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FEIJOADA E MÚSICA 
Camilla Constantin/O Líder

Evento foi realizado quarta-feira (15), no Espaço Criança Sorriso, com a presença do chefe de cozinha Sadi Kuzbick
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O papa Francisco fica 
triste quando vê fiéis e 

até religiosos usarem o ce-
lular para fazer fotos duran-
te a missa. Na audiência ge-
ral na Praça São Pedro, o 
pontífice falou sobre diver-
sos temas e anunciou um 
novo ciclo de catequeses, 
depois da conclusão da sé-
rie sobre a esperança na se-
mana passada. Enquan-
to falava da importância 
de determinados aspec-

tos na Igreja, ele usou uma 
metáfora para questionar 
o uso excessivo de apare-
lhos nas celebrações. “Por 
que, a um certo ponto, o 
sacerdote diz ‘corações ao 
alto?’ Ele não diz ‘celula-
res ao alto para tirar foto!’ 
Não! Fico triste quando 
celebro e vejo muitos fi-
éis com os celulares para 
cima. Não só os fiéis, mas 
também sacerdotes e até 
bispos. A missa não é es-

petáculo, é ir ao encontro 
da paixão e ressurreição 
do Senhor. Lembrem-se: 
chega de celulares”, decla-
rou. A dependência do ce-
lular (para não dizer ví-
cio) chegou aos extremos. 
No show do Coldplay em 
São Paulo, o cara parou a 
música e pediu ao públi-
co para parar de filmar e 
se divertir. Para muitos, o 
celular recebe mais aten-
ção do que uma pessoa.

CHEgA DE CELULArDEPUTADO JOÃO RODRIGUES

Na quarta-feira (14), em Chapecó, foi lan-
çada a pré-candidatura do deputado fede-
ral João Rodrigues (PSD) ao governo do Esta-
do. O grupo político que apoia o parlamentar 
e se mantém unido desde 2004 fixou o iní-
cio de dezembro para uma definição das can-
didaturas do PSD. Há um acordo político en-
tre João Rodrigues e Gelson Merisio: em nova 
avaliação decidirão qual será o nome do par-
tido pelo Oeste ao governo. Isto vai ocor-
rer em dezembro, segundo decidiram 20 pre-
feitos, dezenas de vereadores e líderes do 
PSD, PSB, PP, DEM e PTB da região no últi-
mo feriado. Em termos de hipóteses, só veta 
o PT. E admite coligações com o PP, PSDB 
e PMDB. Em termos de popularidade, teria 
mais consistência do que Gelson Merisio.

nÃo ACeiToU

O jornalista Luiz Carlos Prates acaba de 
comunicar que declinou do convite feito pelo 
próprio deputado e pré-candidato à presi-
dência Jair Bolsonaro (PSC-RJ) para dispu-
tar uma das duas vagas ao Senado Federal por 
Santa Catarina em 2018. Agradeceu às ma-
nifestações de apoio, segundo ele, decorren-
tes dos mais de 35 anos de profissão, mas dis-
se que optou por seguir na comunicação. 

POBREZA
A Procuradoria da República no Dis-

trito Federal pediu à 10ª Vara Federal de 
Brasília que sejam bloqueados R$ 24 mi-
lhões em bens e valores do ex-presiden-
te Luiz Inácio Lula da Silva e do filho caçula, 
Luís Cláudio. O pedido é o desdobramen-
to da Operação Zelotes e está relaciona-
do à prorrogação de incentivos fiscais des-
tinados a montadoras de veículos por meio 
de medida provisória editada pela adminis-
tração petista e às negociações do gover-
no brasileiro para a compra de caças suecos. 
Lula foi denunciado pelo Ministério Públi-
co Federal por tráfico de influência, lava-
gem de dinheiro e organização criminosa.

FIM DE NOVOS 
CURSOS DE MEDICINA

O governo de Michel Temer vai decretar 
uma moratória para impedir a abertura de no-
vos cursos de medicina no país. O prazo será de 
cinco anos. O ministro Mendonça Filho (DEM
-PE), da Educação, confirma a informação. Se-
gundo ele, o decreto para a adoção da medida 
já está na mesa do presidente, que deve assi-
ná-lo até o fim do ano. “Há um clamor dos pro-
fissionais de medicina para que se suspenda 
por um período determinado a abertura de no-
vas faculdades, em nome da preservação da 
qualidade do ensino”, diz Mendonça. Segun-
do ele, dois editais em andamento para a aber-
tura de novos cursos, lançados ainda no go-
verno de Dilma Rousseff, serão concluídos. 

DePUTADo CelSo mAlDAner e AS APAeS

O deputado federal Celso Maldaner (PMDB) destaca o trabalho de educa-
ção, saúde e assistência social às pessoas com deficiência que as apaes realizam 
no Estado. São 190 associações existentes que, juntas, atendem 18 mil alunos. 
Para valorizar e reconhecer este trabalho, o parlamentar lançou no ano 2016 
um projeto que visa destinar R$ 1.372 milhão em recursos de emenda parla-
mentar de sua autoria para aquisição de veículos adaptados ou equipamentos 
que possam auxiliar o trabalho destas entidades. Os municípios que já recebe-
ram o veículo e já foram entregues para a entidade neste ano são Pinhalzinho, 
Ponte Serrada, São Lourenço do Oeste, Iraceminha e Modelo, além de São Mi-
guel do Oeste, que já  recebeu o veículo, porém falta adaptar e entregar. Cunha 
Porã e Maravilha já contam com os recursos empenhados, além de Itapiran-
ga, que aguarda a confirmação. Maldaner explica que os veículos proporcio-
nam maior autonomia para a escola na realização de suas atividades externas.

A ONCOLOGIA POR ENQUANTO 
SÓ NO PAPEL EM SÃO MIGUEL

Há poucos dias para o fim do ano 2017, uma má notí-
cia pegou as autoridades do setor da saúde e também a po-
pulação do Extremo-Oeste de surpresa nesta semana. Em 
passagem por São Miguel do Oeste, o secretário de Esta-
do da Saúde, Vicente Caropreso, informou que o início dos 
trabalhos no setor oncológico, montado dentro do Hospital 
Regional Terezinha Gaio Basso, ficou inviável para este ano. 
Caropreso justificou que o Estado já tinha aprovado, pelo 
Ministério da Saúde, o Plano Operacional da Oncologia, 
por meio do qual uma das cidades contempladas seria São 
Miguel do Oeste. Conforme ele, o valor que seria destina-
do para a oncologia foi judicializado e, agora, o governo do 
Estado terá que devolver o recurso ao Ministério da Saúde.
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LIÇÕES DE VIDA
“a derrota depende de nós, tanto quanto a vitória. 
Entretanto, a pior derrota é a de quem desanima. Perder 
nem sempre é ser derrotado, mas o desânimo estraga 
totalmente a vida. não desanime jamais! Pense nisso!”

Até A PróxImA EDIçãO!

FEPAr DE mODELO 

Nesta semana recebemos a visita do amigo 
e prefeito de Modelo, Ricardo Maldaner, que 
juntamente com as soberanas da 19ª edição 
da Festa Estadual do Porco Assado no Rolete, 
veio até a emissora convidar a comunidade re-
gional para o grande evento de sua cidade, que 

será realizado entre os dias 1º e 3 de dezem-
bro, com grandes atrações. Nós, como convi-
dados, também agradecemos a distinção da 
visita e o desejo de uma grande festa, pois a 
cada edição há novas atrações e a hospitali-
dade do povo na recepção aos convidados.

Diana Heinz/O Líder

JUSTIÇA MAIS JUSTA

Nova CLT: José Cairo Junior, juiz do tra-
balho da Bahia, proferiu dura sentença con-
tra um empregado no sábado (11), base-
ando-se na nova legislação trabalhista. O 
funcionário havia processado o emprega-
dor por ter sido assaltado à mão armada pou-
co antes de sair para a firma. Pedia R$ 50 mil, 
mas foi obrigado a desembolsar R$ 8.500 por 
litigância de má-fé e pelas custas da ação.

DebAnDAnDo

Entre janeiro e setembro, os três maio-
res partidos do país – PMDB, PT e PSDB – 
perderam pouco mais de 37 mil filiados. 
Quem mais perdeu foi o PMDB: 15.500 pes-
soas deixaram a legenda. Na sequência apa-
recem o PT, com 14.700 baixas, e o PSDB,  
que deixou de contar com 7.400 eleito-
res. Entre os três partidos, o PT tem sido o 
mais agressivo na busca por novos filiados.

reconhecimento

A Comenda do Legislativo Catarinense foi insti-

tuída pela Resolução nº 02/08, que unifica as home-

nagens concedidas pelo Legislativo estadual que visa 

reconhecer a atividade de pessoas físicas, jurídicas e 

outras entidades, que no campo de suas atribuições 

realizam ações relevantes e de destaque em Santa 

Catarina, em prol da sociedade. Da mesma honraria 

fomos distinguidos no ano 2015, cuja medalha está 

exposta em local de destaque na nossa sede, bem 

como o título honorífico, pois é uma grande honra 

recebê-la em reconhecimento pelos anos de serviços 

prestados ao Estado catarinense. Parabéns à Unoesc!

“Salve lindo pendão 
da esperança [...]”

O Dia da Bandeira é co-
memorado anualmen-
te em 19 de novembro. Esta 
data não é feriado nacio-
nal no Brasil. Nesta mesma 
data, em 1889, ocorreu a ins-
tituição da Bandeira Repu-
blicana Nacional como Ban-
deira oficial do Brasil.

UNOESC RECEBE HONRARIA

Às 19h de segunda-feira (20), em sessão sole-

ne no plenário da Alesc, a Universidade do Oes-

te de Santa Catarina (Unoesc) de São Miguel do 

Oeste será homenageada com a Comenda do Mé-

rito Legislativo Catarinense por indicação do de-

putado estadual Mauricio Eskudlark (PR). A uni-

versidade será uma das 40 personalidades e 

instituições catarinenses que receberão esta que 

é a maior honraria concedida pelo parlamen-

to estadual. “É uma honra homenagear a insti-

tuição que há mais de 30 anos investe na região 

e promove o desenvolvimento econômico e so-

cial. Esta é uma conquista dos diretores, professo-

res, alunos e todas as pessoas que de alguma for-

ma ajudaram a construir com muitos sonhos e 

trabalho esta bela história”, destaca Eskudlark.

O evento tem a confirmação da presença do 

reitor, Aristides Cimadon; do vice-reitor da Uno-

esc campus São Miguel do Oeste, professor Vitor 

Carlos D`Agostini; professores; e outras persona-

lidades que marcaram história na universidade.

CaIXaS dE 
SUPErMErCadO 
SEM aTENdENTE

Com 22 lojas na Metade 
Sul do Estado do Rio Grande 
do Sul, a Rede Peruzzo 
começou a instalar caixas 
sem atendente, chamados de 
self-checkout. Os primeiros 
terminais começaram a 
funcionar na segunda-feira 
(13) em um supermercado 
da empresa em Bagé. O 
sistema aceita, inclusive, 
dinheiro. São seis novos 
equipamentos, importados do 
Japão, que devolvem o troco 
automaticamente. Funcionarão 
assim: um fiscal fica no local 
observando os clientes, que 
passam as compras para leitura 
do código de barras, colocam 
os produtos na sacola e pagam 
com cartão ou dinheiro. Podem 
ser usados por consumidores 
com até 20 itens. 

vErgOnHA

A Câmara dos Deputados paga aposentadoria de até R$ 23.344,70 por mês para parlamen-
tares cassados. Os benefícios são provenientes de um plano de previdência abastecido, em 
parte, com recursos públicos. Nove parlamentares que perderam o mandato por envolvimen-
to em esquemas de corrupção ou improbidade administrativa recebem os pagamentos men-
sais – o valor mais baixo é de R$ 8.775,38. As aposentadorias somam R$ 126.960,94 por mês e 
seu pagamento não é ilegal. Dos beneficiários desse montante, cinco deputados foram cas-
sados em razão do escândalo dos Anões do Orçamento – grupo acusado de receber propi-
na de prefeitos e governadores em troca de liberação de recursos da União nos anos 1990 – e 
dois por causa do Mensalão – esquema de compra de apoio político no Congresso, segun-
do a acusação, durante o primeiro mandato do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
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OS ArtIgOS ASSInADOS SãO DE rESPOnSABILIDADE DOS AUtOrES E nãO rEFLEtEm nECESSArIAmEntE A OPInIãO DO JOrnAL O LíDEr.

CHArgE

Pardais das rodovias federais do rS 
e SC estão desligados desde sábado
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Os pardais das rodovias fe-
derais do Rio Grande do Sul e de 
Santa Catarina não estão regis-
trando multas desde o último dia 
11. O motivo é a falta de dinhei-
ro para pagamento das empresas 
donas dos controladores de velo-
cidade. Os equipamentos moni-
toram 241 faixas de tráfego: 123 
nas rodovias gaúchas e 118 nas 
catarinenses. 

Na região Oeste de SC, a me-
dida atingiu a BR-153 entre Con-
córdia e Irani, e a BR-282 em toda 
sua extensão, que vai do Extremo
-Oeste ao litoral do Estado. Os ra-
dares nas BRs-280 e 470 na região 
de Blumenau e Gaspar também 
foram desativados. A informa-

Um SUPErPODEr 
OPCIOnAL

Experimentar descobertas científicas na prática é 
sempre uma revelação. Um grande incentivo para seguir 
em frente.

Há alguns dias eu falava em uma empresa sobre um 
estudo científico famoso: um deficiente visual, ao entrar 
em uma sala com pessoas mal-humoradas, sentia o clima 
pesado. E ele começava a se sentir de mau humor tam-
bém, mesmo sem ver nada. De alguma forma, captamos e 
sentimos o que acontece no ambiente.

Alguns dias depois dessa reflexão, peguei carona com 
um Uber rancoroso. Ele estava irritado com a empresa, 
com o governo, com o país. Disse que iria para a Euro-
pa ganhar a vida. E o pior: para desviar do trânsito, fiquei 
quase o dobro do tempo previsto ouvindo aquelas lamen-
tações. E comecei a ser contagiado por aquele mal humor 
também. Como fumantes passivos, absorvemos o pessi-
mismo alheio.

Mas tem o lado positivo: assim como as emoções ne-
gativas são transmitidas, as emoções positivas também 
contagiam. Estudos mostram a impressionante influência 
social do simpático, otimista, bem-humorado. É imediato: 
conviver com pessoas de bem com a vida, faz você tam-
bém ver o mundo de uma forma mais bonita. Creio que 
nem seja necessário falar aqui, mais uma vez, sobre a im-
portância de escolher bem as nossas companhias.

Mas é cômodo culpar os outros. Como se ouve por aí: 
“Estou mal-humorado porque aquela pessoa tem uma 
energia negativa”. Tudo bem, podemos chamar de ener-
gia. Mas e a sua energia? E o seu superpoder contagiante, 
não foi usado? Indefeso, você aceita o golpe inconsciente 
de outro indivíduo refém das circunstâncias.

Perceba, leitor, o tamanho do problema: se o dia for 
bom, transmito alegria. Se o dia estiver ruim, sem querer, 
contamino os outros com minha frustração. Será que pas-
saremos a vida regulando nossas atitudes com aquilo que 
acontece no ambiente? Será que precisamos de sorte e re-
compensa para ser pessoas boas? Se sim, estamos conde-
nados a reagir aos eventos imprevisíveis do destino.

Acredito que estamos diante de uma opção: ser o pes-
simista que desanima, ou tornar melhor o dia de quem es-
tiver perto. Não importa o que acontecer. Nosso poder de 
influência não pode depender somente das circunstân-
cias ou do humor alheio.

Fui contaminado pelo mau humor do Uber. Mas as-
sim que cheguei em casa parei, pensei, e escolhi a opção 
otimista.

No Oeste, equipamentos nas BRs-153 e 282 também foram desativados
Arquivo/O Líder 

ção, confirmada por um dos re-
presentantes da empresa res-
ponsável pelos equipamentos, 
refere-se apenas aos radares fi-
xos. Lombadas eletrônicas, que 
mostram a velocidade dos veí-
culos, continuam em funciona-
mento. Segundo o funcionário, 
o Dnit alega falta de verba para 
custear o aluguel dos radares.

Porém, ressaltou que os 

equipamentos registram mais 
de 100 mil notificações por mês, 
sendo que somente a arrecada-
ção das multas poderia custear o 
aluguel dos radares. Devido à de-
terminação, a empresa poderá 
ser forçada a demitir os funcioná-
rios que atuam na manutenção 
dos radares nas rodovias federais 
catarinenses.

Além do Rio Grande do Sul 

e Santa Catarina, outros 10 con-
tratos foram suspensos das rodo-
vias federais do Brasil pelo mes-
mo motivo. Recentemente, em 
outubro, o Dnit já havia divulga-
do que os pardais seriam desli-
gados no dia 3 de janeiro do ano 
que vem por causa do fim do 
contrato com as empresas res-
ponsáveis pela fiscalização. 

Até o momento não há previ-
são para os equipamentos serem 
religados. Apesar dos radares es-
tarem desativados, a velocidade 
nas rodovias deve ser respeitada. 
Os equipamentos são apenas ini-
bidores de imprudência, porém 
a responsabilidade deve sempre 
partir dos condutores.
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POLítICA

por lUiZ ClÁUDio CArPeS

dIrETO 
aO PONTO

rESPOnSABILIDADE 
DEvE vIr DE CASA

Dias atrás, quando da realização do exame do Enem, muitos jo-
vens se atrasaram e perderam a prova. Uma desconsideração em 
primeiro lugar com eles próprios, ao desperdiçar um ano de estu-
do e dedicação. Em segundo lugar, com seus familiares, que depo-
sitavam nestes jovens a fé de um futuro melhor. Mas onde quero 
chegar? Na irresponsabilidade. Ora, se você tem um compromis-
so e tem horário para tal, é imprescindível que, pela responsabili-
dade, chegue-se pelo menos alguns minutos antes da hora. Não 
foi o que aconteceu com muitos. Contudo, isto deve servir de aler-
ta. As responsabilidades devem ser impostas ainda em tenra idade, 
quando as crianças já devem ter consciência de que devem chegar 
na hora certa, não devem se atrasar, tem horário para cumprir, hora 
para chegar na aula, e por aí vai. Aqueles que desde cedo não tem 
este tipo de imposição de seus próprios familiares, fatalmente será 
um adulto irresponsável, apto a descumprir horários, a não aten-
der compromissos. Enfim, será um irresponsável. Foi o que acon-
teceu com alguns no dia do Enem. Chegar atrasado é, no mínimo, 
o cúmulo do descompromisso, da irresponsabilidade. A falha é de-
les, em primeiro lugar. Mas as famílias também são responsáveis ao 
não impor responsabilidades e afazeres aos seus filhos, deixando-os 
despreparados para a vida. Estes, que perderam o exame do Enem, 
certamente serão adultos que não chegarão a lugar algum. Não se 
realizarão na vida e provavelmente serão adultos frustrados por não 
atingir objetivos. Podem até existir exceções. Mas elas, com certeza, 
serão raras. Ah, em tempo: por sorte, aqui na região não tive notícias 
de alunos atrasados. Bom indício!

SEm OBrIgAtOrIEDADE, DEvO  
PAgAr COntrIBUIçãO SInDICAL?
Pelas novas leis trabalhistas, não há mais obrigatoriedade do 

trabalhador descontar aquele dia de trabalho referente à contribui-
ção previdenciária, e que inclusive, era uma previsão constitucional. 
Mas vamos à resposta: em meu ponto de vista, tudo vai da represen-
tatividade do sindicato, do que ele pode oferecer para seus associa-
dos. Neste caso, entendo que se o trabalho é bom, a instituição re-
almente merece que haja o pagamento. Contudo, vou tomar como 
exemplo o sindicato dos radialistas aqui de Santa Catarina. Em mais 
de vinte anos trabalhando na região, NUNCA vi um representante 
aqui, procurando saber de condições de trabalho, fiscalizando, en-
fim, oferecendo alguma contrapartida para seus associados. Para si-
tuações como esta, a resposta é que o trabalhador NÃO deve pagar. 
Portanto, é questão de merecimento. Sindicato atuante, com repre-
sentatividade, oferecendo realmente proteção aos seus associados 
merecem. Em situação contrária, não. Não pagarei a contribuição 
para o sindicato dos radialistas, pelos motivos óbvios que escrevi. 
Já os demais sindicatos aqui da região, atuantes como são, entendo 
que devam receber esta contribuição de seus associados. 

Foi aprovado em primei-
ro turno, na noite de segun-
da-feira (13), o projeto de lei 
nº 040/17, que aumenta o au-
xílio ao produtor rural para 
fazer exames de brucelose e 
tuberculose em seu rebanho, 
passando de R$ 5 para R$ 10 
por exame realizado. Os vere-
adores destacaram a impor-
tância do mesmo, tendo em 
vista que é um caso de saúde 
pública.

O projeto também contou 
com emenda de autoria do 
vereador Láurio Stieler (PP), 
para que entre em vigor sete 
meses após sua publicação, 
e não no prazo de um ano, 
como previsto inicialmente. 

Na quarta sessão ordi-
nária de novembro foi apro-
vada em segundo turno a 
mensagem substitutiva ao 
projeto de lei complementar 
nº 08/17, que dispõe sobre a 
regularização de construções 
executadas até o ano 2008. 
Assim, fica autorizado que 
o Poder Executivo regulari-
ze edificações em desconfor-
midade com as normas perti-
nentes. A próxima sessão será 
realizada segunda-feira (20), 
às 19h, com a presença do se-

PrImEIrO tUrnO Projeto entrará em vigor sete meses após sua publicação 

Aumento do auxílio para exames de 
brucelose e tuberculose é aprovado

Quarta sessão ordinária de novembro foi na segunda-feira

Camilla Constantin/O Líder

cretário de Agricultura, Pedro 
Gilberto Ioris.

rEQUErImEntOS SãO 
APrESEntADOS 

Na sessão de sábado (11), 
terceira do mês, os vereado-
res aprovaram seis requeri-
mentos: 58/2017, 59/2017 e 
60/2017, de autoria da ve-
readora Marclei Grando 
(PMDB), que solicitam que o 
Executivo informe e forneça o 
relatório das ações realizadas 
pela Secretaria de Educação, 
Cultura e Desporto, Secreta-
ria de Assistência Social e Se-
cretaria da Saúde; 061/2017, 
de autoria do vereador Nata-
lino Prante, convida o chefe 
da 8ª Delegacia de Fronteira 
da Polícia Rodoviária de Cha-
pecó, inspetor Cristian Rodri-
go Macagnan, para explicar 

as normas para o desloca-
mento de máquinas agrícolas 
de uma lavoura até a outra; 
062/2017, de autoria do ve-
reador Jeovany Folle (PSDB), 
solicita ao Executivo uma có-
pia da planilha de controle de 
gastos dos recursos ordiná-
rios de setembro e outubro de 
2017; 063/17, de autoria do ve-
reador Natalino Prante (PP), 
requer que seja convocado o 
secretário de Agricultura, Pe-
dro Gilberto Ioris, para ir até 
o parlamento municipal, em 
uma sessão ordinária, para ex-
planar sobre os trabalhos rea-
lizados pela Secretaria duran-
te o ano. 

Os vereadores também 
aprovaram o projeto de lei nº 
49/2017, que autoriza um con-
vênio com o Serviço Social da 
Indústria (Sesi). O objetivo da 

autorização é a instalação de 
um ponto de atendimento do 
Sesi/SC para serviços na área 
da saúde e segurança no tra-
balho, medicina do trabalho 
e odontologia.

rEmAnEJAmEntO 
DE vErBA

A Comissão de Finan-
ças, Orçamento, Tributação, 
Fiscalização e Contas reali-
zou reunião com o vice-pre-
feito, Sandro Donati, com o 
secretário de Administração 
e Fazenda, Cleiton Borgaro, 
e com o contador, Cláudio 
Zembruski, para discutir um 
projeto de suplementação or-
çamentária. Conforme o vi-
ce-prefeito, a suplementação 
de R$ 2.879.040,52 servirá 
para remanejar o orçamento 
do município em investimen-
tos importantes, como me-
renda escolar, coleta de lixo, 
hospital e folha de pagamen-
to. “Cada secretário está cien-
te do que está sendo remane-
jado em sua pasta. Estamos 
aqui porque entendemos que 
é importante que os vereado-
res estejam a par e possam 
entender este remanejamen-
to”, explica Donati.

PP
Progressistas da região se reúnem em maravilha

Os progressistas da mi-
crorregião de Maravilha esti-
veram reunidos no Maravilhas 
Park Hotel, no início da manhã 
de terça-feira (14). Na oportu-
nidade, o deputado federal Es-
piridião Amin esteve presen-
te, quando cumpria roteiro 
de encontros na região Oes-
te catarinense com o objetivo 
de planejar as eleições 2018.

O deputado falou sobre 
o evento e a possibilidade de 
concorrer novamente ao car-
go de governador do Esta-
do de Santa Catarina. “A par-
ticipação foi expressiva, por 
que pudemos contar não só 
com companheiros de Mara-
vilha, mas de toda a região. 
Foi uma reunião belíssima e 
com muita motivação, com 
novas filiações e palavra de 
fé e de trabalho”, disse Amin. 

Conforme o parlamen-

tar, para a disputa do governo 
do Estado a prioridade é fazer 
coligações. “A preocupação é 
a coligação, embora já tenha-
mos tido a proibição das co-
ligações nas eleições propor-
cionais, só a partir de 2020, 
mas já é uma grande coisa. 
Nós ainda teremos coligações 
em 2018 nas eleições propor-
cionais, isso, portanto, torna 
obrigatório o nosso esforço na 
busca por coligações”, ressalta. 

Segundo o deputado, as 
primeiras conversas para co-

ligações estão sendo feitas 
com partidos com caracterís-
ticas semelhantes e que, se-
gundo Amin, são siglas. “Tan-
to PSD, quanto o DEM, se 
você analisar, 90% dos filia-
dos do PSD, do DEM e do Pro-
gressista tem a mesma ori-
gem, então em primeiro lugar 
é essa busca, consolidada a 
uma manifestação que fize-
mos ao PSD e o prosseguimen-
to das conversas com todos 
aqueles que podem contri-
buir com o projeto do PP”, diz. 

Jairo Miguel da Silva, pre-
sidente do Partido Progressis-
ta (PP) de Maravilha, fez uma 
breve avaliação do evento. “Ti-
vemos a grata satisfação de ter-
mos vários municípios pre-
sentes neste evento, com a 
presença do presidente estadu-
al do partido, deputado fede-
ral Esperidião Amin, que com 
toda a certeza é um dos pré-
candidatos. Ele é a grande fi-
gura que desponta para o plei-
to de 2018 para o governo do 
Estado e veio expor com mui-
ta sapiência os seus pontos 
de vista”, declarou o presiden-
te municipal dos progressistas.

No encontro também hou-
ve filiações, além da presen-
ça do deputado estadual Al-
tair Silva (PP) e do ex-prefeito 
de São Miguel da Boa Vista Gil-
nei Guth, que anunciou a vol-
ta ao Partido Progressista. 

Encontro ocorreu no maravilhas Park hotel

Nelcir Dall’Agnol/O Líder
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FEIJOADA E mÚSICA Evento foi realizado quarta-feira (15), no 
Espaço Criança Sorriso

Dia do Associado conta com 
almoço e homenagens

Com o objetivo de reunir e 
integrar os participantes da CDL 
e Associação Empresarial, foi pro-
movido na quarta-feira (15) o Dia 
do Associado, no Espaço Crian-
ça Sorriso. O evento teve início no 
período da manhã, com mateada 
proporcionada pela Materva. 

Na ocasião, o Sicoob Credial 
recebeu o troféu Amigo da Entida-
de, em razão do apoio em diversas 
ações. Quem também ganhou a 
lembrança foi o chefe de cozinha 

Sadi Kuzbick, que veio de Crici-
úma para preparar o almoço. Ao 
todo, 20 empresas foram agracia-
das pela participação e utilização 
dos serviços da entidade.

O prato principal do almoço 
foi feijoada, servida com acom-
panhamentos. À tarde, os partici-
pantes se divertiram com o grupo 
de pagode de Pinhalzinho Cho-
colate Sensual. O evento foi or-
ganizado pelo Núcleo da Mulher 
Empresária, em parceria com a 

CDL e Associação Empresarial 
de Maravilha, e contou com o pa-
trocínio oficial do Sicoob Credial.

HOmEnAgEADOS
Os critérios definidos pela 

comissão organizadora para 
homenagear os 20 associa-
dos foram a assiduidade na 
utilização das soluções em-
presariais e serviços da CDL 
e Associação Empresarial e 
também a participação em 

eventos da entidade. 
Os homenageados foram a 

Agropecuária Maravilha, Auri-
verde, Copema, Duetto Modas, 
Erva Daninha, FM Pneus, Free 
Color, Grupo Oliveira, Heydt 
Esquadrias Fachadas e Vidros, 
Jumaníy, Lojas Becker, Mecâ-
nica Meurer, Mercado Rodri-
gues, Mhnet Telecom, Posto 
Máximo, Rede Iguatemi, Rede 
Leve, Rede Líder Farma, Relo-
joaria Brilhante e Rotoplast. 

Fotos: Camilla Constantin/O Líder

Evento foi organizado pelo núcleo da mulher Empresária Cardápio foi à base de feijoada com acompanhamentos

Caldo de feijão foi servido aos participantes almoço reuniu grande público 

Sicoob Credial recebeu o prêmio amigo da Entidade Chefe de cozinha Sadi Kuzbick também recebeu a lembrança

ao todo, 20 empresas foram homenageadas Público se divertiu com o grupo de pagode Chocolate Sensual

LUgArES 
SOmBrIOS

Um romance de formação – ou, em alemão, Bildungsroman 
– se caracteriza por, fazendo jus ao nome, descrever o proces-
so de amadurecimento de um determinado personagem. Essa 
forma narrativa encontra em Os Anos de Aprendizado de Wi-
lhelm Meister, de Goethe, o seu marco inicial. A Montanha Má-
gica, de Thomas Mann, e O Apanhador no Campo de Centeio, 
de J. D. Salinger, são dois outros exemplos clássicos. Atualmen-
te Elena Ferrante, com os volumes da Tetralogia Napolitana, 
personifica o gênero, em relação ao qual há uma certa escas-
sez no cenário brasileiro, talvez por razões histórico-culturais.

Milton Hatoum, ao retornar à narrativa longa, parece que-
brar esse paradigma com a série O Lugar Mais Sombrio (Com-
panhia das Letras, 2017). 

A Noite da Espera, primeiro dos três volumes da série, na-
vega por páginas obscuras da história nacional para, em meio à 
ditadura militar e à ocupação de Brasília nos anos de chumbo, 
narrar a formação de Martim, um jovem paulistano que, em 
função de uma traumática separação familiar, vê-se obrigado 
a acompanhar o pai em sua mudança à recém-inaugurada ca-
pital federal.

Entre o pai truculento e a mãe ausente, Martim, que narra 
o romance em forma de diário, tem contato com um grupo de 
estudantes ligados às artes, ao teatro e à literatura. O ambien-
te é o alto escalão da burocracia estatal, as reuniões secretas, as 
superquadras, as cidades-satélites, os migrantes em busca de 
nova vida e esperança. 

A obra é de formação porque, em meio à violência do re-
gime, à agressividade silenciosa do pai e à ausência constan-
te da mãe, Martim descobre o amor, o sexo, a poesia e a dureza 
da existência em cada bloco de concreto que pavimenta Brasí-
lia, sempre seca e vazia de vida, com suas avenidas largas e blo-
cos distantes entre si. 

Da Asa Norte à Asa Sul, o romance transita entre as dimen-
sões pessoal e social de forma lírica e arguta, desnudando as 
dúvidas existenciais de um jovem que se descobre no cora-
ção do cerrado e as bases nefastas, que persistem de forma sub
-reptícia, de um país desconjuntado por um golpe.               

Amazonense, Hatoum estudou arquitetura na USP e es-
treou na ficção com Relato de um Certo Oriente (1989). Colunis-
ta do Estado de S. Paulo e O Globo, recebeu do governo francês, 
em 2017, o título de Officier de L´Ordre des Arts et des Lettres. 

Agora, com A Noite da Espera, eles nos lembra que a an-
gústia do ser nos acompanha por toda a vida e que a intolerân-
cia, o autoritarismo e a violência, sempre à espreita, talvez se-
jam formas infelizes de lidar com essa impostergável realidade.  

QUEm AmA nãO vÊ DEFEItOS; COntEmPLA A 
nAtUrEZA DIvInA QUE ExIStE POr trÁS DELES

Amar não consiste em ver os defeitos de uma pessoa e ten-
tar corrigi-los, nem em tocar-lhe as feridas doloridas. Amar 
consiste em envolver ternamente as feridas dessa pessoa, con-
templar com carinho a Imagem Verdadeira perfeita que exis-
te por trás dos defeitos aparentes, e, afirmando o seu aspecto 
verdadeiro, mentalizar para que se desenvolva cada vez mais.

Livro: Mensagens de Luz
Reuniões da Seicho-NO-IE

Terças-feiras, às 20h 
Quintas-feiras, às 15h

Encontro da Mulher Feliz
Na Associação Local de Maravilha/SC

Rua 27 de Julho, 2081
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LUIZ CarLOS
PraTES

A Agência de Desenvol-
vimento Regional de Maravi-
lha realizou a entrega de kits 
de sistema vital de preven-
ção contra incêndio na Esco-
la de Educação Básica Nossa 
Senhora da Salete no últi-
mo dia 10. Participaram da 
entrega o secretário-exe-
cutivo da ADR de Maravi-
lha, Jonas Dall´Agnol; ge-
rente de Educação, Zenaide 

EntrEgA
Escolas recebem kits preventivos contra incêndio

Gered/ADR Maravilha

Escola Salete recebeu os kits no último dia 10

Borre Kunrath; e diretores.  
No total, 21 escolas da 

rede pública estadual recebe-

rão os kits nos próximos dias, 
que contêm extintores de in-
cêndio, blocos autônomos 

(iluminação de emergên-
cia), cabos de cobre, eletro-
dutos, conduletes, toma-
das e placas de sinalização. 

A gerente de infraestru-
tura da ADR de Maravilha, 
Amanda Cuchi, será a fis-
cal responsável do contrato. 
Amanda irá aferir a qualida-
de dos materiais recebidos, 
bem como acompanhar a ins-
talação dos kits nas escolas. 

LÁ vÊm ELAS  
Andava quieto, pisando em ovos, respirando baixinho para 

não fazer barulho, pensei que este ano iriam esquecer a estupi-
dez de todos os anos, mas... Crasso engano. Que baita babaca 
pensar como pensei. Acabo de abrir um site de notícias e... bum-
ba, um murro no nariz. Lá estavam elas, de plantão, esfregando 
as mãos e esperando pelos idiotas, pelos crentes baratos... Estás 
curiosa sobre de quem estou a falar?

Falo das “previsões”, das previsões para o Ano-Novo. Lá vêm 
elas, outra vez. “Videntes” de todos os tipos armados até os den-
tes com suas “certezas” (que na verdade são “espertezas”) para 
enganar gente acanhada mentalmente. Não as quero chamar de 
estultas ou burras. Ingênuas, digamos...

Todos os anos é a mesma coisa, por estes dias começam a 
aparecer, especialmente na televisão, os videntes, os adivinhos 
do que vai acontecer na Economia, nos Esportes, na vida dos 
mais importantes personagens da vida contemporânea, aque-
la coisa, aquela baboseira em que muitos acreditam. E tomem 
ladainhas e espertalhões ganhando dinheiro... Uma coisa, toda-
via, me irrita. 

As pessoas que andam por aí, todas se dizem religiosas, cristãs 
ou católicas, mais das vezes. Mas, não estão nem aí para a religião 
deles, se fossem pessoas ligadas de fato à religião que dizem seguir, 
saberiam que na Bíblia – no Eclesiastes, capítulo 7, versículo 14, lê-
se – “No dia da felicidade, sê alegre; no dia da desgraça, pensa; por-
que Deus fez um e outro, de tal modo que o homem não descubra 
o futuro”. Tudo bem, é coisa de religião, mas é também ciência, a 
ninguém foi dado o poder de ver o futuro. Então, esses charlatães 
que andam por aí e que vão aparecer na televisão agora no fim do 
ano, tem que ir tudo para a cadeia, são estelionatários da fé... Sim, 
esses crentes também têm que levar uma coça...

O melhor modo de prever o futuro é ser honesto, decente, 
cumprir a lei, fazer o melhor possível para ser criativo e produ-
tivo no trabalho, ser pessoa, enfim, confiável e... pronto, o futuro 
poderá ser adivinhado. E um bom futuro não é necessariamen-
te um futuro cheio de dinheiro, não, um bom futuro é um cabe-
ça em paz. E essa “previsão” qualquer um pode fazer, avaliando-
se bem no dia de hoje. O mais é safadeza e esperteza de espertos 
diante das multidões de otários. 

AtItUDES 
Diz um médico, num jornal, falando sobre pacientes de 

doenças sérias, muito sérias: - “É a atitude do paciente que 
muda tudo”. Um modo objetivo de dizer que muito da saú-
de, da recuperação da saúde, depende da vontade de viver... 
Muita gente não quer viver, é desejo “inconsciente”. Do que-
rer resultam os “milagres”. E os milagres são realidades inex-
plicáveis para a ciência, mas plenamente possíveis e verda-
deiras para a Psicologia. A velha história do – “Se tu podes 
crer, tudo é possível ao crê”! Não é mesmo, Marcos 9:23?

PErSOnALIDADE
Personalidade é a máscara que usamos diante dos ou-

tros ao longo da vida. Usamos dessa máscara, não raro, con-
tra nós mesmos. São as pessoas que por suas atitudes ne-
gam-se para a vida, acham desculpas para ser o nada que 
são... Pessoas que por suas atitudes verbais, sua fala, danam-
se na vida; elas são ouvidas pelo “inconsciente” e o incons-
ciente as encaminha para o destino de que vivem falando e 
da vida de que vivem se queixando. Então, não se queixem...

FALtA DIZEr
Falei de previsões e charlatães? Pois lhe vou fazer uma 

previsão... Prevejo que você vai se dar bem melhor no seu 
trabalho em 2018 se dedicar-se a ele com todas as suas for-
ças. É o que prevejo... Não duvide!

rECLAmAçÕES Grupo realizou reunião com empresa para debater problema

moradores questionam explosões 
após tremores e rachaduras em casas

Um grupo de 16 mora-
dores promoveu reunião 
nesta semana para discutir 
tremores de terra causados 
por explosões executadas 
em um novo loteamento em 
Maravilha. O encontro foi 
na Rua Santa Catarina, pró-
ximo ao acesso para a Linha 
Três Coqueiros. O empreen-
dimento está sendo execu-
tado nas proximidades da 
Unopar há quatro meses.

De acordo com os mo-
radores, os problemas são 
causados pelas explosões 
de rochas, com abalos no 
solo, que causaram racha-
duras nas paredes das re-
sidências. Os moradores 
estão com medo e pedem 
uma solução. 

Cassiano Luiz Perin 
afirma que os tremores são 
fortes e até já provocaram a 
queda de um lustre dentro 
de uma das casas nas pro-
ximidades. Segundo ele, os 
prejuízos em algumas casas 
são significativos. 

Marcleane Radin Ei-
ckhoff diz que a casa é nova, 
mas os tremores causaram 
rachaduras nos pilares e na 

cerâmica. Ela afirma que o 
reboco está caindo por con-
ta das vibrações e a obra no 
loteamento ainda deve le-
var meses. “A gente está em 
uma sequência, mas a preo-
cupação maior é: até quan-
do?”, questiona. A mora-
dora diz que o progresso é 
importante para Maravilha, 
mas desde que não preju-
dique as casas das pesso-
as que vivem nas proximi-
dades. O QUE DIZ A EmPrESA

na reunião desta semana, os moradores receberam márcio 
vendrusculo, sócio-proprietário da incorporadora américa, 
responsável pelo loteamento Seminário. Ele ouviu todos os 
questionamentos do grupo e observou as sugestões.
vendrusculo lembra que a empresa e os profissionais 
estão dentro das normas, mas que vai solicitar a redução 
na carga das detonações. o objetivo é reduzir os tremores 
fortes e os impactos no solo nas proximidades.
o responsável pela incorporadora também diz que a 
empresa se compromete em auxiliar os moradores com 
todas as informações necessárias. além disso, o que for de 
sua responsabilidade vai assumir e, se for o caso, promover 
os consertos nas estruturas danificadas. 

Fotos: Ederson Abi/O Líder

Segundo empresa, explosões destroem rochas para eliminar elevações nos terrenos e 
ruas do futuro loteamento

reunião foi realizada na casa de um dos moradores, na rua Santa Catarina
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COnFrAtErnIZAçãO 
Encontro da melhor idade reúne 27 grupos 
de maravilha e região 

Mais de 600 pessoas par-
ticiparam, no domingo (12), 
da Festa da Melhor Idade, or-
ganizada pelo Grupo de Ido-
sos Nossa Senhora Consola-
dora. O evento é realizado 
há mais de 20 anos e desta 
vez teve como sede o Salão 
Paroquial Católico. “Atual-
mente temos 60 participan-
tes e o lucro desta confra-
ternização irá ajudar nas 

nossas viagens”, disse o pre-
sidente, Edwino Wolfart. 

Os 27 grupos de Maravi-
lha e região tiveram cronogra-
ma com baralho, churrasco 
e música ao som de Augus-
to & Banda. Wolfart agrade-
ce a todos os presentes e já se 
prepara para a próxima fes-
ta. “Obrigado a todos que vie-
ram. Espero novamente a vi-
sita no ano que vem”, destaca. 

Fotos: Diana Heinz/O Líder

Festa teve música de augusto & banda

Evento foi realizado pelo Grupo de idosos nossa Senhora Consoladora Churrasco foi servido para mais de 600 pessoas

OBJEtOS AntIgOS Além da participação dos grupos de mães, outras mulheres 
da comunidade participam e expõem objetos antigos que guardam em casa

museu municipal apresenta exposição 
em parceria com clubes de mães

O Museu Municipal Pa-
dre Fernando de Maravilha 
está com uma nova exposi-
ção neste mês. Desta vez o 
trabalho é feito em parceira 
com quatro clubes de mães, 
da cidade e interior do mu-
nicípio. Quem visitar o mu-
seu vai encontrar objetos di-
versos, que faziam parte do 
dia a dia dessas mulheres ou 
seus antepassados há algu-
mas décadas. 

Conforme a responsá-
vel pelo museu, Emi Rei-
chert, além da participação 
dos grupos de mães, outras 
mulheres da comunidade 
participam e expõem obje-

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder

tos antigos que guardam em 
casa. Um dos destaques é a 
exposição de um vestido de 
noiva, usado há mais de 50 
anos, com uma coroa de flo-
res como acessório de cabe-
lo. 

As mulheres também le-
varam até o museu itens de 
enxoval, muitos costurados 
ou bordados em casa. Apa-
relhos de utilidade domésti-
ca, como máquinas de moer 
carne e fazer bolacha, pa-
nelas, mala, rádio e até um 
penico usado nos quartos 
como banheiro. 

Emi destaca que o ob-
jetivo é valorizar o trabalho 

destas mulheres, que mon-
tavam seus enxovais com 
itens simples e que hoje são 
apenas boas lembranças. No 

mês de dezembro a exposi-
ção vai apresentar presépios 
natalinos, confeccionados 
por crianças do município. 

Um dos destaques é a exposição de um vestido de noiva com mais de 50 anosExposição de objetos antigos

CULtUrA DO trABALHO E 
rESPEItO DAS PESSOAS

Cada cultura é única. Não é pior, não é melhor que as outras. É 
apenas diferente. E é um produto que vem das capacidades e das von-
tades de um povo em solucionar os desafios da sobrevivência, em um 
contínuo processo alternado e integrado de reprodução de velhas so-
luções e produção de novos artefatos e significados. 

Enquanto psicólogo e antropólogo, costumo buscar, justamente, o 
entendimento bem do processo de formação, unívoco, de comporta-
mentos e significados e não apenas o elenco ou a descrição ou a com-
paração deles entre as diferentes culturas. 

A cultura, ao final, é um sistema de solução, um mapa, que as pes-
soas internalizam para dar significado ao que define o mundo delas e 
que permite mover-se e sobreviver neste. 

Assim a cultura define e caracteriza para um determinado povo o 
que é: tempo, espaço, justiça, certo, errado, trabalho, amor, relação, bom, 
ruim, perigoso, moral, desejável, importante, supérfluo, beleza, etc. 

Aqui no Brasil, pelo menos no Estado de Santa Catarina, me depa-
rei com alguns comportamentos culturais que, sem dúvidas, podem 
ser considerados únicos e típicos, sendo que, dessa forma, nunca en-
contrei, nos 79 países em que já morei, trabalhei e viajei ou simples-
mente estudei na faculdade de antropologia. 

Hoje quero perguntar para vocês o seu ponto de vista sobre uma 
determinada atitude que caracteriza a cultura do trabalho e em parti-
cular que tem a ver com a concepção e o respeito do trabalho dos ou-
tros. 

E para fazer vou dar como exemplo algo que acontece frequente-
mente com nós, profissionais autônomos, a partir de um exemplo di-
reito. 

Semana passada, a paciente XVCY tinha marcado horário na ter-
ça, às 18h. Às 18h11 mandou mensagem, desculpando-se, dizendo 
que estava atrasada. Respondi: “não tem problema: a hora é sua; den-
tro desta hora tu podes vir e ir embora quando quiser”. Mas ela não res-
pondeu e não se apresentou. A partir do dia seguinte, mandou, repeti-
damente, mensagens pedindo ajuda porque a vida dela estava muito 
tumultuada e desorganizada. Perguntei se quisesse mais uma hora 
para eu ajudar a resolver. Marcou para o dia seguinte, sexta, às 17h. E o 
que houve? Sexta, às 16h46, mandou uma mensagem dizendo que não 
iria enquanto estava trabalhando. E sumiu. 

Em via de regra, com essa paciente foi pautado que pagaria as ses-
sões todas de uma vez, no fim do mês. Quando veio o momento do pa-
gamento, falei pra ela que ela tinha 3 horas comigo, uma em que veio 
e duas em que não apareceu, mas que, compreendendo-a e querendo 
ajudá-la, teria cobrado apenas duas horas, e não três. E ela surtou, di-
zendo que não era justo que ela tivesse que pagar as horas que não veio 
porque ELA estava trabalhando. 

E aqui pergunto para vocês: o que pensam disso? 
Pessoalmente me parece óbvio que no momento em que se mar-

ca uma hora, tu está estipulando um contrato onde primariamente se 
compra o tempo de um profissional e de uma pessoa em troca de um 
serviço a ser recebido. Agora, cada um pode decidir livremente se be-
neficiar do serviço procurado ou não, exatamente como se, tendo na 
mão um ingresso para o cinema, pode-se sempre ser livre decidir ir as-
sistir ou não; mas se não for assistir o filme, não se pede a devolução do 
ingresso já comprado. Ou não? 

No caso do profissional autônomo, tu não estás apenas contratan-
do o tempo e conhecimento dele, portanto a agenda e a organização 
do seu tempo e do seu trabalho, mas também está comprometendo-
se com todas as possíveis outras pessoas que poderiam estar usan-
do aquele tempo para receber a ajuda e o serviço requerido e precisa-
do. Ou seja, do meu ponto vista, marcar um horário e respeitá-lo é um 
grande ato de comprometimento com o respeito das pessoas, especí-
ficas e gerais. 

Mas quem não vê assim, geralmente, é porque vive considerando-
se ao centro do mundo: ou seja, como se o mundo tivesse que, por di-
reito ou naturalmente, adaptar-se e encaixar-se automaticamente no 
entendimento e no reconhecimento deles. Pena que não funciona as-
sim. O mundo te devolve como tu o trata. A adaptação e a harmonia é 
uma mão de via dupla. E geralmente, é bem para não ver isso que es-
sas pessoas sofrem. Muito. 
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“a mente que se abre a uma 
nova ideia jamais voltará ao 
seu tamanho original” 

Albert Einstein

por rAqUel bASSo Hübner

ECONOMIa E NEGÓCIOS
raquel@jornalolider.com.br

por lUCiAne moZer

VIda E
ESPIrITUaLIdadE

vOCÊ é mALDOSO? 
Estes questionamentos nos provocam uma reflexão, né? E te-

nho certeza que você vai responder que não é maldoso. Mas será 
mesmo? Tenho certeza que se você fizer uma reflexão sincera sobre 
suas atitudes, irá verificar que em algum momento você cometeu 
algum ato de maldade. É preciso cuidar para que estes atos de mal-
dade não se tornem um hábito e aí sim você realmente irá se tornar 
uma pessoa maldosa. 

Mas quais são os sinais de uma pessoa maldosa? Fazendo uma 
pesquisa encontrei algumas atitudes que merecem nossa atenção. 

1. Distorcer as coisas: a pessoa maldosa distorce tudo aquilo 
que ouve de você de uma maneira que o torne culpado ou errado 
em uma situação. Ela enxerga esse comportamento como uma for-
ça e uma maneira de conseguir vantagem, porque fará as pessoas 
duvidarem ou perderem a confiança em você.

2. Mentir para aqueles ao seu redor: a pessoa maldosa não é au-
têntica consigo mesma e por isso também não consegue ser com os 
outros. Inventa mentiras que a beneficia e a ajuda a apoiar sua vida 
de fachada.

3. Irresponsabilidade com os próprios erros: ela nunca reco-
nhece a própria responsabilidade pelos erros cometidos ou por 
suas ações que tomam rumo inesperado. Ao invés disso, culpa 
aqueles ao seu redor por suas falhas, pois acredita que tudo o que 
faz é certo.

4. Incapacidade de sentir culpa: essa pessoa sabe que suas ati-
tudes machucam aqueles ao seu redor, mas mesmo assim não con-
seguem se sentir mal por isso. É o tipo de pessoa que diz: “sou as-
sim e irão ter que me engolir”.  Na realidade, ela não se importa nem 
um pouco com as consequências que você sofre. Se você é sua única 
fonte para conseguir algo, irá usá-lo sem nada de piedade.

5.  Retenção intencional de informação: a pessoa maldosa 
sente prazer em vê-lo infeliz. Por esse motivo, omitirá informações 
que possam despertar alegria em seu coração, e lhe dirá apenas 
coisas que despertam sentimentos tristes e negatividade. 

6. Resistência em aceitar a realidade: essa pessoa só aceita en-
xergar as coisas que lhe são convenientes. Se algo está andando 
contra seus planos, mesmo que alguém esteja conseguindo coisas 
boas com isso, ela irá distorcer a realidade para que o jogo vire a 
seu favor.

É fato que todos nós somos seres em desenvolvimento, co-
metemos muitos erros, mas por que devemos repeti-los? Cuida-
do com a síndrome de Gabriela: “Eu nasci assim, eu cresci assim, 
vou ser sempre assim”. 

A proposta que eu faço para todos nós neste fim de semana é 
para um momento de reflexão, como estamos agindo, será em al-
gum momento de nossas vidas estamos sendo maldosos, machu-
cando aqueles que estão ao nosso redor e nos querem bem?

Em um mundo com tantas dificuldades, chega de maldade, 
egoísmo, orgulho. Precisamos de mais amorosidade, tolerância e 
humildade para reconhecer nossas imperfeições. A hora é agora. 

VAle e bAnCoS liDerAm lUCroS no 3º Tri 
enTre AS emPreSAS De CAPiTAl AberTo

A Vale registrou o maior lucro líquido no 3º trimestre 2017 entre as empre-
sas de capital aberto, segundo levantamento da provedora de informações fi-
nanceiras Economatica. A mineradora teve ganhos de R$ 7,14 bilhões, alta de 
288% ante o mesmo período do ano passado. Na sequência, os maiores lu-
cros foram os dos grandes bancos: Itaú (R$ 6,07 bilhões), Bradesco (R$ 2,88 bi-
lhões), Banco do Brasil (R$ 2,84 bilhões) e Santander (R$ 1,79 bilhão). Juntos, 
os ganhos dos 4 bancos cresceu 10,4% na comparação com um ano antes. Se-
gundo levantamento da Economatica, o lucro das empresas de capital aber-
to cresceu 29% no terceiro trimestre, na comparação com o mesmo perío-
do do ano passado. A soma do lucro de 299 companhias que já apresentaram 
seus balanços referentes ao período entre julho e setembro atingiu R$ 32,3 bi-
lhões, ante ganhos de R$ 25 bilhões no 3º trimestre de 2016. O cálculo não in-
clui o resultado da Vale, Transmissão Paulista, Petrobras, Oi, AmBev, PDG 
e Dommo, em razão da variação do lucro dessas empresas no período ana-
lisado é muito elevada e distorce o estudo geral, segundo a Economatica.

Celesc oferece eletrodomésticos 
pela metade do preço em SC

Desde ontem (17) os consumidores po-
derão fazer a troca de freezers, geladeiras 
e aparelhos de ar-condicionado pela me-
tade do preço nas lojas Colombo de San-
ta Catarina. Por meio do Projeto de Efici-
ência Energética da Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel), a Celesc oferece 
um subsídio de 50% aos consumidores para 
a substituição de geladeiras, freezers e apa-
relhos de ar-condicionado antigos por ou-
tros novos e mais eficientes. Cada consu-
midor adimplente com a companhia tem 
direito a fazer a troca de um equipamen-
to por unidade consumidora, sendo que os 
aparelhos usados devem ter mais de cin-
co anos de fabricação e não conter o selo 
Procel de energia. A troca segue até o en-
cerramento dos estoques. O cliente po-
derá parcelar o valor do produto em até 
seis vezes, sem juros, no cartão de crédi-
to. A compra inclui o direito a trocar até 
cinco lâmpadas fluorescentes ou incan-
descentes por novas de LED. Além dis-
so, para efetivar a transação, o comprador 
precisa fazer uma contribuição de R$ 50.

SIne Abre MAIS de 2,5 MIl vAgAS TeMporárIAS pArA fIM de Ano

O Sistema Nacional de Emprego (Sine) está com 2.586 vagas abertas 
em diversas áreas em todo país. Porém, uma pesquisa realizada pela Con-
federação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) esti-
ma que 73,8 mil pessoas poderão ser contratadas no Comércio, um dos se-
tores que mais empregam nesta época, 10% a mais que o mesmo período 
do ano passado. O aumento na demanda por trabalhadores temporários de-
ve-se à melhora na expectativa de vendas. Segundo a pesquisa da CNC, a 
previsão é que o Natal deste ano movimente R$ 34,7 bilhões na economia 
do país, o que representa um avanço de 4,8% na comparação com 2016.  

Brasil e Alemanha 
devem liderar acordo 
entre Mercosul e UE

Mercosul e União Europeia 
devem alcançar um bom acor-
do de livre comércio ainda neste 
ano. Foi o que defendeu a indús-
tria brasileira durante o 35º En-
contro Econômico Brasil Alema-
nha (EEBA), que se encerrou na 
terça-feira (14), em Porto Alegre.  
Nesta edição, o encontro abor-
dou a “Parceria Brasil e Alema-
nha: novas oportunidades de co-
operação” e reuniu mais de dois 
mil empresários e membros dos 
dois governos. O encontro de-
bateu oportunidades de parce-
ria e cooperação sobre: internet 
das coisas e startups na área de 
manufaturados; eficiência ener-
gética industrial; infraestrutura 
e cidades inteligentes; seguran-
ça no trabalho; ambiente de ne-
gócios e facilitação de comércio 
e seus impactos para pequenas e 
médias empresas, saúde e edu-
cação. Cotas europeias para im-
portação de etanol e carnes es-
tão entre as questões discutidas 
nas últimas semanas entre di-
plomatas de ambos os blocos. 

Número de nascimentos no 
Brasil cai pela 1ª vez des-
de 2010, aponta IBGE

O número de nascimentos regis-
trados no Brasil caiu pela primeira vez 
desde 2010, segundo estatísticas do Re-
gistro Civil 2016, divulgadas na terça-
feira (14) pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE). Em 2016, 
foram registrados 2,79 milhões nasci-
mentos no Brasil, o que representa uma 
queda 5,1%, ou 151 mil nascimentos a 
menos, na comparação com 2015. A re-
gião com maior queda nos nascimen-
tos em 2016 foi o Centro-Oeste (5,6%). 
No Nordeste e no Sudeste, o recuo foi 
de 5,5%, e no Sul, de 3,8%. Embora a 
pesquisa do IBGE seja apenas numéri-
ca, sem apontar as possíveis causas, a 
queda dos nascimentos em 2016 acon-
teceu em meio à pior recessão da his-
tória do Brasil e em um período em 
que houve uma epidemia de zika, que 
pode provocar microcefalia em bebês. 

Procon divulga “lista suja” 
de lojas na Black Friday

Na Black Friday, que será na sexta-feira 
(24), é preciso tomar cuidado com as suas 
compras. Há reclamações diversas que fi-
cam como alerta aos consumidores: des-
de fretes muito caros, até atraso nas entre-
gas, além de produtos danificados ou que 
divergem do anunciado. O Procon-SP di-
vulgou a “lista suja”, atualizada em 10 de 
novembro, com as lojas que devem ser evi-
tadas pelo consumidor. No total, são 518 
estabelecimentos. Conforme divulgação do 
DC, as lojas da lista foram notificadas so-
bre os problemas e, mesmo assim, não ofe-
receram solução aos casos ou não foram 
encontradas. Confira a lista no seguinte 
endereço eletrônico: http://sistemas.pro-
con.sp.gov.br/evitesite/list/evitesites.php.
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InICIAtIvA
Sicoob Credial firma parceira com a CDL de maravilha 

O Sicoob Credial reali-
zou parceria com a Câmara de 
Dirigentes Lojistas (CDL) do 
município. Conforme o pre-
sidente da cooperativa, Her-
mes Barbieri, a parceria refor-
ça a tradicional campanha do 
município denominada Liqui-
da Maravilha 2018, que visa 
oportunizar aos clientes com-
pras com condições especiais.

Barbieri afirma que a cam-

Sicoob Credial será patrocinador oficial do liquida maravilha 2018

Divulgação

COnFrAtErnIZAçãO

PrEvEnçãO 

FEStIvIDADE

PrOEmI 

Almoço da Associação 
dos moradores do 
Bairro Cohab é sucesso

mhnet adere à campanha 
novembro Azul 

Sinte realiza almoço de confraternização

ADr de maravilha participa de Fórum da 
Educação em São miguel do Oeste

A Associação dos Mora-
dores do Bairro Cohab reali-
zou almoço de confraterni-
zação na quarta-feira (15), no 
salão da comunidade. O car-
dápio foi galinhada no tacho, 
com pão, saladas e cucas. 

De acordo com o presiden-
te, Celestino José Feyh, o objeti-
vo do evento foi reunir os mora-
dores e proporcionar momentos 
de diversão. O almoço reuniu 
grande público e superou as ex-
pectativas dos organizadores.

Fotos: Camilla Constantin/O Líder

Celestino José Feyh, esposa e amigos  

Cardápio foi galinhada no tacho com saladas

almoço superou as expectativas dos organizadores O Sindicato dos Traba-
lhadores em Educação (Sin-
te) promoveu almoço de con-
fraternização na quarta-feira 
(15), com churrasco, saladas 
e outros acompanhamentos. 
O objetivo do evento, reali-
zado no Centro de Tradições 
Gaúchas (CTG) Juca Ruivo, foi 
proporcionar momentos de 

descontração e também co-
memorar o Dia do Professor, 
celebrado no mês passado.

Antes do almoço, a con-
fraternização iniciou com ma-
teada. O Sinte agradece a par-
ticipação de todos e também 
a patronagem do CTG. De 
acordo com os organizado-
res, o resultado foi positivo. Evento foi  promovido no CTG Juca ruivo

Camilla Constantin/O Líder

Em busca do bem-estar 
e qualidade de vida dos cola-
boradores e clientes, a Mhnet 
aderiu à campanha Novembro 
Azul. Neste mês a equipe pro-
duziu um vídeo informativo di-
vulgado na página do Facebook 
da empresa, para orientar a to-

dos sobre o câncer de prósta-
ta e a importância da preven-
ção e diagnóstico. “O médico 
Valdir de Costa fala sobre o as-
sunto durante o nosso projeto. 
Convidamos a todos a assisti-
rem porque sua saúde mere-
ce atenção”, disse a equipe. 

Divulgação

Equipe da mhnet está envolvida com a conscientização 

panha terá início em janeiro 
de 2018 tendo o Sicoob Credial 

como patrocinador oficial. “Es-
tamos juntos com a CDL de Ma-

ravilha, promovendo e realizan-
do parcerias como esta desde 
2011. Para nós é uma grande sa-
tisfação termos essas entidades 
como parceiras, pois isso mos-
tra que a união gera bons resul-
tados para toda a sociedade”, 
comenta o presidente, salien-
tando que essas parcerias mos-
tram o comprometimento e en-
gajamento da cooperativa com 
os diversos setores sociais.

Profissionais que atuam no 
Projeto Ensino Médio Inovador 
(ProEMI) das regiões das agên-
cias de desenvolvimento regional 
de São Miguel do Oeste, Dioní-
sio Cerqueira, Itapiranga, Mara-
vilha e Palmitos, participaram de 
um debate na terça-feira (14).

A discussão foi sobre as ações 

desenvolvidas no projeto, apre-
sentações de trabalhos, integra-
ção entre os profissionais e pro-
jeções para os próximos anos. 
Estes foram os principais assun-
tos levantados no evento, que 
contou com palestra da coorde-
nadora do ensino médio da Secre-
taria de Estado da Educação, Sir-

ley Damian de Medeiros. “O EMI 
é uma construção. Temos mui-
tos acertos, mas muitas coisas 
para melhorarmos. E um Fórum 
como este contribui para o for-
talecimento do projeto”, afirma.

O evento foi organizado pela 
Gerência Regional de Educação 
(Gered) de São Miguel do Oeste 

e teve o objetivo de socializar ati-
vidades, discutir e votar proposi-
ções. “É um momento de refletir 
ações e pensar por qual caminho 
vamos seguir”, analisa o gerente 
de Educação, Moacir Martello. O 
Fórum Regional do Ensino Médio 
Inovador foi criado em 2013 e este 
é o sétimo encontro do grupo.

A CDL e Associação Em-
presarial de Maravilha deve em-
possar no dia 28 de novembro 
a nova diretoria, para o biênio 
2018/2019. O registro de chapas 
deve ser feito pelo menos até cin-
co dias antes da assembleia com 
eleição e posse. Conforme a atu-
al presidente da CDL e Associa-
ção Empresarial de Maravilha, 
Poliana de Oliveira, a chapa deve 
apresentar 12 nomes para direto-
res e seis conselheiros, respeitan-
do todos os requisitos constantes 

mAnDAtO 2018/2019 Chapa deve apresentar 12 nomes para diretores e seis 
conselheiros, respeitando todos os requisitos constantes no estatuto da entidade

CDL e Associação Empresarial 
elegem nova diretoria neste mês 

Arquivo/O Líder

Poliana de oliveira se colocou à 
disposição para ser reconduzida ao cargo

no estatuto da entidade. 
Poliana destaca que até o 

momento há apenas uma cha-
pa formada, na qual ela conti-
nua com o cargo de presidente 
da CDL e da Associação Empre-
sarial. Ela destaca que colocou 
seu nome à disposição da entida-
de para ser reconduzida ao cargo 
no próximo biênio. Caso haja re-
gistro de mais de uma chapa, du-
rante o dia 28 haverá eleição, na 
qual todos os associados em dia 
com suas obrigações têm direito 
ao voto. 

Se houver chapa única, a 

eleição será feita por aclamação, 
na própria assembleia, seguida 
de posse. Poliana reforça que a 
entidade está passando por um 
momento importante, com vá-
rios projetos em andamento. Ela 
entende que se faz necessário 
manter os diretores que já estão 
envolvidos e engajados nessas 
ações, o que facilita o andamen-
to dos trabalhos. Poliana assumiu 
o cargo em novembro de 2016, 
após o afastamento do ex-presi-
dente Jeovany Folle. 
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por Dr. geoVAni DeleVATi

MEdICINa E SaÚdE

No homem, a função tes-
ticular é afetada de manei-
ra progressiva e o declínio 
na produção de testostero-
na é lento e gradual após os 
40 anos. Assim, as manifes-
tações clínicas do hipogona-
dismo do homem adulto, que 
representa a queda na produ-
ção de testosterona, são mais 
sutis, não sendo identificadas 
com facilidade, no entanto 
impactam negativamente na 
qualidade de vida.

O termo “andropau-
sa”, utilizado com frequên-
cia para definir essa situação 
clínica, é incorreto. As altera-
ções hormonais do homem 
idoso são mais bem definidas 
como Distúrbio Androgênico 
do Envelhecimento Masculi-
no (Daem), pois o decréscimo 
da produção de testosterona 
não é um fenômeno isolado, 
ocorrendo simultaneamente 
outras importantes alterações 
fisiológicas inerentes à idade.

As manifestações clíni-
cas que acompanham a di-

minuição da testosterona são: 
alterações da capacidade de 
ter uma ereção rígida, falta 
de interesse sexual, mudan-
ça do humor, menor ativida-
de intelectual, dificuldade de 
concentração, irritabilidade, 
problemas de memória e de-
sorientação espacial. O déficit 
de testosterona pode causar 
também constantes episódios 
depressivos. Há um aumen-
to progressivo da gordura ab-
dominal (obesidade) e dimi-
nuição da massa muscular, 
que se agrava ainda mais pela 
falta de atividade física. Pode 
ocorrer uma diminuição da 
densidade mineral óssea re-
sultando em osteoporose.

Portanto o diagnóstico 
de diminuição da testostero-
na no homem deve ser clínico 
e com exame de sangue para 
a avaliação com dosagem da 
testosterona total. Homens 
entre a quarta e a sétima dé-
cadas de vida apresentam 
tendência de queda da testos-
terona total em 1,2% ao ano e 

isso traz grande impacto na 
sexualidade, afetando a rela-
ção do casal.

trAtAmEntO
A terapia de reposição 

hormonal com testosterona é 
a forma mais utilizada no tra-
tamento dos homens com dé-
ficit de hormônio masculino 
e tem como objetivo resta-
belecer os níveis normais do 
hormônio masculino e di-
minuir os sintomas relacio-
nados ao hipogonadismo. 
A reposição de testosterona 
deve seguir certos cuidados, 
de maneira a respeitar as ne-
cessidades biológicas do pa-
ciente e a manutenção de 
concentrações fisiológicas 
de testosterona no sangue, 
isto avaliado em consultas 
médicas com seu urologista.

Em nosso meio as for-
mas mais amplamente utili-
zadas são as injeções intra-
musculares de testosterona 
de curta ação, que necessi-
tam de aplicações a cada 15 

dias. São tratamentos efica-
zes e de baixo custo, embora 
sejam necessárias múltiplas 
aplicações. A apresentação 
injetável de undecilato de tes-
tosterona de efeito prolon-
gado é uma formulação que 
propicia níveis terapêuti-
cos estáveis e fisiológicos por 
um período de 12 semanas. É 
uma opção terapêutica con-
fortável, mas com custo mais 
elevado.

Recentemente, tivemos o 
lançamento no Brasil de tes-
tosteronas tópicas, na forma 
de gel, também com resulta-
dos eficazes e seguros para a 
reposição hormonal mascu-
lina.

É importante realçar que 
a reposição de testosterona 
no homem idoso é um 
compromisso para toda a vida e, 
embora traga benefícios, deve ter 
um acompanhamento com seu 
urologista continuamente.

Fonte: Sociedade 
Brasileira de Urologia

a expectativa de vida do brasileiro tem aumentado e a procura da longevidade e qualidade 
de vida tem desencadeado um interesse cada vez maior em identificar e tratar as 

deficiências hormonais que afetam o sexo masculino
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A equipe da Escola de Pais 
promoveu em outubro campanha 
de venda de pizzas. Estas foram 
confeccionadas e entregues no sá-

bado (11), sendo vendidas mais 
de 350 unidades. O objetivo é arre-
cadar lucros para viagens e pales-
tras para o grupo. Neudi João Val-

goi, integrante da Escola de Pais, 
agradece a todos que auxiliaram 
na campanha. “O valor arrecada-
do nos ajudará muito. Obrigado 

a todos que nos ajudam a buscar 
mais conhecimento, além de ofe-
recer qualificações aos novos inte-
grantes que estão por vir”, explica. 

ESCOLA DE PAIS 

mULtIPLICAnDO IDEIAS 

mais de 350 pizzas são vendidas em campanha 

“Horta escolar ensina cidadania e respeito 
ao meio ambiente”, diz professora 

Fotos: Diana Heinz/O Líder

lucro será revertido em viagens e palestras para o grupo Pizzas foram entregues no sábado (11) 

ESCOtISmO 
maravilha recebe 20 grupos 
no Encontro dos Escoteiros 
Locais em Operação

Acampamento, conta-
to com a natureza e susten-
tabilidade. Assim foi o fim de 
semana, sábado (11) e do-
mingo (12), de mais de 400 
jovens que participaram 
do Encontro Escoteiros Lo-
cais em Operação (ELO), re-
alizado em Maravilha, no 
Centro de Tradições Gaú-
chas (CTG) Juca Ruivo.  

Os 20 grupos partici-
pantes da região promove-
ram atividades para contri-
buir com o desenvolvimento 

sustentável, tema do 27º 
Elo Nacional Escoteiro, re-
alizado em todo o país na 
mesma data. Em Maravi-
lha tudo foi organizado pe-
los 110 integrantes do Gru-
po Escoteiro Raízes. “Nós, 
da chefia, os adultos, auxi-
liamos na promoção, mas 
eles se viram com tudo. Es-
ses dois dias servem mui-
to para o amadurecimen-
to de cada jovem”, disse a 
chefe da entidade maravi-
lhense, Cinara Roversi. 

Fotos: Diana Heinz/O Líder

Grupo Escoteiro raízes promoveu o evento

vinte grupos participaram do acampamento

Dentre as atividades, esteve a construção de uma cabana 

Manusear sementes, co-
locar a mão na terra, aprender 
sobre o processo de germina-
ção e experimentar os benefí-
cios das hortaliças sem agrotó-
xicos são ações que se tornaram 
rotina para os alunos da Escola 
de Educação Básica Santa Tere-
zinha. Desde maio eles desen-
volvem o projeto Multiplican-
do Ideias, desenvolvido pela 
professora Karine Ana Rada-
velli. “Tive uma inspiração de 

Projeto é realizado há cinco meses na escola 

Divulgação

uma escola de Lages, onde tra-
balhei. Começamos aos poucos, 
mas nesses cinco meses tive-
mos ótimos resultados”, explica. 

O foco da campanha é dimi-
nuir resíduos orgânicos da ins-
tituição, além de ensinar aos 
alunos técnicas que auxiliem 

na sustentabilidade ambien-
tal e na alimentação saudável. 
O projeto, que envolve mais 
de 30 alunos do ensino funda-
mental, está inscrito no prêmio 
ambiental realizado pela Auro-
ra. “Concorrer já é uma gran-
de honra para nós. Queremos 
dar continuidade e ampliá-lo 
para outras instituições, por-
que os pequenos aprendem a 
cidadania e o respeito pelo meio 
ambiente na prática”, destaca. 

Na Semana Acadêmica do 
curso de Administração da Uni-
versidade do Oeste de Santa Ca-
tarina (Unoesc) campus de Ma-
ravilha, os alunos realizaram 
uma campanha de arrecadação 
de produtos de higiene e limpeza.  

Após as atividades, os alunos 

bolsistas separaram e definiram 
duas instituições para doação do 
que foi arrecadado. De acordo 
com a professora Eliane Bedus-
chi, coordenadora do curso, os 
materiais foram entregues no Lar 
dos Idosos Santa Bárbara e tam-
bém no Lar Coração de Maria. 

O acadêmico Cesar Stau-
dt acredita que para os univer-
sitários foi um pequeno ges-
to, mas de grande ajuda para 
quem recebeu os donativos. Já 
a acadêmica Dayane Prior afir-
ma que está feliz por fazer par-
te da iniciativa. “Me sinto muito 

grata por poder ajudar o próxi-
mo. Sou grata pela Unoesc nos 
proporcionar esses momentos 
sociais e poder ver a alegria e a 
gratidão das entidades que re-
ceberam a nossa ajuda. Isso nos 
motiva para as próximas edi-
ções”, destaca.

CAmPAnHA Donativos foram arrecadados durante a Semana 
Acadêmica do curso de Administração

Acadêmicos fazem doação 
de produtos para idosos
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nAtAL
a Dona marmita irá preparar ceias de natal por encomenda. 
as mesmas podem ser feitas até o dia 16 de dezembro. 
“Temos pratos pré-definidos: ave natalina ou lombinho, 
arroz à grega, farofa natalina, mix de folhas (salada), 
salpicão de frango, sobremesa e um brinde”, destacam.

Ceia de natal

marmita Low Carb

marmita convencional

refeição completa 

lasanhas

Torta de suspiro com sorvete

Fotos: Divulgação

Dona Marmita irá preparar 
ceias de Natal sob encomenda 
com cardápio pré-definido

Empresa aposta 
na alimentação 
saudável e 
apresenta um novo 
conceito de marmita

InOvAçãO

Na vida adulta, a ro-
tina faz com que 
muitas vezes algu-

mas refeições deixem de ser 
feitas em casa. Seja por fal-
ta de tempo ou de habilida-
de com as panelas, há quem 
opte por não cozinhar, o que 
não significa obrigatoria-
mente ter que deixar de ter 

uma alimentação saudável 
ou saborosa. Pensando nis-
so, o casal Rafael Hermes e 
Fernanda Frumi Hermes re-
solveu apostar no segmento 
e há mais de um mês inau-
gurou a Dona Marmita.

A preocupação com a 
saúde do cliente é o pon-
to principal do dia a dia no 
local. “Quando trabalháva-
mos fora também pegáva-
mos comida e víamos que 
não havia muita preocu-
pação com a saúde. Foi as-
sim que surgiu a ideia de 
criar a Dona Marmita, pois 
nos preocupamos com o 
que o cliente está ingerin-
do e também na quanti-
dade adequada. Queremos 

mudar o conceito de marmi-
ta”, afirmam.

O empreendimento tra-
balha com marmitas con-
vencionais, com acom-
panhamento nutricional 
feito por Alexsandra Soná-
lio, CRN10 5444. Um dos di-
ferenciais é a linha Low Carb, 
dieta rica em proteínas, ver-
duras e legumes. “Também 
temos a linha Para Você, em 
que a pessoa traz sua própria 
dieta, elaborada pelo nu-
tricionista, e nós seguimos 
esse cardápio de forma per-
sonalizada”, contam. O local 
também conta com linha de 
doces e salgados, feitos so-
mente sob encomenda. 

Os pedidos podem ser 
feitos por WhatsApp, pelo 
número 98885 4180, ou ain-
da direto no local, na Rua 
Prefeito Albino Cerutti Cela, 
798, sala 2, próximo à RPM 
Pneus do Centro. O clien-
te pode retirar a encomenda 
no estabelecimento ou ainda 
solicitar a tele-entrega. 

O casal destaca que to-
dos os dias há um cardápio 
diferenciado, já que é 
importante o cliente contar 
com novidades. “Mesmo 
se a comida for boa, com o 
tempo enjoa se for repetitiva. 
A aceitação foi muito grande 
e estamos felizes com o fee-
dback”, afirmam. 

Fotos: Camilla Constantin/O Líder

Empreendimento está localizado na rua Prefeito albino Cerutti Cella

rafael hermes e Fernanda Frumi 
hermes

Proprietários e colaboradores do estabelecimento
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médico veterinário Crmv/SC 4517
por Diego roSSini
PaIXãO aNIMaL

canisefelis@gmail.com

CErvEJA ArtESAnAL Os interessados já podem reservar vagas por 
meio do telefone (49) 98505 1860

Curso de cervejaria faz sucesso 
e rotary Club planeja 2ª edição

O domingo (12) foi de 
aprendizado para quem se 
inscreveu na primeira edi-
ção do curso de cerveja ar-
tesanal. Promovida pelo Ro-
tary Club, a qualificação 
teve como instrutor cerve-
jeiro o empresário e rotaria-
no Marcus Vinícius Ferrei-
ra D’Agostini. “Ensinamos a 
teoria e a prática do passo a 

passo da bebida. O diferen-
cial é que a produção pode 
ser feita em casa”, ressalta. 

O curso foi realizado du-
rante o dia todo e deu direito 
à degustação e aprendizado 
de diversos tipos da cerve-
ja. Conforme o presiden-
te da entidade, Jair Schos-
sler, a oportunidade partiu 
da iniciativa do integran-

te D’Agostini com o objeti-
vo de garantir recursos para 
a Fundação Rotária, que é a 
parte internacional do Ro-
tary. “Adoramos a ideia e o 
lucro será repassado para os 
projetos que venham a ser 
planejados e desenvolvidos 
em prol da comunidade”, ex-
plica. 

Schossler destaca que a 

experiência do curso foi im-
portante para o clube, já que 
muitos interessados procu-
raram a entidade. “Ficamos 
muito felizes com o sucesso 
e estamos planejando a se-
gunda edição, provavelmen-
te para março de 2018.”, cita. 
Os interessados já podem 
reservar vagas por meio do 
telefone (49) 98505 1860. 

Qualificação teve como instrutor cervejeiro o empresário e rotariano marcus vinicius 
Ferreira D’agostini

lucro será revertido em recursos para a Fundação rotária internacional

Diana Heinz/O Líder Divulgação

A Paguecom, nova máquina 
de cartões do Sicredi, possui to-
das as funcionalidades, como cré-
dito, débito, vale-refeição e ali-
mentação. A nova tecnologia 
também destaca maior conve-
niência aos usuários. “O Sicre-

di tem o compromisso de ofe-
recer sempre mais para os seus 
associados. O lançamento da Pa-
guecom atende essa necessida-
de, de forma simples e ativa, con-
templando alguns pontos, como 
gestão de preços, melhoria do ní-

vel de serviço e maior contro-
le da operação”, ressalta Már-
cio Girardi, diretor de negócios 
do Sicredi Alto Uruguai RS/SC.

Os interessados poderão so-
licitar a Paguecom em qualquer 
agência do Sicredi a partir des-

te mês. A expectativa é que a no-
vidade traga autonomia e flexibi-
lidade. O público da Paguecom é 
principalmente de pessoa jurídi-
ca, mas irá atender também pes-
soa física, como médicos, advoga-
dos, taxistas e microempresários. 

nOvIDADE
Sicredi lança máquina de cartões

mEU CACHOrrO nãO EStÁ 
COmEnDO... E AgOrA?

Saudações, queridos leitores. Sim, o título é o mesmo da 
semana passada, mas o conteúdo é novo. Ainda sobre alimen-
tação dos cães, que é um tema muito importante, retirei mais 
um trecho da coluna publicada pelo site Cão Cidadão. Acom-
panhem.

PEtISCOS x rAçãO
É muito comum os cães recusarem a ração quando rece-

bem outros tipos de alimento no lugar. Se ele ganha frango ou 
salsicha quando não come sua comida, por que ele a comeria 
depois, se o que você oferece é muito mais gostoso? Você mes-
mo acaba ensinando o bichinho a não se alimentar adequa-
damente.

A ração possui todos os nutrientes balanceados para a nu-
trição completa do seu cão, portanto, é a melhor opção para 
ele. Lembre-se de sempre manter a ração bem embalada para 
que os grãos permaneçam frescos. Se você tem a intenção de 
oferecer um alimento natural, preparado em casa, consulte o 
médico veterinário para que ele lhe passe as recomendações 
necessárias.

COmO FAZEr SEU CãO COmEr A rAçãO?
Primeiramente, depois de descobrir qual a quantidade 

ideal para seu animalzinho, fracione esse total em duas ou três 
porções para serem ofertadas ao dia, como dito anteriormente.

Ofereça uma porção e deixe-a lá por até 10 minutos. Se ele 
não se interessar, retire e deixe-o sem. É importante não oferecer 
outro alimento no lugar. Não se sinta mal, ele não está morrendo 
de fome. Mais tarde, ofereça a segunda porção do dia e observe 
se ele valorizará o alimento. Novamente, deixe a ração à disposi-
ção por 10 minutos, se ele comer, sucesso! Se não, retire e deixe-o 
novamente sem a ração. Alguns cães podem testar sua fragilida-
de e isso pode durar até alguns dias, é importante se manter forte 
e continuar não oferecendo outro alimento no lugar.

Caso seu cão seja de porte pequeno e corra risco de ter hi-
poglicemia, não o deixe ficar muito tempo sem comer. Ou caso 
tenha estômago sensível e apresente vômito por ter ficado o dia 
todo em jejum, ofereça uma pequena quantidade de alimen-
to do interesse dele à noite, depois de pedir alguns comandos 
como o “Senta”, o “Deita” ou a “Pata”, assim ele saberá que ga-
nhou o alimento por obedecer e não por ter recusado a ração 
anteriormente.

Ofereça a ração normalmente pela manhã no dia seguinte 
e repita os passos citados anteriormente.

Se você não estiver conseguindo fazer seu cãozinho comer 
a ração, procure um adestrador profissional para ajudá-lo!

Fonte: Cão Cidadão

O Centro de Educação de 
Jovens e Adultos (Ceja) reali-
zou na terça-feira (14) a eleição 
para gestor escolar. A votação 
foi feita das 9h às 21h, totalizan-
do 295 votos. Destes, 87% vota-

ram sim, 11% não, 1% branco 
e 1% nulo. Assim, a professora 
Jucilei Passoni Giacomin, atu-
al diretora da unidade de ensi-
no, continuará à frente da ins-
tituição no biênio 2018/2019.

vOtAçãO EnCErrAmEntO
Ceja elege a diretora 
da instituição

grupo de Estudos e Apoio à 
Adoção promove última 
reunião do ano

Divulgação

votação foi feita das 9h às 21h

O Grupo de Estudos e Apoio 
à Adoção Maravilhas da Adoção 
(Geama) realizou a última reu-
nião de 2017 na noite de quin-
ta-feira (16), às 19h45, na sede da 
JCI. No encontro estiveram em 
pauta assuntos como o Fundo 
para a Infância e Adolescência 
(FIA), além de sugestões dos par-

ticipantes para o próximo ano.
A reunião também contou 

com capacitação, roda de estu-
dos e confraternização. De acor-
do com a presidente do Geama, 
Sirlei Gheno, o grupo, fundado 
em 2014, conta com aproxima-
damente 30 integrantes e irá re-
tornar as atividades em fevereiro.

Camilla Constantin/O Líder

Confraternização foi realizada na sede da JCi
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por Simone Hübner

TOQUE dE rEQUINTE

Vitrine

mãOS ESCOnDIDAS
É deselegante manter as mãos nos bolsos quando se fala 

com alguém. Este gesto dá a entender que você está escon-
dendo algo ou que não está aberto a conversas. Portanto, 
mãos nos bolsos, não!

ASSUntOS PArtICULArES
Bom, o nome já diz, não é? Assuntos particulares devem 

ser tratados apenas no convívio particular. Não discuta em 
público aquilo que não convém às outras pessoas. Afinal, 
ninguém, nem mesmo você, quer ficar constrangido.

tOm DE vOZ
Falar baixo é a chave para a elegância. Isto porque a maio-

ria das pessoas tem a tendência a levantar o tom de voz em si-
tuações que não se é necessário. Numa discussão, muitas ve-
zes sentimos o desejo de levantar a voz, porém, pense e reflita: 
ter bons argumentos é melhor do que gritar sua opinião, não é?

nãO APOntE
O uso do dedo indicador para apontar para pessoas e/ou 

coisas é muito grosseiro. Evite ao máximo essa situação, pois 
ela pode constranger e inibir as pessoas. Só use este tipo de 
gesto quando for absolutamente necessário, tomando cuida-
do para não esbarrar em outra pessoa.

nAtUrALIDADE
É importante sempre agir com naturalidade, sem elevar 

a voz, em qualquer lugar ou ocasião. Esta regra serve para o 
seu convívio no trabalho, em sua casa ou na rua. De tal for-
ma, procure não se sobressair a outras pessoas e sempre se 
manter em sua posição.

EnUmErAçãO
Ao contar causos, ou então elencar uma lista de pessoas, 

é educado colocar-se sempre em último lugar. Ou seja: bel-
trano, sicrano, fulano e eu. Isto faz parte da modéstia e hu-
mildade que toda pessoa elegante tem.

gírIAS
Este tipo de linguagem só deve ser usado na intimidade, 

com pessoas de convívio muito próximo. É extremamente 
deselegante usar gírias para conversar com pessoas de alto 
calão, ou então, em eventos muito formais. Evite ao máxi-
mo esta situação. Seja cuidadoso com suas palavras, pois a 
linha entre o que é aceitável e o que é inaceitável é muito tê-
nue. Na dúvida, aposte na linguagem que é usada por todos 
no recinto. Ou seja, um grupo mais informal permite uma 
ou outra transgressão, mas um grupo mais formal não ad- ExCELEntE FIm DE SEmAnA A tODOS!

manual de 
bons modos

Os dez pecados mortais contra a arte 
de bem conversar
1 - a desatenção de quem ouve. 
2 - o mau hábito de interromper e o 
de falar ao mesmo tempo. 
3 - a precipitação de mostrar que se 
tem espírito ou cultura. 
4 - a vontade de querer dominar a 
conversa e o assunto. 
5 - Pedantismo. 
6 - a falta de seguimento na 
conversa. 
7 - o espírito de contradição. 
8 - o vício de sempre querer fazer 
graça. 
9 - a falta de calma na apresentação 
de argumentos. 
10 - Trazer assuntos pessoais em 
detrimento dos de ordem geral. 

você quer ser elegante em todas as situações de sua vida? Então 
preparamos um manual de como agir em diversas situações, com as 
regras mais básicas e vitais para a boa convivência. Seja educado, 
paciente, mas além de tudo, a finesse em pessoa!

mite este tipo de linguagem.

ASSOBIOS
Você tem o costume de assobiar quando está em grupos 

ou no meio social? Pois deixe de fazer isto, pois tal ato suge-
re que você não está ligando para o que está sendo conversa-
do. Assobie apenas quando estiver sozinho ou em festas mais 
animadas.

gEStICULAçãO
Falar com as mãos é algo comum para muitas pessoas, 

mas pode parecer grosseiro quando feito com exagero. Ges-
tos são permitidos, mas discretamente e apenas para dar 
ênfase em alguns pontos importantes, sendo mais comuns 
em palestras. Ao se dirigir a outra pessoa, procure não manter 
gestos exagerados ou muito espaçosos, pois isso pode passar 
a linguagem corporal errada.

CUIDADO COm ESPIrrOS E tOSSES
Ao estar enfermo e precisar participar de eventos sociais, 

procure sempre inibir seus espirros e tosses com o auxílio de 
um lenço. É preferível que se saia da mesa para assoar o na-
riz. Nunca faça isto em frente a outras pessoas.
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por SUSAne ZAnin
MOda & ESTILO

VOLTa aO MUNdO
por HenriqUe Hübner

Vitrine

AgEnDA DE EvEntOS

18/11 - Encontro de Corais – 15h30 – 
Centro Cultural 25 de Julho 
- Mateada Azul – 16h – Espaço Criança 
Sorriso
- Oeste Festival Beer – 18h - república 
bowling Pub
- 21º Festa do Peixe – 21h – Salão Paroquial 
Católico 

- Baile Linha São Paulo – 23h30 – Salão 
Católico Comunitário 

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

24/11 - Show de patinação – 20h – Ginásio 
de Esportes Gelson Tadeu lara 

Engana-se quem vai a Belo Hori-
zonte pensando que só vai en-
contrar botecos e comida minei-

ra por lá. Na capital de Minas Gerais, 
existem diversos restaurantes especia-
lizados em culinária internacional e 
também em pratos típicos de outras re-
giões do Brasil.

 Apesar de BH ser conhecida como 
a capital dos botecos, lá também tem 
restaurantes de altíssimo nível, prepa-
rados para receber turistas do mundo 
inteiro.

Na culinária, o melhor queijo de 
Minas é o canastra e é possível adqui-
ri-lo no Mercado Central, onde há vá-

rios temperos da culinária mineira, en-
tre diversos bens de consumo.

Para quem gosta de natureza, a ci-
dade conta com vários parques, como 
o da Lagoa da Pampulha - ótimo para 
caminhadas e visitar o parque -, além 
de museus com as “linhas curvas” de 
Oscar Niemeyer. No centro, o Parque 
Municipal Afonso Pena tem guardas 
e indicações nas placas para a melhor 
apreciação. Rumando para a Serra do 
Curral, o Parque das Mangabeiras con-
ta com trilhas calçadas em meio à na-
tureza, com placas indicativas e guar-
das para assessoria e cuidados no 
parque. 

HOJE DAmOS COntInUIDADE à nOSSA JOrnADA POr BELO 
HOrIZOntE, COnHECEnDO Um POUCO mAIS SOBrE A 
CULtUrA, gAStrOnOmIA E OUtrAS CUrIOSIDADES.

espero que tenham aproveitado essa nossa continuação pela belíssima 
cidade de belo Horizonte! Semana que vem voltamos com os melhores 

lugares para se visitar enquanto estiver em férias com a família!

BH, como é carinhosamente chamada, é considerada a cidade latino-americana 
com maior número de bares e estabelecimentos desta categoria. De acordo com a Abra-
sel-MG, há mais de 18,6 mil deles espalhados pela capital, promovendo o melhor “casa-
mento” entre diversão e a rica gastronomia mineira. Uma das marcas registradas dos ba-
res mineiros é a inovação, atributo que sustenta a fama das regiões boêmias da cidade.

PLUS SIZE EStAmPADA, SIm SEnHOr!
Vamos quebrar outro mito de estilo? Muitos di-

zem que mulheres plus size não podem usar pe-
ças estampadas. O motivo seria que as peças estam-
padas aumentariam a silhueta, fazendo-as parecer 
mais gordinhas. Contudo, acho que muitas de nós 
não estamos preocupadas com este detalhe, sem-
pre sou da opinião de que o que importa é nos sen-
tirmos bem, felizes e estilosas! Além disso, peças es-
tampadas são uma paixão nacional e com alguns 
truques de estilo podemos quebrar essas impressões.  

O tipo de estampa deve ser escolhido com cui-
dado, então opte por peças que não tenham uma 
estampa exagerada e totalmente preenchida. Pre-
fira as estampas que deixem a cor de fundo apa-
recendo. Mesclar peças lisas com peças estam-
padas também traz uma quebra dessa impressão 
de “engordar”. As peças de listras horizontais de-
vem ser de listras finas e usadas com a cintura mar-
cada ou uma peça como um casaco por cima. 

Por fim, uma peça de cintura marca-
da sempre é uma boa opção para deixar o 
look lindo e feminino e isso não seria diferen-
te para peças estampadas. Detalhes de modela-
gem, como pregas, também alongam a silhue-
ta, bem como o bom e velho sapato nude. 
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por roSiAne  PoleTTo e eSTelA SerPA

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

Vitrine

rafaela reckers completou 14 anos 
na terça-feira (14). “Desejamos a você 
muitos anos de vida, saúde, paz, amor e 
alegrias. Que seus passos sejam sempre 
guiados por Deus, felicidades”. Com 
carinho, homenagem de seus familiares. 

Aniversariante do leo

Quem comemorou 
mais um ano de vida 
foi o nosso grande 
companheiro e amigo 
renan lazzaretti. o lEo 
Clube maravilha te deseja 
muita paz, amor, carinho, 
felicidade e saúde hoje 
e sempre. Um feliz 
aniversário!

nesta semana quem 
comemorou mais 
um ano de vida foi o 
nosso grande amigo 
e companheiro Eder 
moraes. o lEo Clube 
de maravilha deseja 
que você tenha muita 
paz, amor, sucesso e 
acima de tudo muita 
saúde sempre. Um feliz 
aniversário!

CarLa CarNETTE!
“Desejamos que sua vida seja repleta de 
momentos inesquecíveis e realizações 
e que a felicidade sempre encontre o 
caminho do seu coração. Feliz aniversário!” 
homenagem da mãe, Cleusa; manos, Júnior 
e Giovanna; e nonos auri e lourdes, pelo 
aniversário comemorado ontem (17).

o Centro Espírita Emmanuel realizou confecção e venda de pizzas na quarta-feira 
(15). ao todo, 350 pizzas foram feitas por voluntários e estudantes do Centro, após 
encomendas. De acordo com a presidente, margarete regina bertollo, o lucro com 
a venda será destinado para a aquisição de uma sede própria.

Camilla Constantin/O Líder

hoje (18) quem comemora mais um ano de 
vida é Sandra baréa bagatini. Desejamos 
a você muita felicidade, amor, paz, saúde 
e sucesso. Que possas desfrutar este dia 
especial com todos que lhe são caros! Que 
Deus te ilumine sempre! Parabéns!

a comemoração é em dose dupla para a colega do grupo 
Wh Comunicações Carine arenhardt, que completa mais um 
ano de vida e também terá sua união matrimonial hoje (18). 
Desejamos muita felicidade e bênçãos na vida do casal!
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Vitrine

O mundo de Mare Barrow é dividido pelo sangue: 
vermelho ou prateado. Mare e sua família são verme-
lhos: plebeus, humildes, destinados a servir uma eli-
te prateada cujos poderes sobrenaturais os tornam 
quase deuses. Em meio às intrigas dos nobres prate-
ados, as ações da garota vão desencadear uma dan-
ça violenta e fatal, que colocará príncipe contra prín-
cipe — e Mare contra seu próprio coração.

Ter um cachorro em casa é uma alegria – afi-
nal, ele é nosso melhor amigo, nosso compa-
nheiro, alguém que nos ama incondicional-
mente. Mas o que fazer quando esse nosso 
amigo desenvolve sérios problemas de com-
portamento? Foi pensando em resolver pro-
blemas cotidianos dos donos de cães que Ale-
xandre Rossi, o Dr. Pet, escreveu este livro. 

A rAInHA vErmELHA ADEStrAmEntO IntELIgEntE

A madeira é muito utiliza-
da para compor o décor. Aliás, 
ela foi e continua sendo um 
excelente material para cons-
truções, por ser resistente, du-
rável e fácil de trabalhar. En-
quanto isso, a decoração com 
madeira traz aspecto rústi-
co muito elegante, um ver-
dadeiro mix de sofisticação e 
pegada campestre. Mas o me-
lhor é que a madeira cai bem 
com tudo! Ou seja, é simples 
de deixar o ambiente harmo-
nizado com objetos, móveis e 
revestimentos de madeira.

mOtIvOS PArA APOStAr nA 
DECOrAçãO COm mADEIrA

Muita gente está apostan-
do na decoração com madeira 
e existem alguns motivos para 
isto. O primeiro é o palpite po-
sitivo dos arquitetos e desig-
ners de interiores. Muitos in-
cluem madeira nos projetos e 
confirmam a sofisticação que 
ela traz para os ambientes. 

Mas outro motivo, sem dúvi-
das, é o aconchego que a ma-
deira proporciona. A matéria
-prima é um tipo de isolante 

térmico que mantém o espa-
ço com temperatura confortá-
vel, além de reforçar o contato 
com a natureza.
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EnCOntrO
grupo Along the Streets doará lucro 
de evento para o Hospital São José 

Pelo quinto ano con-
secutivo o Grupo Along 
The Streets realizou o En-
contro de Carros Rebaixa-
dos em Maravilha. O even-
to foi no domingo (12) e 
teve centenas de carros ex-
postos no Parque de Ex-
posições Carlos Alberto 
Begrow. Durante o en-
contro foi realizado o sor-
teio da ação entre amigos 
que tinha como prêmio um 
Volkswagen Gol 1999, que 
teve como ganhador Ivair 
Vendrame. “Eu comprei o 
número pensando em aju-
dar e acabei ganhando o 
carro”, disse Vendrame. 

O lucro da promoção e 
do evento será repassado 
ao Hospital São José. “Agra-
decemos aos patrocinado-
res e aos participantes da 
nossa interação. Esperamos 
todos no próximo evento 
em 2018”, agradece o grupo. 

Fotos: Diana Heinz/O Líder

ivair vendrame ganhou o carro no sorteio

Evento foi realizado no Parque de Exposições Carlos alberto begrow

1ª EDIçãO 

Oeste Beer Festival terá noite 
de rock e cerveja artesanal 

Uma combinação de rock, 
cerveja artesanal e open bar. As-
sim será a primeira edição do 
Oeste Beer Festival realizado 
hoje (18) na República Bowling 
Pub, das 18h às 23h59. O even-
to é organizado por Alessan-
dro Lahm, Alexandre Pasinat-
to e Maiky Villa e contará com 
mais de 22 tipos de cervejas ar-
tesanais confeccionadas por 13 
equipes de Maravilha e região.

O ingresso dá direito ao par-
ticipante de experimentar qual-
quer sabor de cerveja sem um 
limite de quantidade, além de 
um copo personalizado entre-
gue na entrada. Para embalar a 
noite, o festival receberá o mú-
sico e compositor gaúcho Wa-
nder Wildner, ex-integrante da 
banda Os Replicantes. Além 
de Wildner, o grupo Dinamark 
Blues Band fará um show. 

Conforme a organização, a 
ideia de realizar o evento surgiu 

da vontade de oferecer a bebida 
produzida por eles em uma con-
fraternização que trouxesse o es-
tilo de cada um. “Conversamos 
com diversas pessoas e empre-
sas que nos apoiaram e a aceita-
ção foi grande. Estamos no ter-
ceiro lote de ingressos, o que nos 
deixou muito felizes”, contam. 

Mais de 350 pessoas são es-
peradas no evento, que já tem 
uma segunda edição planeja-
da. “Queremos agradecer as 

mais de 10 empresas apoiado-
ras e dizer que queremos re-
petir a dose”, destacam. 

Os ingressos estão no 3º 
lote, no valor de R$ 70 mascu-
lino e R$ 60 feminino. Eles po-
dem ser adquiridos em Mara-
vilha no Salão Murilo Duarte, 
Loja Ousadia, Buffalo Beer e 
República Bowling Pub. Em 
São Miguel do Oeste na Setes-
sete Bar & Bilhar e em Cunha 
Porã na Panificadora Gula. 

maiky villa, alexandre Pasinatto e alessandro lahm, organizadores do evento 

Diana Heinz/O Líder

O superintendente regio-
nal do Departamento Nacional 
de Infraestrutura de Transportes 
(Dnit), Diego Fernando da Silva, 
reuniu-se na manhã de ontem 
(17) com sete vereadores de Ma-
ravilha. O objetivo foi debater a 
construção de perimetral, do tre-
vo do município até o Centro de 
Tradições Gaúchas Juca Ruivo, 
para viabilizar o acesso com se-
gurança dos moradores do Jar-
dim Itália e Bairro Estrela.

O encontro foi viabilizado 
pelo vereador Jandir Primon. Para 
Primon, a reunião foi produtiva e 

também esclareceu dúvidas sobre 
outros trabalhos na região. Con-
forme ele, a construção da peri-
metral vai auxiliar os moradores 
do outro lado da cidade e resolver 
um problema antigo, já que a po-
pulação enfrenta dificuldade ao 
acessar a BR naquele local.

Participaram do encontro o 
agente de serviço de engenharia, 
Gilmar Nardi; vereadores Jandir 
Primon, Cleber Pertussatti, Nata-
lino Prante, Luiz Hermes Bresco-
vici, Gilmar Castanha e Jeovany 
Folle; e o presidente do Legislati-
vo, Itamar Adler.

De acordo com Primon, o 
Dnit informou, na tarde de sexta-
feira, após a reunião, a existência 
do projeto de construção da peri-
metral. Segundo o vereador, com 
o projeto à disposição, o municí-
pio poderá executar a obra.

No entanto, conforme a pre-
feita, Rosimar Maldaner, em ma-
nifestação também nesta sexta-
feira, a obra da perimetral vai ser 
executada junto com a revitaliza-
ção da rodovia. Conforme a pre-
feita, o município aguarda a de-
finição da Justiça, que ocorre no 
próximo dia 28, em Porto Alegre.

InFrAEStrUtUrA Superintendente regional 
do Dnit esteve em Maravilha, quando 
conversou sobre o assunto com vereadores 

Construção de perimetral é 
tema de debate em encontro

Ederson Abi/WH Comunicações

objetivo foi debater a construção de perimetral do trevo até o CTG Juca ruivo
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torwil tornearia presta 
serviços para a região

Salão da tere tem 30 anos de história

Loja Le manas comemora aniversário neste mês

Fluck Indústria de Equipamentos Elétricos 
atende toda região sul 

Com uma equipe de 
cinco profissionais, a em-
presa atende Maravilha e 
toda região. A Torwil Tor-
nearia abriu as portas 
em março de 2006, com 
sede na Rua José Madalo-
zzo, no Bairro Madaloz-
zo. Ancelmo Alfredo Wild-
ner sempre trabalhou no 
ramo e após alguns anos 
como colaborador, fun-
dou a própria empresa. 

A Torwil trabalha com 

serviços de usinagem em 
centro de usinagem e cen-
tro de torneamento, além da 
produção de peças para in-
dústria, produção e moldes 
de injeção e ferramentas de 
corte e estampa. O foco da 
empresa é trabalhar com 
máquinas modernas, com 
tecnologias novas e inova-
doras. Além do atendimen-
to em horário comercial, a 
Torwil trabalha com plan-
tão 24 horas para clientes. 

Empresa foca na inovação dos serviços com novas tecnologias

Torwil Fluck investe em tecnologia de máquinas modernas

Tere Schmadecke co-
meçou seu próprio negócio 
no ramo de beleza em ou-
tubro de 1987 e desde en-
tão mantém o atendimen-
to aos clientes. O Salão da 
Tere completou 30 anos 
em 2017 e conta atualmen-
te com uma nova sócia. Lur-
des Ebertz investiu na pro-
fissão há 10 anos e há quatro 
entrou na sociedade do Sa-
lão da Tere. A empresa ofere-
ce serviços de corte e química 
em geral para cabelo e tam-
bém de pedicure e manicure. 

A equipe é formada pe-
las duas sócias, mais uma co-
laboradora. Um dos desta-
ques é a qualidade do serviço 
e o trabalho realizado dentro 
das normas de higiene e se-
gurança, a exemplo do uso do 

aparelho autoclave para este-
rilizar materiais usados para 
manicure e pedicure. Confor-

me Tere, além do uso da auto-
clave, a orientação é que cada 
cliente leve seu próprio kit 

para unhas. O atendimento é 
na Avenida Sul Brasil, esqui-
na com a Rua São Francisco.

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder

A família Bender inves-
tiu no primeiro negócio pró-
prio há quatro anos e nes-
te mês comemora mais um 
aniversário. A Loja Le Ma-
nas - Moda e Presentes ofe-

rece linha de confecções 
masculina, feminina e in-
fantil. O cliente também en-
contra produtos de bazar. 
O trabalho é feito apenas 
pela família, o casal Leo-

mar e Marcia e a filha Naiara. 
As peças são de quali-

dade e atendem aos gos-
tos de todas as idades. O 
atendimento é na Rua Dou-
tor Serafim Bertaso, Bairro 

Madalozzo, próximo à Pra-
ça dos Motoristas. A loja 
mantém as portas aber-
tas de segunda-feira a sá-
bado até o meio-dia e até 
às 16h no Sábado Mais.

loja le manas comemora 4º aniversário Família proprietária da loja de confecções

Fotos: Divulgação

O casal Sergio Luís e An-
dreza Pfluck fundou a em-
presa há 10 anos e atual-
mente mantém a sede na 
Rua Doutor Serafim Bertaso. 
A Fluck Indústria de Equi-
pamentos Elétricos traba-
lha com venda de material 
elétrico industrial e mon-
tagem de painéis elétricos 
para automação industrial. 

O cliente também en-
contra para venda máqui-
nas para automação de cor-
tinas para aviários e granjas 
de suínos e trato de animais. 
A empresa atende os três 
estados do Sul, mantendo 

como diferencial a qualida-
de do material utilizado, as-

sim como no serviço de mon-
tagem e assistência para os 

clientes. Sérgio trabalha com 
o auxílio de um colaborador. 

Salão da Tere atende na avenida Sul brasil, esquina com a rua São Francisco

Fluck indústria de Equipamentos Elétricos tem 10 anos de atendimento
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BOM JESuS DO OEStE
ÁrEA InDUStrIAL

EnCErrAmEntO

InCEntIvOOPOrtUnIDADE 

Iniciam obras de 
terraplanagem

relacionamentos e 
liderança pautam 
curso Dale CarnegieConselho de 

Desenvolvimento 
Socioeconômico 
promove reunião 

Coordenador do Sebrae 
apresenta cursos 
e treinamentos

Na segunda-feira (13) o 
Conselho de Desenvolvimen-
to Socioeconômico do muni-
cípio promoveu reunião com o 
prefeito, Ronaldo Luiz Senger, 
para discutir as alterações e ade-
quações no programa de ge-
ração de emprego, renda e de-
senvolvimento econômico. 

O projeto altera normas refe-

rentes ao plano municipal de de-
senvolvimento econômico, com 
incentivos estruturais para empre-
sas que estabeleçam ou ampliem 
suas atividades. O programa pre-
vê a definição de incentivos, re-
gras para ter acesso e a contrapar-
tida dos beneficiados. O mesmo 
deve ser encaminhado para apre-
ciação na Câmara de Vereadores.

Projeto será encaminhado para apreciação 

Divulgação

Na segunda-feira (13) 
foi promovido o encerra-
mento do curso Dale Car-
negie, Treinamento de 
Competências Interpes-
soais e Liderança, mi-
nistrado pela palestran-
te Juliana Ristoff Trein.

O curso teve como ob-

jetivo desenvolver habili-
dades de relacionamentos 
e liderança, além de fami-
liarizar os participantes 
com os princípios que for-
talecem as relações huma-
nas e identificar oportu-
nidades de melhorias nas 
relações profissionais. 

Curso foi ministrado pela palestrante Juliana ristoff Trein

Divulgação

Divulgação

Na manhã de terça-fei-
ra (14) o coordenador do Se-
brae de São Miguel do Oeste 
apresentou diversos cur-
sos e treinamentos para o 
prefeito, Ronaldo Luiz Sen-
ger, e o vice-prefeito, Ivo-
nir Santolin. O encontro, 
realizado na Câmara de Ve-
readores, também contou 
com a presença da secretá-

ria de Administração e di-
retoria da Câmara dos Di-
rigentes Lojistas (CDL) 
de Bom Jesus do Oeste.

Os cursos serão dispo-
nibilizados para as peque-
nas empresas associadas da 
CDL a partir de janeiro de 
2018 e oferecidos por meio 
de uma parceria entre Se-
brae, administração e CDL. 

Encontro foi realizado na Câmara de vereadores

Divulgação

AvALIAçãO Próximo evento será a Caminhada das Lanternas e 
a abertura oficial do Natal

Diretoria de Cultura realiza 
prestação de contas

Na terça-feira (14) a Di-
retoria de Cultura promoveu 
reunião para prestar contas 
dos trabalhos realizados neste 
ano e fazer o planejamento para 
2018. A diretora de Cultura, Leisi 
Rauber Wandscheer, apresentou 
as atividades feitas neste ano, ini-
ciando pelas comemorações do 
Dia da Mulher, que contou com a 
palestrante Cristina da Luz e café 
colonial. Já no dia 29 de março foi 
feita uma viagem com os idosos 
para Ilha Redonda.

Leisei destacou diver-
sas atividades, principalmen-
te as que foram realizadas no 

Diretora de Cultura falou sobre as atividades realizadas durante o ano

mês de julho, como o encon-
tro de carros antigos e o desfile 
das soberanas. Em setembro, o 
destaque foi o 1º Entrevero e o 
desfile cívico.  

PrOgrAmAçãO
Para sábado (25) está 

programada a Caminhada 
das Lanternas, com saída em 
frente à prefeitura. O even-

to contará com a chegada do 
Papai Noel, brinquedos, pra-
ça de alimentação e abertura 
oficial do Natal.

No dia 8 de dezembro 
haverá apresentações de 
danças e patinação. Para o 
dia 20 está marcado o encer-
ramento do grupo de can-
tos, na praça, com início às 
20h30. Para encerrar, nos 
dias 21, 22, 23 e 24, das 18h 
às 21h, haverá a presença do 
Papai Noel na praça. A ativi-
dade é uma parceria com a 
Câmara dos Dirigentes Lo-
jistas do município. 

O prefeito, Ronaldo Luiz 
Senger, acompanhou nesta se-
mana as obras de terrapla-
nagem na área industrial do 
município, onde serão cons-
truídos quatro barracões no 

início do próximo ano, após o 
processo de licitação. De acor-
do com o prefeito, os quatro 
barracões industriais devem 
ser concluídos ainda no fim 
do primeiro semestre de 2018. 

local irá contar com quatro barracões

Divulgação

nAtAL 
Casa do Papai noel é 
construída na praça

Com iniciativa da pre-
feitura, por meio do De-
partamento de Cultura e 
dos responsáveis pela or-
ganização do Natal Ilu-
minado, foi construída a 

Casa do Papai Noel na pra-
ça municipal. Com a pro-
ximidade da data, os tra-
balhos com decoração 
natalina irão começar 
na segunda-feira (20). Praça conta com mais um atrativo para as crianças Prefeito participou da capacitação

Divulgação
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CunhA PORã
vISItAS Jairo Ebeling e Sedenir Kipper participaram de reunião da 
Federação Catarinense de Municípios

Lideranças cumprem roteiro de 
compromissos em Florianópolis

Entre os dias 7 e 9 de no-
vembro o prefeito de Cunha 
Porã, Jairo Ebeling, e o diretor de 
Indústria, Comércio e Turismo, 
Sedenir César Kipper, estiveram 
em Florianópolis para cumprir 
agenda de compromissos. O 
primeiro evento foi a participa-
ção na 9ª reunião de pauta do 
conselho político de 2017, pro-
movido pela Federação Catari-
nense de Municípios (Fecam).

Na oportunidade, foi dialo-
gado sobre o avanço na Assem-
bleia Legislativa do Projeto de 
Lei nº 256.1/2017, que permiti-
rá que a Secretaria de Estado da 
Fazenda firme convênio com a 
entidade municipalista para re-
passar informações sobre ope-
rações com cartão de crédito e 
débito aos municípios. 

Ebeling e Kipper também 
realizaram visita aos gabinetes. 

Com o deputado Mauro de Na-
dal foi tratado sobre a reforma 
do Clube Independente, que já 
está em fase de processo licita-
tório. Já no gabinete do gover-
nador o propósito foi dialogar 
sobre investimentos na área de 
infraestrutura e aditamento de 
convênios. Na Fundação Na-
cional de Saúde (Funasa) o as-

sunto debatido foi o saneamen-
to básico. 

As lideranças também esti-
veram na Secretaria de Estado 
da Segurança Pública de Santa 
Catarina para tratar sobre o con-
vênio de videomonitoramento 
que está em execução no mu-
nicípio. Encerrando o cronogra-
ma, Ebeling e Kipper visitaram 

a Agência de Desenvolvimento 
Regional (ADR) de Canoinhas, 
onde foi feita assinatura de do-
cumentos para posterior retira-
da de um veículo Fiat Palio, que 
será destinado ao município por 
meio de pleito da vereadora de 
Cunha Porã Nádia Barbieri. De 
acordo com o prefeito, a viagem 
teve resultados positivos. 

lideranças do município integraram reunião da Fecam

Divulgação

Em comemoração ao Dia 
do Diretor de Escola, a Se-
cretaria de Educação prestou 
homenagem na segunda-fei-
ra (13) aos profissionais que 
atuam nos estabelecimentos 
de ensino da rede munici-
pal, assim como no Departa-
mento de Esportes. O evento 
foi realizado no Salão Nobre 
da prefeitura, sob coordena-
ção da secretária de Educa-
ção, Marise Schmidt; secre-
tária-adjunta, Eliane Becker; 
com apoio da coordenado-

ra pedagógica Mara Becker.
Marise e Eliane destaca-

ram o comprometimento no 
trabalho e a dedicação com 
que cada diretor desempe-
nha sua função. O vice-pre-
feito, Alencar James Post, pa-
rabenizou os profissionais 
pelas ações executadas no 
decorrer do ano e mencio-
nou que cada um é impor-
tante para a soma de esforços 
na busca de uma educa-
ção de qualidade para crian-
ças e jovens do município. 

rECOnHECImEntO
Secretaria de Educação 
presta homenagem 
aos diretores 

 Viviane Seben/Ascom prefeitura

Evento foi promovido no Salão nobre da prefeitura

trADIçãO

Lar de Convivência recebe Encontro regional da melhor Idade 
Há mais de 26 anos o 

Grupo de Idosos Lar de Con-
vivência recebe grupos da 
região para confraterniza-

ção. Conforme a presiden-
te, Eneci Gruber, o evento 
faz parte de uma troca de vi-
sitas entre mais de 10 gru-

pos de outros municípios. 
“Essa tradição faz parte de 
uma amizade grandiosa. Fi-
camos muito felizes quan-

do encontros como esses 
são organizados”, destaca. 

O cronograma recebeu 
mais de 400 pessoas e teve al-

moço, apresentações artís-
ticas com o Grupo de Dan-
ça Folclórica Ki Maravilha e 
matinê com Augusto & Ban-

da. “Agradecemos a presen-
ça de todos e o lucro será re-
vertido em benefícios ao Lar 
de Conivência”, destaca. 

Fotos: Diana Heinz/O Líder

Festa teve apoio do rotary Clubmais de 400 pessoas participaram Cronograma serviu almoço
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tIgRInhOS

A primeira ação de saú-
de bucal dos acadêmicos de 
Odontologia da Universida-
de Comunitária da Região de 
Chapecó (Unochapecó) em Ti-
grinhos foi realizada no últi-
mo dia 10. Na oportunidade, 
15 acadêmicos promoveram 
uma ação de prevenção e pro-
moção de saúde bucal com as 
escolas municipais. A ativida-
de contou com palestras edu-
cativas, brincadeiras, escovação 

supervisionada, roda de con-
versa e troca de experiências. 

O objetivo da iniciativa é 
aproximar as crianças e a odon-
tologia, mostrando que os cui-
dados com a saúde bucal são a 
melhor forma de conseguir um 
futuro sem cáries e outras doen-
ças da cavidade oral. A atividade 
é uma parceria da coordenação 
do curso com o Centro Acadê-
mico de Odontologia e o setor 
de Odontologia de Tigrinhos.

O Centro Educacional Pro-
fessor Ivo Luiz Honnef sediou a 
última etapa do curso de forma-
ção continuada do Pacto Nacio-
nal pela Alfabetização Na Idade 
Certa (Pnaic). O evento contou 
com análise do perfil dos alunos 
e avaliação das atividades desen-
volvidas durante o ano letivo. 

A formação foi ministrada 
pelas professoras Iára Gohlke e 
Marcia de Oliveira e envolveu os 
professores do CE Professor Ivo 
Luiz Honnef e CEI Proinfância 
Criança Sorriso. A capacitação 
contou com cinco encontros de 
quatro horas cada. 

De acordo com as profes-
soras, existem diversos aspectos 
positivos com a proposta, como 
desenvolver trabalhos em equi-
pe, resgatar a ludicidade e con-

ALFABEtIZAçãO Capacitação envolveu os professores do CE 
Professor Ivo Luiz Honnef e CEI Proinfância Criança Sorriso

Avaliação pauta encerramento do Pnaic

Formação foi ministrada pelas professoras iára Gohlke e marcia de oliveira

Divulgação

feccionar materiais pedagógicos 
diferenciados. 

Na formação foram tra-
balhados conceitos sobre a al-
fabetização na perspectiva do 
letramento e na linguagem ma-
temática, avaliação na educação 
infantil, sequência didática, efe-
tividade da aplicação em sala de 
aula, integração dos jogos nos 
conteúdos curriculares e nos pla-

nejamentos das aulas, direitos de 
aprendizagem, interdisciplina-
ridade e consciência fonológica.

rESULtADOS
Segundo Iára e Marcia, per-

cebe-se que as crianças sentem-
se mais animadas, participativas 
e atuantes no processo de ensi-
no. “A formação contribuiu para 
que a equipe escolar verificasse 

o percentual dos alunos para re-
fletir pedagogicamente sobre tais 
resultados”, dizem. 

Elas afirmam que 87% dos 
alunos do 1º, 2º e 3º ano do en-
sino fundamental em 2016 
apresentaram bom desempe-
nho no índice de leitura e escri-
ta e na matemática entenderam 
o processo de alfabetização e 
letramento. 

Já os outros 13% estão em 
processo de reconhecimento de 
leitura e escrita e na matemáti-
ca apresentam dificuldades de 
aprendizagem. “A avaliação não 
se limita ao julgamento sobre su-
cesso e fracasso dos alunos, mas 
no acompanhar o processo de 
aprendizagem de forma contí-
nua para que eles superem as di-
ficuldades”, avaliam. 

PrEvEnçãO

DISPUtAS
COnQUIStA

COnSELHOPrEvEnçãO

Acadêmicos de 
Odontologia realizam 
ação de saúde bucal

Jogos da semifinal 
de 48 ocorrem hoje 

recurso para a construção de um barracão industrial é liberado

Plano Plurianual de 
Assistência Social é aprovado

município promove ações contra a dengue

Fotos: Divulgação

atividades foram desenvolvidas por acadêmicos de odontologia

Na tarde de sábado (11) 
ocorreram os primeiros con-
frontos da semifinal do Cam-
peonato Municipal de 48, Taça 
Projeto Educacional Celso We-
ber. Na ocasião, a equipe do 
Bar do Grilo venceu o Bar do 
Juce, somando 1.595. Já o Bar do 
Juce ficou com 1.420 pontos. 

Na outra partida, o Bar e La-

vacar Ponto Bom somou 1.425 
pontos, vencendo a equipe Co-
munidade de Trindade, que fi-
cou com 1.325 pontos. Hoje 
(18) ocorrem os jogos de vol-
ta da semifinal, no Bar do Gri-
lo, a partir das 14h. As disputas 
são entre Bar e Lavacar Ponto 
Bom x Comunidade de Trinda-
de e Bar do Grilo x Bar do Juce.

Na manhã de segunda-fei-
ra (13) o deputado federal Cel-
so Maldaner (PMDB) esteve em 
Tigrinhos, juntamente com sua 
comitiva, para comunicar o re-

passe financeiro de R$ 487.500 
mil destinados para apoiar em-
preendimentos produtivos, 
como a construção de um bar-
racão industrial no município.

O prefeito, Derli de Olivei-
ra, agradeceu o deputado e sua 
equipe pela atenção ao pedido e 
por buscar melhorias no municí-
pio. “Este é um passo muito im-

portante para o desenvolvimento 
econômico e a geração de em-
prego”, afirma. Agora, o próximo 
passo será o processo licitatório 
para a contratação da empresa.

Fotos: Divulgação

Encontro contou com a presença de lideranças Prefeito, Derli de oliveira, agradeceu o deputado

A Secretaria de Assistên-
cia Social e o Conselho de As-
sistência Social promoveram 
reunião no último dia 10, no 
auditório da prefeitura, para 
apresentação do Plano Pluria-
nual da Assistência Social. 

Na oportunidade, a assis-
tente social Lenir, da empresa 
Crescer de Chapecó, realizou a 
apresentação do plano, elabo-

rado a partir do mapa falado, 
que teve como objetivo iden-
tificar os equipamentos públi-
cos, organizações sociais, grau 
de pertencimento nos espa-
ços públicos e também as bar-
reiras vivenciadas pelos usuá-
rios da política de assistência 
social. O plano foi aprova-
do pelo Conselho e terá vigên-
cia no período de 2018 a 2021.

Plano terá vigência de 2018 a 2021

Divulgação

A Secretaria de Saúde re-
alizou ações no âmbito do 
programa Saúde na Esco-
la contra focos do mosqui-
to Aedes aegypti na terça (14) 
e quinta-feira (16). As ativi-
dades contaram com o apoio 
da Secretaria de Educação, 
escolas municipais, escola 
estadual e do grupo de ado-
lescentes multiplicadores. 

Na ocasião, os alunos 
prestigiaram teatros, partici-
param de oficinas e esclarece-
ram dúvidas. Também foram 
realizadas vistorias nas ca-
sas e imóveis da Linha Lajea-
do Tigre e entregue panfletos 
explicativos sobre a dengue. 
“A dengue não é novidade 
para os alunos e a comunida-
de, mas a atenção em evitar 

focos deve estar presente to-
dos os dias, por isso a impor-

tância da promoção de ações”, 
destacam os organizadores. 

Fotos: Divulgação

Casas da linha lajeado Tigre foram vistoriadas

alunos prestigiaram teatros e participaram de oficina Profissionais esclareceram dúvidas
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José RobeRto Hansen
 morreu na terça-feira (14) o médico 
José roberto hansen, de 54 anos, 

coordenador do Serviço de atendimento 
médico de Urgência (Samu), em Campinas 

(SP). o médico estava internado e morreu por 
complicações respiratórias. Segundo a prefeitura, 
hansen era médico emergencista e cirurgião plástico 
e estava na prefeitura desde 1995. Ele ajudou a fundar 
em Campinas o primeiro Samu do país, que teve início 
de atividades em 1995 e foi inaugurado oficialmente 
em 1996.

MáRcia cabRita 
a atriz e humorista  morreu aos 53 anos 
no dia 10 de novembro. Em 2010 ela foi 

diagnosticada com câncer no ovário e se 
submeteu a uma cirurgia para a retirada dos 

ovários e do útero. Em seguida, iniciou quimioterapia 
para tratamento da doença.  o trabalho mais recente 
de márcia foi na novela “novo mundo”, exibida pela Tv 
Globo na faixa das 18h entre março e setembro deste 
ano. Ela interpretava a personagem narcisa. Seu papel 
mais conhecido foi no humorístico “Sai de baixo”, 
também da Globo. Ela participou do programa entre 
1997 e 2000, no papel da empregada neide aparecida. 
Desde maio, o programa voltou a ser exibido nas 
tardes de sábado, na “Sessão Comédia”, logo após 
o “Jornal hoje”. Ela estreou na Tv na minissérie “as 
noivas de Copacabana” (1992). Dentre as novelas 
nas quais atuou, estão “Desejos de mulher” (2002), 
“Sete pecados” (2007), “beleza pura” (2008) e “morde 

& assopra” (2011). Ela também fez participações 
na série “brava gente” (2000), no “Sítio do Pica-Pau 
amarelo” (2003) e nos humorístico “Sob nova direção”, 
“a grande família” e “Pé na cova”.

eliane beRgeR 
a psicanalista e mulher do ex-ministro 
da Fazenda Guido mantega faleceu 

na madrugada de domingo (12), após 
luta de vários anos contra o câncer. nos 

últimos dias houve piora do quadro de saúde e 
fora registrada falência múltipla dos órgãos. Guido 
mantega e Eliane berger eram casados há quase duas 
décadas e a doença foi detectada ainda quando o 
economista ocupava o cargo de ministro da Fazenda.

Klaus FiscHeR
o empresário e um dos pioneiros 
na hotelaria e da gastronomia em 
balneário Camboriú morreu no 

sábado (11), aos 88 anos. Ele teria 
sofrido complicações após uma cirurgia e estava 
hospitalizado. nascido em ipoméia, no oeste do 
Estado, Klaus Fischer recebeu em abril deste ano o 
título de Cidadão honorário de balneário Camboriú, 
cedido pela Câmara de vereadores. Ele fundou junto 
com o pai o icônico hotel Fischer, na barra Sul. Foi 
o primeiro presidente da associação dos hotéis e 
restaurantes da cidade, fundada no início da década 
de 1970. o velório ocorreu na Câmara de vereadores 
e o empresário foi enterrado no início da noite no 
Cemitério da barra.

FRans KRaJcbeRg
o artista plástico morreu na quarta-feira 
(15), aos 96 anos. Ele estava internado 

no hospital Samararitano, no rio de 
Janeiro, com um quadro de saúde frágil 

por conta de uma infecção generalizada. nascido na 
Polônia, o artista naturalizado brasileiro vivia na cidade 
de nova viçosa, na bahia, desde 1972. Conhecido 
principalmente por suas esculturas feitas a partir de 
troncos e raízes de árvores calcinadas pelos incêndios 
que derrubam densas áreas verdes para transformá-
las em pastos. Destacou-se pelo trabalho em defesa 
da natureza e por denunciar crimes ambientais, como 
queimadas, assassinatos de índios, exploração de 
minérios e desmatamento.

leoDiR toigo
Faleceu no dia 10 de novembro no hospital de São 
José do Cedro aos 53 anos. Seu corpo foi velado na 
Capela da ressurreição da igreja matriz de São José 
do Cedro, sendo sepultado no cemitério municipal.

ilce bRitZneR
Faleceu no dia 10 de novembro, no hospital regional 
de São miguel do oeste, aos 73 anos. Seu corpo 
foi velado no Salão da Comunidade de linha Três 
Passos, Paraíso, sendo sepultado no cemitério da 
comunidade.

cosMe MaRcolin
Faleceu no dia 10 de novembro, vítima de acidente de 
trânsito, aos 51 anos. Seu corpo foi velado na igreja 

do bairro Santa rita, São miguel do oeste, sendo 
sepultado no cemitério da comunidade.

alteMiR RibolDi
Faleceu às 21h30 do domingo (12), aos 47 anos, no 
hospital regional de São miguel do oeste. Seu corpo 
foi velado no Centro Comunitário do bairro Cohab e 
sepultado no cemitério municipal de maravilha. 

JoRDano FoRtunato silVestRin
Faleceu às 3h45 de segunda-feira (13), aos 90 anos, 
no hospital São José. Seu corpo foi velado na igreja 
Católica da linha Primavera baixa e sepultado no 
cemitério da comunidade. 

Douglas MaY
Faleceu na segunda-feira (13), aos 20 anos. Seu corpo 
foi velado na igreja Evangélica luterana do brasil do 
bairro Floresta e sepultado no cemitério municipal de 
maravilha.

Jucilene cescon bataglin
Faleceu no dia 13 de novembro no hospital São 
miguel, aos 49 anos. Seu corpo foi velado na antiga 
Capela mortuária da igreja matriz de São José do 
Cedro, sendo sepultado no cemitério municipal.

MauRilio teoDoRo
Faleceu no dia 13 de novembro no hospital regional 
de Chapecó, aos 63 anos. Seu corpo foi velado no 
Salão Comunitário do bairro União, maravilha, sendo 
sepultado no cemitério municipal.

OBItuÁRIO

PrImEIrA EDIçãO Participantes são treinadas pela professora Silvia de Oliveira e a auxiliar Alexandra Ferraz

Secretaria de Esportes promove Campeonato de ginástica rítmica
A Secretaria de Esportes de 

Maravilha promoveu na quar-
ta-feira (15) a primeira edição 
do Campeonato de Ginástica 
Rítmica do município. O even-
to iniciou às 13h30, no Ginásio 
Municipal Gelson Tadeu Lara. 
Ao todo, 21 atletas competiram 
em três categorias. 

Cada atleta contou com 1 
minuto e 30 segundos de apre-
sentação. Na categoria pré-in-
fantil competiram Amanda 
Riboldi, Natália Strapasson, 
Fabiula Giacomeli, Samira Go-
lin, Alícia Mack, Vitória Rover-
si e Simone Roversi. Na catego-
ria infantil, participaram Laura 
Gotardo Thesing, Nicoli Trom-
bini, Iara Corêa, Maiara Go-
mes, Eduarda Guarez, Edu-
arda Dias, Laura Teston, Lara 
Gazoli e Sofia Boff. Já na cate-
goria juvenil quem participou 
da competição foi Amanda 

PREMIAÇãO
categoria pré-infantil:
1º lugar: natália Strapasson

2º lugar: amanda riboldi
3º lugar: Samira Golin

categoria infantil:
1º lugar: laura Gotardo Thesing

2º lugar: lara Gazoli
3º lugar: iara Corêa

categoria juvenil:
1º lugar: Júlia rieth

2º lugar: amanda briancini
3º lugar: marília Canton

Briancini, Andrieli Lenhart, Julia Rieth, 
Marília Canton e Pietra Back Bertollo.

As participantes são treinadas pela 
professora Silvia de Oliveira e a auxi-

liar Alexandra Ferraz. O evento contou 
com o apoio das empresas Restaurante 

Sartori, Papelaria Duende, Oeste Tintas 
e Bruna Tur.

Fotos: Camilla Constantin/O Líder
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COtIDIAnO

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

SEgUrAnçA: DIrEItO E 
rESPOnSABILIDADE DE tODOS

A frase dita pelo filósofo Edmund Burke nos idos de 1790 
continua sendo muito atual. Segundo ele, “para que o mal triun-
fe, basta que os bons não façam nada”.

Situação muito singular ocorreu na semana que se passou. 
Um condutor embriagado acabou saindo da pista, colidindo 
numa árvore e, em seguida, no muro de uma casa. Ciente do seu 
estado e das consequências legais, tentou fugir do local do aci-
dente para eximir-se das responsabilidades penais, civis e admi-
nistrativas decorrentes de seu ato.

Dois jovens que presenciaram toda a situação e que viram o 
estado em que se encontrava o motorista, ante a tentativa de fuga, 
o detiveram no local até a chegada da guarnição policial. Estão 
de parabéns! 

O intrigante é que algumas pessoas passaram a questionar 
se os jovens poderiam, legalmente falando, impedir a fuga do 
motorista alcoolizado. A resposta é afirmativa. Nosso Código de 
Processo Penal estabelece que qualquer do povo pode e a auto-
ridade policial deve prender quem quer que se encontre em fla-
grante delito.

No caso em questão, dois crimes previstos no Código de 
Trânsito Brasileiro permitiam a prisão: embriaguez ao volante e 
fuga do local do acidente para eximir-se da responsabilidade ci-
vil, penal e administrativa decorrente do fato.

Infelizmente uma parcela de nossa sociedade acredita que a 
segurança pública é unicamente dever do Estado, esquecendo-se 
que, além de direito, trata-se também de uma responsabilidade 
de todos. E é justamente essa omissão que acaba por proporcio-
nar terreno fértil para o triunfo do mal e da impunidade.

O povo precisa começar a aplaudir abertamente comporta-
mentos alinhados com a legalidade e os bons costumes, censu-
rando, por outro lado, aqueles que afrontam as regras sociais. O 
entendimento de que não devemos nos meter nos assuntos que 
não dizem respeito direto à nossa pessoa precisa ser revisto. É um 
equívoco crer que o Estado é responsável por tudo. 

Há cidades em Santa Catarina em que a população local não 
permite que veranistas joguem lixo no chão. Prontamente cha-
mam a atenção daquele que cometeu o ato incivilizado. O resul-
tado desse comportamento é uma cidade mais limpa. Comporta-
mentos como este devem ser incentivados. Os reflexos positivos 
serão sentido em curto espaço de tempo, inclusive no trânsito.

Quer ter um país melhor? Então faça o certo aos olhos da lei e 
dos bons costumes. Um grande legado que você pode deixar para 
as futuras gerações é ensinar aos seus filhos estas regras elemen-
tares de vida em sociedade.

A Polícia Civil abriu inquérito 
e investiga uma tentativa de homi-
cídio na noite de quarta-feira (16), 
na Avenida Marginal, no Bairro 
Floresta, em Maravilha. Uma mu-
lher ficou gravemente ferida após 
ser esfaqueada por um inquilino. 

De acordo com o delega-
do, Joel Specht, a vítima está in-
ternada em coma induzido 

no Hospital São José de Mara-
vilha. Ela teve ferimentos gra-
ves, já que a perfuração no ab-
dômen atingiu vários órgãos. 

O delegado deve concluir a 
investigação no prazo de 10 dias e 
ouvir três pessoas. O suspeito do 
crime, que foi preso pela Polícia 
Militar mais tarde, deve ser indi-
ciado por tentativa de homicídio.

A Polícia Civil, por meio da 
Delegacia de Polícia de Maravi-
lha, indiciou um homem de 55 
anos pela prática do crime de 
furto de energia elétrica. A in-
vestigação aconteceu após a Ce-
lesc fazer a fiscalização em uma 
residência no Centro de Mara-
vilha. Durante o trabalho, a em-
presa constatou uma ligação ir-

regular no medidor de energia.
Durante a investigação, o 

Instituto Geral de Perícia re-
alizou perícia no local, com-
provando a irregularidade. O 
dono da residência, suspei-
to do envolvimento no crime, 
foi indiciado e, se condenado, 
pode receber pena de até qua-
tro anos de reclusão e multa.

POLíCIA CIvIL
Homem é indiciado por 
furto de energia elétrica

nA UtI trIStEZA

rEDE DE vIZInHOS

PESAr

vítima de esfaqueamento 
está em coma induzido

Jovem desaparecido 
é encontrado morto

Polícia militar organiza novo grupo do projeto 

mulher é encontrada sem vida dentro de casa

Um incêndio destruiu 
uma residência de 75 me-
tros quadrados na tarde de 
quinta-feira (16) na Rua A, ao 
lado na esquina com a Aveni-
da Sul Brasil, no Novo Bairro, 

em Maravilha. A guarnição do 
Corpo de Bombeiros foi acio-
nada por volta de 15h50 para 
combater as chamas.

Com ajuda de morado-
res e dois caminhões, os pro-

fissionais controlaram o fogo, 
mas a casa já estava destruí-
da. 

A residência pertence a 
Braz Dutra, que chegou ao lo-
cal logo depois. Abalado, ele 

disse que não havia ninguém 
na casa no momento que o 
fogo começou, mas perdeu 
todos os móveis. As causas do 
incêndio estão sendo investi-
gadas.

O jovem Douglas May, 
de 21 anos, que estava de-
saparecido desde segunda-
feira (13), foi encontrado 
morto no interior de Mara-
vilha. O corpo foi localiza-
do no feriado de quarta-fei-
ra (15), por volta de 19h, na 
Linha Mariporã. Logo após, 
o IGP recolheu o corpo 

para confeccionar o laudo 
da morte e indicar as cau-
sas, mas a Polícia Militar di-
vulga o caso como suicídio. 

Em virtude do faleci-
mento, as aulas de quin-
ta-feira (16) na Escola de 
Educação Básica  Nossa Se-
nhora da Salete foram can-
celadas nos três turnos. 

BOmBEIrOS Fogo também consumiu todos os móveis no local

Incêndio destrói residência

Fotos: Ederson Abi/O Líder

Corpo de bombeiros utilizou sete mil litros para combate às chamas

A Polícia Militar implan-
tou mais um grupo do pro-
jeto Rede de Vizinhos em 
Maravilha. Segundo a PM, 
agora foi com os morado-
res da Rua do Imigrante no 
Bairro Jardim. Eles se reu-
niram com policiais milita-
res, quando receberam in-
formações sobre o projeto. 

Entre os assuntos abor-
dados, esteve a finalidade 

e a forma de trabalho pre-
ventivo em conjunto com a 
PM. Também foram defini-
das as primeiras propostas a 
serem trabalhadas e a pos-
sível expansão do grupo. 

Segundo a PM, outros gru-
pos podem ser formados e os 
moradores interessados po-
dem entrar em contato com a 
Polícia Militar para mais infor-
mações e esclarecimentos. novo núcleo foi formado no bairro Jardim

Polícia Militar

Uma mulher de 30 anos foi encontra-
da morta dentro de casa na manhã de ontem 
(17), na Avenida Sul Brasil, no Bairro Flores-
ta, em Maravilha. A família encontrou Ale-
sandra Frandoloso já sem vida, no quarto.

Por volta das 7h30 a mulher foi le-
vada pelos familiares até o Hospital São 
José de Maravilha, onde a morte foi con-
firmada. Conforme informações repas-
sadas pela unidade hospitalar, as cau-

sas da morte são desconhecidas. 
O corpo foi conduzido até o IML de São 

Miguel do Oeste para perícia. O sepulta-
mento, marcado para o início deste sábado, 
será no Cemitério Municipal Jardim da Paz.

Sobre a morte, a família informou que 
Alessandra foi dormir normalmente na noi-
te de quinta-feira (16) e como não saiu do 
quarto, preocupou os familiares, que en-
contraram a jovem morta logo depois. 

Divulgação
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ESPORtE

Fotos: Divulgação

meninas do sub-12 ganharam a semifinal de Águas Frias por 7 x 6

Pela sub-10, maravilha enfrenta nova Erechim na final 

SUCESSO Finais serão no sábado (25), em Pinhalzinho

maravilha conquista vaga na 
final da Copa Dray/Horus

No sábado (11) a equipe 
maravilhense da SME/Acema/
Futsal Maravilha esteve em Sau-
dades para disputar as semifi-
nais da Copa Dray/Horus de fut-
sal. Maravilha competiu com 
cinco categorias, conquistan-
do vaga para a final em quatro. 
“Agora é descansar e se preparar 
para grandes jogos em busca do 
título em cada categoria”, afirma 
o professor Gian Mauro Silva.

As finais serão no sábado 
(25), em Pinhalzinho. A catego-
ria sub-10 joga contra Pinhalzi-
nho; sub-12 contra Saudades; 
sub-14 contra Nova Erechim; e 
o sub-16 enfrenta Pinhalzinho. 

A equipe de professores, for-
mada por Jefferson Breda, Gian 
Mauro Silva, Eduardo Heydt e 
Eduardo Stieler, agradece a Se-
cretaria de Esportes e adminis-
tração pública por dar condições 
ao trabalho realizado por eles.

Resultados das 
semifinais 
Sub-10 maravilha 2 x 1 
Saudades
Sub-12 maravilha 10 x 0 
Sul brasil
Sub-14 maravilha 5 x 3 
Águas Frias
Sub-16 maravilha 5 x 2 
Águas Frias
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Equipe participou com cinco categorias e vai disputar o título em quatro

CIrCUItO UnImED 
grupo Só Corro 
participa de competição 
e garante premiação

A equipe de atletismo de 
Maravilha Só Corro partici-
pou da 5ª edição do Circui-
to de Corridas Unimed, pro-
movido no domingo (12), em 
São Miguel do Oeste. Três in-
tegrantes do grupo subiram no 
pódio: Leandro Arend, na cate-
goria de 50 a 54 anos, ficou em 
1º; Angelise Hoffmann, cate-
goria 40 a 44 anos; conseguiu o 
2º lugar; e Carla Luzi ficou em 
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Carla luzi foi a 3ª colocada na categoria de 30 a 34 anos 

angelise hoffmann na categoria 40 a 44 anos conseguiu o 2º lugar

leandro arend na categoria de 50 a 
54 anos ficou em primeiro

As meninas da equipe da 
SME Maravilha/Acema/Gol 
de Menina também dispu-
taram as semifinais da Copa 
Dray/Horus de futsal. Mara-
vilha classificou para as finais 
as categorias sub-10 e sub-12, 
quando venceu Sul Brasil por 

3 x 0 e Águas Frias por 7 x 6, 
respectivamente. Na sub-16 
foi derrotada por Nova Ere-
chim por 2 x 1. Na disputa 
pelo título, na sub-10 a equi-
pe maravilhense enfrenta 
Nova Erechim e pela sub-12, 
Sul Brasil. 

FUtEBOL FEmInInO CLASSIFICA DUAS CAtEgOrIASNa noite da segunda-fei-
ra (13) a equipe da Oeste Tin-
tas/Kasa Empreendimen-
tos/AMF passou de fase pela 
Copa RicTV Record de futebol 
society. A partida foi contra 
a equipe da Acessocar/Leve. 
No tempo normal, empate 
em um gol, nos pênaltis 8 x 7 

para a equipe de Maravilha. 
Com o triunfo, a Oes-

te Tintas/Kasa Empreendi-
mentos/AMF passou para as 
quartas-de-final da compe-
tição. A próxima partida de-
cisiva ocorre na terça-feira 
(21), às 20h30, no Guatam-
bu Society, em Guatambu.

rICtv rECOrD 
Oeste tintas/Kasa 
Empreendimentos/
AmF conquista vitória 

3ª pela categoria 30 a 34 anos. 

A terceira edição da Copa 
Maravilha, organizada pela 
empresa Planeta Bola, será 
realizada em 2018. O anún-
cio foi feito na manhã de ter-
ça-feira (14), quando o dire-
tor-administrativo da empresa 

organizadora, Rubens Dias, 
reuniu-se com a administra-
ção pública de Maravilha. Pelo 
terceiro ano consecutivo a 
competição vai trazer milhares 
de atletas e dezenas de equi-
pes de todo o Brasil e também 

do exterior para Maravilha. 
Os jogos ocorrem de 27 ja-

neiro a 3 de fevereiro na Ci-
dade das Crianças. Segundo 
o diretor de Esportes de Ma-
ravilha, Edinar Zardo, o pla-
no é utilizar diversos cam-

pos, na cidade e no interior. 
“Existem clubes que já in-
vestiram em estrutura físi-
ca, visando receber jogos 
da Copa Maravilha, exem-
plo é o Canarinho da Prima-
vera Alta”, declara o diretor.  

grAnDE EvEntO
Copa maravilha está de volta em 2018



 maravilha, 18 DE novEmbro DE 2017 27

ESPORtE

 ONEIdE BEhLING

CAmPEãS Finais ocorreram no sábado (11), em Flor do Sertão 

maravilha é campeã da taça 
Integração de Futsal Feminino

A equipe da SME/Acema/
futsal feminino de Maravilha, 
categoria sub-16, foi desta-
que no último fim de sema-

na. O time venceu São Miguel 
da Boa Vista pelo placar de 5 
x 2 e conquistou o título da 
Taça Integração de Futsal Fe-

minino. Maravilha ainda teve 
a defesa menos vazada com a 
goleira Kelly Müller. “Agrade-
cemos a Secretaria Munici-

pal de Esportes pelo apoio e 
suporte na conquista”, disse o 
professor Paulo Ferreira, res-
ponsável pela modalidade. 
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Kelly müller foi a melhor goleira da competição meninas bateram São miguel da boa vista na final
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Mais de 250 pessoas da 
região colocaram seus auto-
móveis na lama no domin-
go (12) durante a 2ª edição 
do encontro Off Road, rea-
lizado pelo grupo maravi-
lhense Papa Lamas. O even-
to contou com atividades de 
rali e trilha realizadas nas 
estradas interioranas de Ma-
ravilha. “Foi um dia de inte-
gração e divertimento entre 
os participantes e suas fa-
mílias. Essa é a segunda vez 
que promovemos esse en-
contro e estamos muito fe-
lizes com o resultado”, ex-
plica o integrante do grupo 
Ivandro Luís Beltrame. 

rALI 
grupo Papa Lamas Off road promove 
2ª edição de encontro 

Evento já tem terceira edição planejada 

Na segunda-feira (13), na 
Secretaria de Esportes e Turismo 
de Maravilha, foi realizado con-
gresso técnico do Campeonato 
Municipal de Bocha 48. A com-
petição inicia hoje (18) e terá a 
participação de 14 equipes, que 
foram divididas em três chaves: 

COmPEtIçãO 

Campeonato de bocha 48 começa hoje 

IntEr SérIE A 
Vários jogadores do colorado falaram após a classificação para 

Série A. Uma declaração me chamou a atenção! Danilo Fernandes: 
“A equipe tem que voltar muito forte, essa camisa é muito pesada. 
A gente não tem que chegar em 2018 e apenas cumprir tabela no 
campeonato. Temos que brigar por título, estar nas cabeças”. O go-
leiro disse tudo, é hora da direção arrumar a parte estrutural. A tor-
cida também mandou o recado no apito final em Barueri, vaiando 
o time. Momento é de alívio. No site oficial a frase: “Nada nos sepa-
rou! E nós voltamos!”

LIBErtADOrES
Esse primeiro jogo, quarta (22), às 21h45, é fundamental. É ne-

cessário o Grêmio levar alguma vantagem para o jogo na Argenti-
na, dia 29. Não importa a vantagem, qualquer vitória é relevante. 
Depois, controla o jogo lá. Chega logo quarta-feira!

ErrOU
Flamengo celebrou 122 anos de história. Uma vez Flamen-

go, sempre Flamengo! Segundo hino mais bonito do Brasil. Dire-
tamente do Rio de Janeiro, “os Donhauser” Rudi, Gilmar e Cauan, 
maravilhenses e torcedores do rubro-negro, soltaram o grito: “Nós 
somos Flamengo por 24 horas, por 122 anos, por cada segundo de 
nossa existência”.

Tudo muito bonito, uma grande festa. Porém, o Flamengo er-
rou ao lançar uma linha de camisetas com a frase; time grande não 
cai. Já vimos esse filme!

FUtEBOL DE BASE
Clubes de futebol profissional possuem categorias de base 

que objetivam revelar jogadores para integrar o grupo profissional. 
Neste sentido, a partir do investimento nas categorias de base, os 
meninos recebem as melhores condições possíveis no que se re-
fere a uma boa formação. E assim buscam competições para expe-
riências com equipes amadoras também. A Cidade das Crianças 
vai respirar futebol! Rubens Dias, diretor-administrativo da empre-
sa Planeta Bola, confirmou em entrevista que a Copa Maravilha co-
meçará no dia 27 de janeiro e vai até 3 de fevereiro.

CArrInHO DE mãO 
É sempre bom lembrar, se o Internacional não conquistar o tí-

tulo da Série B, os colorados terão que carregar os gremistas no car-
rinho de mão pelas ruas de Maravilha. Como o carrinho de mão 
é movido à energia humana e será usado para transportar os ven-
cedores da aposta, aconselho os colorados a fazerem uma revisão 
completa.

chave a 
bar dos amigos Suru “a”

Os jogos são a partir das 14h, 
no Bar e Sorveteria do Suru: Bar 
e Amigos Suru A x Água Parada; 

machado “a”/Progresso
Sanga Silva “a”
Centro Comunitário Água 
Parada 
Cohab

chave b 
bar do Zé 
acerec 
bar do Cafu 
bar orlando machado

Grenal Cia bar

chave c 
bar amigos do Suru “b”
amigos bar do Zé 
machado “b”/Progresso
Sanga Silva “b”

no Bairro Cohab tem Cohab x 
Sanga Silva A; no Bar do Zé tem 
Bar do Zé x Bar Orlando Macha-
do; no Bar do Cafu jogam Bar do 
Cafu x Associação Recreativa e 
Esportiva Canarinho; no Bar do 
Machado jogam Bar do Macha-
do B/Progresso x Bar dos Ami-
gos do Suru B; e em Linha Sanga 
Silva tem Sanga Silva B x Amigos 
do Bar do Zé.  

Entre as aventuras, foi 
servido almoço na sede 
dos Papa Lamas, locali-

zada na Linha Barro Pre-
to. “Atualmente nosso gru-
po conta com cerca de 20 

amigos. Nosso próximo 
evento será a terceira edi-
ção deste encontro”, cita. 
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