May, que 
teve na primeira fase confron-
tos contra Guilherme Gomes, de 

Joinville, e Jean Streit, de Tim-
bó, enquanto Kunrath enfrentou 
Sérgio, de Lages, e Luís Anjos, de 
Joaçaba. O torneio individual en-
cerrou a participação da equipe 
da Cidade Das Crianças nos Jasc 
deste ano.

TrOFéU CLéBErSOn 
FErnanDO Da SiLva

No próximo dia 9, Maravilha 

sedia a última etapa do Circui-
to Oeste de Tênis de Mesa – Tro-
féu Cleberson Fernando da Silva, 
em evento que reúne mesatenis-
tas de todas as idades da região 
Oeste. A competição será no Gi-
násio Municipal de Esportes Gel-
son Tadeu Lara. Na oportunida-
de, também serão premiados os 
melhores de cada categoria du-
rante todo o ano 2017.



Professor Douglas Lago 
concorre ao prêmio 
gustavo Kuerten

Para candidatos 
do Enem, primeiro 
dia teve surpresa e 
pressão individual

Palestra reúne 
empresários e 
colaboradores 
de empresas 
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maravilhense foi indicado para concorrer ao prêmio na 
categoria paralímpica. Próxima etapa é a votação on-line

Participantes fazem avaliação do tema deste ano e 
prospectam prova de amanhã

ideia foi pensada para dar mais ânimo aos funcionários e 
proprietários para o novo ano

incentivo ao melhoramento 
genético apresenta 
resultados positivos 
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Dirseu ramm é um dos precursores do Clube da bezerra e neste ano obteve reconhecimento em diversos quesitos

CUnHa POrã Divulgação
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