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as Batalhas IntERnas

Um comportamento característico do ser humano aflo-
ra em períodos eleitorais: direcionar a sua ira (ou insatis-
fação, medo, angústia) para o mundo exterior. Encontrar 
culpados. Inventar inimigos.

Será que não é uma forma quase inconsciente de evitar 
lidar com os conflitos que ele tem dentro de si? Uma for-
ma de evitar o espelho e, no conforto da crítica, ignorar os 
próprios erros e vícios? É isso: esquecemos de olhar para o 
espelho, mas  xingamos na janela.

Será que, em última análise, eu me tornei errado por-
que o mundo está errado? Isso significa que, se o mundo 
ficar da forma que eu desejo, eu também ficarei bem? 
Duvido.

Temos muitos outros dilemas para resolver. A grande 
batalha a ser travada é interna. É você contra você mes-
mo. Essa é possível de ganhar. E essa não tem perdedores.

*
É grande a chance de você ser um leitor que se encaixe 

no seguinte perfil: você trabalhou muito e construiu uma boa 
estabilidade financeira. De tal forma que os seus filhos não 
vão passar pelas mesmas dificuldades que você passou. Tal-
vez você seja um pai ou uma mãe que se orgulha de dar as 
“condições” para o filho apenas estudar, e não se preocupar 
com o que você se preocupou.

Esse talvez seja o grande objetivo dos pais. Mas pode tra-
zer um problema. 

Você só é a pessoa que é em função das dificuldades que 
você enfrentou. São as restrições que formam a pessoa, e 
não a abundância de recursos.

É grande a chance de que o seu filho enfrente problemas 
por nunca ter passado as dificuldades que você passou. Já 
pensou, querido pai: o seu maior objetivo de não deixar fal-
tar nada para a família se tornar o principal entrave na edu-
cação do filho?

Por isso que educar é ciência e arte. E os estudos apon-
tam que precisamos criar restrições e dificuldades se quere-
mos ensinar e formar pessoas.

*
Sendo assim, é importante começar a interpretar as di-

ficuldades de outra forma. Afinal de contas, sem elas, não 
temos perspectivas de um futuro promissor. A atividade do 
dia: listar pelo menos 3 momentos difíceis do passado. E 
ao lado de cada um, escrever o que aconteceu depois de 
você ter vencido cada um desses desafios. Já pensou, ser 
grato pelos ensinamentos trazidos pelos momentos difí-
ceis da vida?  

a prefeita, rosimar Maldaner, sancionou o projeto 
que autoriza adquirir financiamento para revitalização 
profunda da avenida Maravilha. O projeto solicitava 
aprovação da Câmara de vereadores para financiar 
o crédito. após aprovação, a prefeita sancionou o 
documento.
De acordo com o secretário de administração, 
Cleiton Borgaro, o projeto já foi encaminhado para 
a Caixa Econômica Federal. “agora, o município 
aguarda o posicionamento da Caixa em relação ao 
financiamento, com eventual aprovação ou rejeição”, 
afirma. Conforme ele, não é possível precisar uma data 
para liberação na Caixa em Chapecó. “Esperamos que 
ocorra neste mês ou em dezembro. Caso aprovado, 
será assinado o contrato de financiamento e somente 
depois será iniciado o processo de licitação”, explica. 
O projeto de revitalização prevê ciclovia, parques, 
nova iluminação, asfalto reformulado e outros 
investimentos. O trecho a ser executado é do trevo até 
a casa de shows hangra.

Prefeita sanciona e encaminha projeto 
para revitalização da Avenida Maravilha
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LIÇÕES DE VIDA
Sem sonhos, a vida não tem brilho... Sem metas, os sonhos não 
têm alicerces. Sem prioridades, os sonhos não se tornam reais...

por WOLMIR HÜBNER

RAdAR
radar@jornalolider.com.br

até a PRóxIma EDIçãO!

Não esqueça. Amanhã (4) inicia o horário de 
verão... Adiante seu relógio em uma hora.

Vamos fazer a maior Fecimar de nossa história!

Em cOntagEm REgREssIVa HORÁRIO 
dE VERÃO

shOW DE cOBERtuRa

Mais uma eleição e nós do grupo WH Comu-
nicações fizemos mais uma grande cobertura, com 
profissionais competentes e dedicados em dar aos 
eleitores informações precisas e instantâneas. Agra-
decemos a todos os usuários do nosso site, ouvin-
tes de nossas emissoras de rádios e leitores do Lí-
der pelas participações, audiência e interatividade. 
Os elogios e reconhecimentos, nós, como diretores 
do Grupo, os dedicamos aos nossos dedicados fun-
cionários. Aos patrocinadores, o reconhecimento 
em acreditar no nosso trabalho. Obrigado a todos!

CATARINENSES COM INFLUÊNCIA 
NO GOVERNO BOLSONARO

Entre os que podem participar da próxima gestão federal, alguns no-
mes catarinenses se destacam. Entre eles estão velhos nomes da polí-
tica catarinense, como os deputados Esperidião Amin (PP), Jorginho 
Mello (PR), Valdir Colatto (MDB) e Rogério Mendonça (MDB). Da mes-
ma forma, há espaço para novos nomes, como o candidato ao Sena-
do Lucas Esmeraldino e o empresário Luciano Hang, dono da Havan.

alma laVaDa

Eleito presidente no domingo (28), Jair 
Bolsonaro recebeu cerca de 57,7 milhões 
de votos, o segundo maior índice da 
história do Brasil, atrás apenas dos 58,3 
milhões obtidos por Luiz Inácio Lula da 
Silva em 2006. Fernando haddad, por 
sua vez, teve aproximadamente 46,9 
milhões, o pior desempenho do PT em 
um segundo turno desde 1989, quando 
o Brasil tinha 60 milhões de eleitores 
a menos e Lula recebeu 31 milhões de 
votos. Os brasileiros se uniram contra a 
corrupção e a velha política do “toma lá, 
dá cá”. Felizmente a felicidade está nos 
semblantes de todos os brasileiros.

A SAÚDE DA REPÚBLICA

Nos últimos anos, vimos as estruturas de poder ser dissecadas pela 
maior operação anticorrupção já vista no Brasil. Um ex-presidente da Re-
pública está recolhido à cadeia, o país assistiu a mais um impeachment, 
o atual inquilino do Planalto está indiciado pela polícia e dezenas de ou-
tros protagonistas da cena nacional viram seu capital político se “esmi-
linguir”. Espera-se que o próximo presidente, beneficiário da onda sane-
adora trazida pela Lava Jato, consiga cumprir a promessa de extirpar da 
máquina pública o velho “toma lá, dá cá” que escancara as portas para 
a roubalheira e deixa bilhões de reais escorrerem pelo ralo da corrup-
ção. Também é de se esperar que, à diferença de seus antecessores, o 
novo ocupante da cadeira presidencial veja o jornalismo sério e profissio-
nal como ele é: um instrumento necessário à democracia e ao aperfeiçoa-
mento do estado e de suas instituições. É preciso vigilância permanente.

GANHAMOS MAIS QUE UMA COPA DO MUNDO
Onyx Lorenzoni, futuro ministro da Casa Civil, disse que a vitória de Jair Bolsonaro equiva-

le a uma final de Copa do Mundo. “Parece que o país ganhou a Copa do Mundo, amanheceu 
verde e amarelo”. Anunciado como ministro da Casa Civil, Lorenzoni reafirmou que o “cresci-
mento econômico voltará, num ciclo diferente dos 20 últimos anos”. “Vamos mudar a rela-
ção que tínhamos com ditadores e de expressões comunistas. O Brasil estará alinhado a pa-
íses como EUA, Canadá e outros grandes”. Você precisa entender o governo Bolsonaro. 

VITÓRIA AVASSALADORA
O governo de Santa Catarina sofrerá profundas mudanças. Os dois candidatos prome-

teram medidas drásticas de enxugamento da máquina pública, de extinção das secreta-
rias regionais, de eliminação dos cargos comissionados, de formação de equipes técnicas. 
Cabe agora aos novos governantes cumprirem com as promessas feitas. Os ventos favore-
ceram a Carlos Moisés (PSL), beneficiário da onda Bolsonaro. Agora eleito, terão os oficiais 
da Polícia Militar, pela primeira vez na história recente, forte atuação no novo governo. Moi-
sés se transforma, da noite para o dia, em nova liderança política estadual. A vice-gover-
nadora Daniela Reinehr terá papel fundamental no governo que o catarinense almeja!
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gRÊmIO

ORIEntaçõEs 

Jantar dos campeões 
será na sexta-feira

unopar promove palestra 
para tratar da prevenção 
contra o câncer 

A Associação de Gremistas de Maravilha vai promover a 2ª edi-
ção do Jantar dos Campeões. O evento será na sexta-feira (9), no Sa-
lão Evangélico de Confissão Luterana no Brasil (IECLB), às 19h30, e 
terá a presença do ex-capitão do time Sandro Goiano. Conforme o pre-
sidente da entidade, Thiago Zanetti, a partir de agora a ação será anu-
al no município e serve para valorizar os mais de 100 participantes do 
grupo. O jantar será churrasco com acompanhamentos e o ingres-
so custa R$ 35 para adultos e para crianças de 8 a 11 anos R$ 20. “Tere-
mos autógrafos, fotos e depois o jantar. É uma noite de confraterniza-
ção com a presença de um jogador tão importante para o time”, explica. 

nOVa lIcItaçãO A ordem de serviço já foi assinada e 
estipula o prazo de 30 dias para conclusão da pintura

serviço de pintura de ruas 
recomeça na próxima semana
CARINE ARENHARDT

Com o novo processo de 
licitação concluído, o servi-
ço de pintura das ruas e ave-
nidas centrais de Maravi-
lha já pode recomeçar. Uma 
empresa de Erval do Oes-
te venceu o processo de lici-
tação e é a nova responsável 
pela obra de sinalização ho-
rizontal. O investimento é de 
aproximadamente R$ 145,6 
mil, com recursos próprios 
do município. A ordem de 
serviço já foi assinada e esti-

Pintura será nas principais ruas e avenidas centrais 

Carine Arenhardt/O Líder

Nelcir DallAgnol/O Líder

pula o prazo de 30 dias para 
conclusão da pintura. 

O novo processo licitató-

rio foi lançado após o gover-
no municipal cancelar a li-
citação e contrato com a GP 

Sinalização, do município 
de Gravatal. A empresa ha-
via vencido o primeiro pro-
cesso licitatório, no entanto, 
descumpriu o prazo estabe-
lecido e abandonou o ser-
viço. Algumas ruas e aveni-
das chegaram a ser pintadas, 
mas com material de baixa 
qualidade. 

O serviço deve ser reco-
meçado na próxima sema-
na. A empresa informou que 
precisa de melhorias nas 
condições climáticas para fa-
zer a pintura. 

cOnfRatERnIZaçãO 

chá aborda importância da família na 
criação de jovens

Mais de 300 pessoas par-
ticiparam na terça-feira (30) 
de chá promovido pela Se-
cretaria de Assistência Social 
aos pais das crianças e ado-
lescentes do Serviço de Con-
vivência e Fortalecimento de 
Vínculos (SCFV). O evento 

faz parte do cronograma de 
reuniões entre os profissio-
nais e os responsáveis. Des-
ta vez o tema foi a família, 
tópico abordado com os jo-
vens através da frase “A famí-
lia está aonde mora o amor”. 

Durante a programação 

foram apresentados os tra-
balhos feitos pelos partici-
pantes, além de apresenta-
ções artísticas, e depois foi 
servido coquetel. Conforme 
a coordenadora do Centro 
de Referência de Assistência 
Social (Cras), Karina Ven-

drame, o objetivo é a confra-
ternização. “Nós queremos 
mostrar o que essas crianças 
e jovens entre 6 e 16 anos fa-
zem quando estão com nos-
sos profissionais e o quão 
isso é importante para for-
talecer vínculos”, explica. 

Participantes realizaram apresentações de trabalhos realizados ao longo do ano Meninas da Ginástica rítmica também apresentaram trabalho realizado nas aulas 

Com o objetivo de orien-
tar para a prevenção do cân-
cer do colo do útero e de 
mama, a Informar/Unopar, 
polo de Maravilha, realizou 
palestra, na noite de terça-
feira (30), nas dependências 
no auditório da instituição. 

Cicília Heydt, presi-
dente da Rede Femini-
na de Combate ao Cân-
cer (RFCC) de Maravilha, 
que participou como pales-
trante, avalia a palestra po-
sitivamente e espera que 
tudo o que foi abordado sir-
va para orientar todos os 
que se fizeram presentes. 

A palestra fez parte da 
programação do Outubro 

Rosa, mas de acordo com Ci-
cília, a Rede Feminina co-
meçou os eventos no mês 
de setembro. Ela lembra que 
naquele mês e em outubro 
foram realizadas diversas 
palestras em escolas e em-
presas. Na noite de terça-fei-
ra (30) também teve palestra 
no município de Flor do Ser-
tão. A palestra, na Unopar, 
teve a participação da Julia-
na Folle, enfermeira da Rede 
Feminina de Maravilha. 

Cicília lembra so-
bre a Caminhada Rosa 
que vai ocorrer no sába-
do (10), às 8h30, no Espa-
ço Criança Sorriso, até a 
Praça Padre José Bunse. 

Nelcir DallAgnol/O Líder 

Palestra fez parte da programação do Outubro rosa
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por LUIZ CLÁUdIO CARPES

dIRETO 
AO PONTO

Os VEntOs Da muDança
Caro leitor: domingo passado, quando saí de casa para ir rea-

lizar o trabalho de divulgação da apuração do pleito nas emissoras 
do grupo WH, tinha a maior certeza do mundo do que iria aconte-
cer. Nunca havia tido tamanha certeza quanto a resultados como 
tive. E após a rápida e eficaz apuração dos nossos tribunais elei-
torais, o resultado se confirmou. Uma esmagadora vitória do co-
mandante Moisés em Santa Catarina e uma vitória inconteste de 
Jair Bolsonaro para a presidência de nosso país. A certeza imen-
sa se deu exatamente por conta deste desejo de mudança, de no-
vos ares na política, que pairava no Brasil. O povo brasileiro queria 
algo de novo e a novidade se consubstanciou exatamente no re-
sultado das urnas. Uma onda avassaladora de mudança. Bolsona-
ro e Moisés representam, junto de outros tantos eleitos em estados 
da Federação, o novo, a nova perspectiva, a mudança tão sonha-
da por tantos. Se vão fazer um bom trabalho, é como diz meu ami-
go Marco Aurélio Gomes, da Rede de Notícias Acaert, “já é outro 
papo”. Mas a tão sonhada mudança chegou. E quando os ventos 
sopram, de forma tão avassaladora como sopraram, não há candi-
datura tradicional que resista.

EnsInamEntOs Das uRnas
As urnas deixaram um ensinamento. Campanhas agres-

sivas, sem propostas, apenas visando muitas vezes o lado 
pessoal do adversário, não resolvem mais. O que a popu-
lação está clamando é por uma política séria, com propos-
tas e perspectivas. Não é à toa que Alckmin não decolou no 
primeiro turno, por conta de uma agressividade ímpar. O PT 
também cometeu seu pecado no segundo turno, principal-
mente na parte final apelativa de sua campanha, onde abu-
sou das agressões pessoais, e como fato mais negativo de 
todos, utilizou crianças em sua campanha política. Algo ab-
solutamente dispensável. O preço foi a derrota nas urnas, 
para todos os que se valeram destes expedientes.

POntOs nEgatIVOs
E para concluir, pontos negativos foram as pesquisas, princi-

palmente no primeiro turno, com erros grotescos. E nos dois tur-
nos as chamadas “fake news”, informações falsas que não mediram 
consequências em tentar induzir o eleitor a erro, e principalmente, 
sem sequer se preocupar a quem atingir, se ao candidato, sua famí-
lia, seus eleitores, todos enfim. O TSE, na pessoa da brilhante mi-
nistra Rosa Weber, admitiu sequer saber o que fazer com tanta in-
formação falsa circulando. Infelizmente, informações com a nítida 
tentativa de induzir o cidadão a erro. São lições a serem tiradas para 
os próximos pleitos. As eleições, todavia, deixam um recado para o 
próximo pleito, daqui dois anos, que serão municipais. Tal e qual es-
tas eleições de 2018, é bom que os próximos candidatos se preocu-
pem com propostas, e também em fazerem campanhas eleitorais 
de bom nível. O recado foi dado neste pleito de 2018. 

PROtEstantE  Lucros do almoço serão revertidos para a conclusão 
das obras na Casa Martin Luther

Igreja Evangélica de confissão luterana 
no Brasil celebra o Dia da Reforma

Extremo Oeste
Catarinense

cOOPERatIVa
sicoob credial recebe visita de representantes 
do agronegócio Paraguaio

visitantes foram recepcionados pelo presidente, hermes Barbieri 

O Sicoob Credial rece-
beu a visita de Vanderlei Ta-
vela, gerente comercial da 
empresa Paraguai Agofér-
til SA, maior exportadora 
de milho e agronegócios do 
Paraguai, juntamente com 
o sócio-fundador do Sicoob 
e diretor da empresa Gra-
nosul Corretora, Remoal-
do Araldi, acompanhado do 
engenheiro agrônomo da 
empresa Gabriel Manfrin 
Araldi e do diretor Finan-
ceiro, Antonio Ivar Sarabia.  

Na ocasião, eles foram 
recepcionados pelo presi-

dente, Hermes Barbieri, que 
apresentou a história da co-
operativa, seu funciona-
mento, a participação dos 
associados nos resultados, 

a estrutura dos postos de 
atendimento e unidade ad-
ministrativa, além dos re-
sultados nos últimos anos. 
“Apresentar a nossa coope-

Divulgação

rativa aos visitantes foi im-
portante, pois eles são re-
ferência no país vizinho, 
como maior empresa ex-
portadora de milho na área 
do agronegócio”, explica.

Conforme Araldi, o 
grupo visitou cooperati-
vas de produção na re-
gião, como a Aurora Ali-
mentos, a Cooperativa 
Itaipu e a Cooperativa Re-
gional Auriverde. “Esta-
mos à disposição do presi-
dente Hermes e assessores 
para uma eventual agenda 
de visita ao Paraguai”, diz.

A Igreja Evangélica de Con-
fissão Luterana no Brasil (ICLB) 
de Maravilha realizou na quarta-
feira (31) programação especial 
para o Dia da Reforma Protes-
tante.  Neste dia é feriado munici-
pal e, conforme o pastor, Leandro 
Ristow, o dia é marcado por ativi-
dades religiosas e almoço.

A programação começou às 
9h, com culto religioso na Igreja 
Evangélica de Confissão Luterana 

no Brasil. Durante o culto houve a 
presença de uma comitiva da Ale-
manha. Após foi servido almoço. 

Os lucros serão revertidos 
para a conclusão das obras na 
Casa Martin Luther. O pastor des-
taca que a ideia é inaugurar essa 
obra ainda em 2018. 

Na região, além de Maravi-
lha, Palmitos, Iraceminha, Cunha 
Porã, Iporã do Oeste e Mondaí 
instituíram feriado nesta data.

Fotos: Nelcir DallAgnol/O Líder

apesar do mau tempo, fieis compareceram no culto 

Cerimônia contou com a presença de delegação da alemanha almoço fez parte das atividades do Dia da reforma em Maravilha
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cOnhEcImEntO O nervosismo e a rotina de quem vai fazer a prova e como ela ajudou na vida de quem já fez

Enem: a porta de entrada para o 
ensino superior 
DIANA HEINz

Amanhã (4) e no próxi-
mo domingo (11) mais de cin-
co milhões de pessoas farão 
o Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem) para entrar na 
universidade pública; ganhar 
uma bolsa de estudos na facul-
dade particular; financiar a fa-
culdade a juros baixos e prazo 
longo; complementar a nota 
do vestibular; e até entrar para 
uma universidade na Europa.

Jéssica Mundel, de 18 
anos, estuda no 3º ano do en-
sino médio da Escola de Edu-
cação Básica Santa Terezinha. 
Ela vai fazer o Enem pela 3ª vez 
neste ano e vai utilizar a nota 
para entrar na faculdade e cur-
sar medicina. O nervosismo é 
grande, mas seguro.

Jéssica vai à escola no pe-
ríodo da manhã e durante a 
tarde faz um curso preparató-
rio on-line com questões, au-
las e redações. São quatro ho-
ras de estudo de manhã, mais 
cerca de cinco no período da 

tarde, fora as tarefas de casa da 
escola. A rotina é longa, mas 
ela sabe que a concorrência do 
curso que escolheu exige tem-
po e esforço. “Me sinto ansio-
sa e cansada, mas mais aquele 
nervosismo que eu mesma me 

imponho, porque eu estudei e 
espero conseguir uma nota de 
acordo”, explica. 

Para ela, o esforço valeu 
a pena, mas se não der certo, 
nunca é tarde para tentar. “O 
importante é pensar que não 
existe idade máxima para con-
seguir entrar na faculdade, en-
tão a gente sempre deve tentar 
de novo, se eu não conseguir 
entrar desta vez, vou tentar 
mais uma”, disse. 

Da PORta PRa 
unIVERsIDaDE

Catielen Paula Pavi, de 19 
anos, está no 6º período do 
curso de Ciências Biológicas. 
Em 2015, assim como Jéssica, 
ela estava no 3º ano e almeja-
va cursar uma universidade pú-
blica. Com a nota no Enem da-
quele ano, Catielen entrou na 
Universidade Federal do Para-

ná Pelo Sistema de Seleção Uni-
ficada (Sisu) na cidade de Palo-
tina, mais de 400 km da cidade 
onde se formou, Maravilha. 

Durante o ano 2015 ela es-
tudava no período da manhã na 
Escola de Educação Básica João 
XXIII e durante a tarde em casa. 
Passar na universidade pública 
foi a prova de que todo o esfor-
ço valeu a pena. “Eu acho que o 
Enem para entrada da faculda-
de é uma oportunidade do cur-
sar uma universidade sem fazer 
outro vestibular que geralmen-
te tem um custo para você se 
deslocar e até a mais para pa-
gar”, destaca. 

Em 2016 Catielen mudou 
de cidade. Apesar da distância 
e das dificuldades, o aprendi-
zado foi grande. “Sair de casa 
é inseguro, o primeiro ano foi 
bem complicado até que você 
faz mais amizades e quando 

você vê começa a conviver com 
uma cultura diferente mais tran-
quilamente. Visitava pouco mi-
nha família”, lembra.

A universidade permitiu 
que a acadêmica desenvol-
vesse um projeto de inicia-
ção científica no qual estuda 
substâncias de plantas medi-
cinais para a cura de doenças. 
Por isso, sua rotina é diur-
na e noturna na instituição. 
“Eu pretendo continuar e fa-
zer um mestrado e doutorado 
com a mesma área de pesqui-
sa. Tentar dar aula em univer-
sidade”, afirma. 

mElhOR saíDa 
Para Catielen, a redação 

contou muito na hora da en-
trada na universidade. Mas 
treinar questões de todas as 
disciplinas e focar na inter-
pretação também. “Inde-
pendente de qual curso você 
entrará, se você vai bem na 
dissertação, é uma coisa a 
menos para se preocupar”, 
explica. 

Jéssica diz que quem vai 
fazer o Enem deve sempre sa-
ber quais são os fatos atuais 
e ainda entender o contexto 
no qual eles estão inseridos. 
“Sempre ver os jornais, bus-
car mais informações sobre 
o assunto, isso ajuda na in-
terpretação de texto e na pos-
sibilidade de saber sobre o 
tema da redação”, finaliza. 

Fotos: Diana Heinz/O Líder

Jéssica Mundel vai fazer o Enem amanhã e quer cursar medicina 

Catielen fez a prova pela última vez em 2015 e entrou na universidade federal com a nota

rotina de estudos de Jéssica começa na escola
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LUIZ CARLOS
PRATES

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

DEntRO DE VOcÊ mEsmO 
ExIstE a caPacIDaDE 
PaRa sOlucIOnaR Os 
PROBlEmas 
as lições a serem aprendidas nesta vida são 
muitas; mas não precisamos nos preocupar, 
pois existe um princípio maravilhoso, segundo 
o qual “jamais nos serão apresentados 
problemas que não consigamos solucionar”. 
Existem muitos problemas difíceis, mas para 
o Senhor a são apresentados problemas que 
somente ele pode resolver, assim como para o 
Senhor B são apresentados problemas que 
somente ele consegue solucionar.

BOm JEsus DO OEstE Temáticas abordadas foram os atos 
infracionais e de indisciplina no âmbito escolar

Promotor ministra palestra 
na EEB silvio Romero 

O promotor da Comarca de 
Modelo, Edisson de Melo Mene-
zes, ministrou palestra na Esco-
la de Educação Básica Professor 
Silvio Romero, sobre atos infra-
cionais e de indisciplina no âm-
bito escolar, além das responsa-
bilidades dos pais e alunos. 

Na ocasião, o promotor ex-
plicou o que caracteriza o ato 
de indisciplina e o ato infra-
cional, ressaltando as conse-
quências de cada prática. Ele 
também falou sobre a obriga-

Palestra foi ministrada pelo promotor Edisson de Melo Menezes

Charlaine Kreuz/Divulgação

toriedade de respeitar as nor-
mas do regimento escolar e os 

direitos e deveres dos estudan-
tes. Após a palestra foram en-

tregues os boletins do 3º bi-
mestre. A diretora, Cristiane 
da Silva Sansigolo, agradece 
ao promotor e a todos os pais 
e alunos pela presença.

O encontro foi organizado 
pela direção da escola, profes-
sores, Assistência Social, Con-
selho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente, 
Conselho Tutelar, Polícia Mi-
litar, Conselho Deliberativo e 
Associação de Pais e Professo-
res (APP).

PREOcuPaçãO

InVEstImEntO

flor do sertão registra mais um foco do aedes aegypti

administração de flor do sertão adquire ensiladeira 

A equipe de Saúde de 
Flor do Sertão está mobiliza-
da no combate ao mosqui-
to Aedes aegypti. De acor-
do com a secretária de Saúde, 
Maristela Valler, somente nes-
te ano foram registrados 14 
focos do mosquito no mu-
nicípio, sendo o último na se-
mana passada. “É muito pre-

ocupante, pois oferece grande 
risco à população”, afirma.

A secretária pede a aju-
da de todos, já que é impor-
tante que cada um faça a sua 
parte. Ela lembra que os sur-
tos costumam acontecer no 
verão, devido ao aumen-
to da temperatura e maior in-
tensidade das chuvas.

Equipe de Saúde pede apoio da população 

Divulgação

Divulgação

A prefeitura de For do Sertão ad-
quiriu mais uma ensiladeira para o 
trabalho de confecção de silagem 
no valor de R$ 35,7 mil, com recur-
sos próprios do município. De acordo 
com o secretário de Agricultura, Ru-
dimar Rott, a máquina é um pouco 
diferente das outras sete que o muni-
cípio possui, pois permite pegar mais 
de uma fileira da plantação por vez. 

Segundo o prefeito, Sidnei Willin-
ghöfer, em época de período eleito-
ral e com dificuldades em conseguir 
emendas parlamentares, a prefei-
tura precisou se posicionar e inves-
tir com recursos próprios, já que 
a agricultura é o principal propul-
sor da economia do município.

Máquina irá contribuir com o trabalho de 
confecção de silagem no município

VInganças
Precisamos ter cuidado com nossos desejos de vingança 

ou de compensar frustrações na vida. Antes de dizer da nossa 
conversa de hoje, conto uma piadinha para melhor esclarecer 
aonde quero chegar. A tal piadinha conta de uma jovem mu-
lher que foi desprezada pelo namorado com quem ela pensava 
que ia casar. Gostava demais do sujeito, mas ele não a quis mais 
e foi namorar uma vizinha da moça. E o que fez a jovem despre-
zada? Namorou o primeiro sujeito que lhe apareceu pela fren-
te, casou com ele e só para dar ciúmes ao namorado que não a 
quis teve 12 filhos no casamento. Tudo par dar ciúmes ao ex...

É piada, mas é também de nos fazer pensar. Não raro na 
vida, sofremos tropeções, decepções, traições, o que for, e para 
nos vingar ou compensar o sofrimento, damos a nós mesmos 
severas punições. É uma forma de inconscientemente justifi-
carmos o sofrimento por que passamos, quando, com frequên-
cia, nada tínhamos de culpados. Agora, o assunto.

Meu personagem é o Usain Bolt, lembras dele? Esse mes-
mo, Bolt, o jamaicano que cansou de pendurar medalhas de 
ouro em mundiais e olímpiadas como o melhor do mundo na 
corrida dos 100 metros rasos. Mas Bolt envelheceu e se aposen-
tou após a Olímpiada do Rio, fez 34 anos, por aí, e as pernas 
começaram a dizer não... E o que fez Bolt? Fez uma baita bo-
bagem: inventou de ser jogador de futebol profissional, aos 34 
anos e no futebol da Austrália, onde joga pelo Central Coast.

E por que digo que Bolt fez uma baita bobagem? Porque 
não se deu por “vencido’, não aceitou sair das luzes da ribalta, 
das manchetes, não admitiu a ausência de câmeras e micro-
fones diante dele e... agora anda pisando na bola e querendo 
ser um Pelé redivivo. Coitado, que asneira está fazendo. Mas 
ele não está só. É muito comum esse inconformismo huma-
no quando o tapete desaparece de sob os pés, muito comum. E 
isso também acontece nos casamentos, especialmente entre os 
artistas, “famosos”, que não admitem ser “esquecidos” ou troca-
dos pelos amantes de até então, maridos ou quem seja. Muito 
comum uma bobona, para dar ciúmes ao ex ou para dizer que 
ainda é gostosa, se juntar a um cara muito mais novo só para 
cutucar o ex. Maioria dos humanos são casos clínicos, muito 
inseguros. 

Elas
Dizem médicos americanos que – “90% dos tumores de 

mama são gerados por estilo de vida e 10% por genética”. Pois é, 
mas genética não é matemática, pode ser e pode não ser. Quan-
to aos estilos de vida, bom, aí entram a odiosa reposição hor-
monal (que mata mulheres), pílulas anticoncepcionais, seden-
tarismo, alimentação venenosa e - o que os médicos não falam 
- mas é tão decisivo quanto um tiro de canhão: os modos de 
pensar e reagir na vida. Aqui estão os piores dos venenos. Mas 
não adianta falar.

OuVIDOs
Você tem ouvidos treinados? Os delegados têm, não tente 

tapeá-los. Todos nós tínhamos que ter bons ouvidos, tínha-
mos que ser os delegados de nossas causas, sabes por quê? 
Porque as pessoas se revelam por todos os poros, pelos poros 
da língua. Nossa fala é um roteiro riquíssimo sobre nossas fra-
quezas, quem tiver ouvidos de escutar (mais que ouvir), vai 
nos pegar direitinho, não há como escapar, a língua é delato-
ra, os delgados sabem disso. Vem daí o ditado: - Cala-te e ter-
te-ão por sábio.

falta DIZER
Você, ou quem quer que seja, está falando bem de uma 

pessoa e ela chega... Ou, você está falando mal de alguém e 
o alguém chega, ufa! Melhor é calar ou falar sempre bem. 
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por dR. dENy dONAtO ALFANO 

PSIQUE & AMOR
Psicoterapeuta e antropólogo (49) 98895 5231

sucEssO A campanha Outubro Rosa iniciou a programação em 
setembro e será encerrada com a Caminhada Rosa, no dia 10 

chá Rosa reúne cerca 
de 450 participantes 
CARINE ARENHARDT

A edição 2018 do tradicio-
nal Chá Rosa mais uma vez foi 
sucesso. O evento ocorreu no 
sábado (27), no Salão Comu-
nitário da Igreja Evangélica de 
Confissão Luterana no Brasil, 
promovido pela Rede Feminina 
de Combate ao Câncer de Ma-
ravilha. O Chá faz parte da cam-
panha Outubro Rosa. 

Conforme a organização, 
cerca de 450 pessoas participa-
ram do evento. A presidente da 
Rede Feminina, Cecília Heydt, 
destaca que a edição 2018 su-
perou as expectativas e mais 
uma vez recebeu o apoio da co-

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder

munidade. Além de participar 
do chá, o público assistiu desfi-
le com peças do Brechó da Rede 
Feminina. 

A campanha Outubro Rosa 
iniciou a programação em se-
tembro e será encerrada com a 
Caminhada Rosa, no próximo 

dia 10, a partir das 8h30. O tema 
neste ano é “Gosto de Borbole-
tas. Me fazem lembrar que na 
vida tudo se transforma”.

apresentação das voluntárias da rede Feminina

Cardápio teve doces e salgados Desfile apresentou peças do Brechó

lInha aRaButã sIcREDI
Obras de calçamento 
estão paradas 
devido às chuvas

Valor investido na 
poupança é revertido 
para o crédito rural 

A empresa Benefatto Pré-
Fabricados, responsável pelo 
calçamento na Linha Arabu-
tã, no interior de Maravilha, 
confirmou nesta semana que 
a obra está parada há mais 
de 30 dias. O serviço preci-
sou ser pausado devido ao cli-
ma chuvoso e a equipe deve 
retornar assim que as condi-
ções climáticas mudarem. 

A empresa informou que 
precisa de alguns dias conse-
cutivos sem chuva para po-
der retomar os trabalhos. O 
responsável destaca que as-
sim que o serviço for reto-
mado, o calçamento deve ser 
finalizado em aproximada-
mente 15 dias. Cerca de 40% 
foi concluído até o momen-

to. Embora a obra esteja pa-
rada, a empresa não está des-
cumprindo prazos. Conforme 
a ordem de serviço, assinada 
em julho, a Benefatto Pré-Fa-
bricados teria seis meses para 
concluir o trabalho, prazo que 
encerra em janeiro de 2019.

Esta é primeira etapa do 
calçamento na Linha Arabu-
tã, abrangendo um trecho de 
6,6 mil metros quadrados, co-
meçando ao fim da Avenida 
Araucária. O investimento é 
de R$ 269.149,14, recursos do 
governo do Estado. O trecho 
total será de aproximadamen-
te 13 mil metros quadrados, 
e na segunda etapa da obra, 
o calçamento deverá che-
gar na sede da comunidade. 

O Sicredi possui alterna-
tivas de investimentos, que 
vão desde a poupança, para 
quem está criando o hábi-
to de guardar recursos, por 
sua simplicidade e possi-
bilidade de aportes de pe-
queno valor, até alterna-
tivas mais sofisticadas em 
fundos de investimentos, 
que permitem ampla diver-
sificação para perfis de in-
vestidores mais arrojados.  

No Sicredi, a cada novo 
depósito feito em poupan-
ça, 80% do valor é prioriza-
do para o crédito rural dos 
associados da própria co-
operativa em que ocor-
reu o depósito, estimu-
lando desta forma o 

crescimento da região e fo-
mentando resultados que 
posteriormente serão com-
partilhados por todos. 

O relacionamento próxi-
mo e o incentivo à educação 
financeira, características da 
cooperativa, visam princi-
palmente compartilhar há-
bitos financeiros saudáveis, 
que quanto mais cedo ini-
ciarem, preferencialmente 
na infância, mais facilmen-
te serão assimilados como 
estilo de vida. O Dia Mun-
dial da Poupança, celebra-
do quarta-feira (31), foi mais 
uma oportunidade para re-
pensar os hábitos, com o ob-
jetivo de ter uma vida fi-
nanceira mais saudável. 

DIfEREnça entre médico, psiquiatra, psicólogo, 
psicoterapeuta e psicanalista, pela Oms

Qual a diferença entre médico, psiquiatra, psicólogo, psicoterapeuta e 
psicanalista? 

A seguir as diferenças, assim como regras internacionais pela Organiza-
ção Mundial da Saúde em termos de competências, formação e habilitação. 

Como dá pra ver, o Brasil não respeita as diretrizes da OMS e por isto 
não vem considerado, mundialmente, como um país confiável em termos 
de saúde.  

méDIcO 
COMPETÊNCIAS: Tem preparo científico sobre como funciona o COR-

PO, humano e animal; como adoece e como se conserta de um ponto de vis-
ta biológico, anatômico, químico, metabólico, conforme as diversas áreas de 
especialização.

HABILITAÇÃO: prevenção, diagnóstico, tratamento e cura das doenças 
orgânicas do corpo (etiopatogenia e sintomatologia física). 

Tem habilitação em receitar remédios e procedimentos invasivos. 
FORMAÇÃO: 6 anos de universidade + 2 anos de residência + espe-

cialização 

PsIcólOgO
COMPETÊNCIAS: Tem preparo científico sobre como funciona o ser 

humano nos seus processos e mecanismos cognitivos, emocionais, afetivos, 
comportamentais e relacionais. 

HABILITAÇÃO: gestão, orientação e potenciação de pessoas nas áreas 
organizacional e social (RH, marketing e coaching). 

NÃO tem habilitação para curar e trabalhar na saúde (não pode atender/
fazer terapia) e não pode receitar remédios. 

FORMAÇÃO: 6 anos (5 de faculdade + 1 de estágio) + exame de estado 

PsIcOtERaPEuta
COMPETÊNCIAS: é um psicólogo ou um médico especializado no re-

conhecimento, na compreensão da origem e das causas dos transtornos de 
funcionamento de matriz psíquica (etiopatogênia) e seus sintomas corolários 
mentais e físicos. É a única figura especializada no tratamento e na cura deles. 

HABILITAÇÃO: Tratamento e cura de disfunções individuais de matriz 
psíquica (+ de casal, família e grupos se especializado). 

É a única figura profissional habilitada a atender pacientes para terapia/
cura de transtornos e disfunções de funcionamento mental. Por transtorno 
mental se entende qualquer disfunção emocional, afetiva, cognitiva e com-
portamental, mais todos os seus sintomas físicos e relacionais. 

FORMAÇÃO: apenas médicos e psicólogos habitados são permitidos 
inscrever-se na faculdade de psicoterapia, que inclui: 4 a 5 anos de teoria so-
bre etiopatogenia e cura dos transtornos mentais, + 4 anos de técnicas de 
cura, + 4 anos como paciente individual, + 2 anos como paciente em grupo, + 
4 anos de estágio, + 4 TCC, + exame de estado (contextuais). Total de forma-
ção para atender: 11 anos. 

PsIQuIatRa 
COMPETÊNCIAS: é um médico especializado no reconhecimento 

diagnóstico dos transtornos mentais - existem dois códigos reconhecidos in-
ternacionalmente; cada transtorno mental vem classificado com um núme-
ro/código para que todos os profissionais da saúde das diferentes áreas se 
entendem. Um código é uma lista de itens/características de sintomas com-
binados com os prazos de manifestação deles. Conforme a presença e a com-
binação dos itens, atribui-se o diagnóstico, ou seja, um código. 

HABILITAÇÃO: está habilitado associar a um código (diagnóstico) um 
tratamento farmacológico correlacionado e específico. 

NÃO está habilitado para fazer terapia enquanto não tem preparo sobre 
as causas e as origens dos transtornos (etiopatogenia) e as modalidades de 
cura. Está habilitado no reconhecimento e no tratamento farmacológico do 
diagnóstico e não na cura. Tem obrigação por lei em trabalhar em conjunto 
com um psicoterapeuta (e não um psicólogo).

FORMAÇÃO: medicina + 1 ano de especialização  

PsIcanalIsta 
COMPETÊNCIAS: é um filósofo ou um psicólogo especializado em psi-

canálise. A psicanalise é uma filosofia, é uma ideia (e não uma ciência) sobre 
o funcionamento psíquico do ser humano baseado sobre uma abstração do 
conceito de desenvolvimento movido por instintos e energias sexuais. 

HABILITAÇÃO: tratamento psicológico 
FORMAÇÃO: filosofia ou psicologia + escola de psicanálise/especialização.
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“a dificuldade real não reside nas 
novas ideias, mas em conseguir 
escapar das antigas” 

John Maynard Keynes
por RAqUEL BASSO HÜBNER

ECONOMIA E NEGÓCIOS
raquel@jornalolider.com.br

Desemprego atinge 12,5 milhões de 
pessoas em setembro, diz IBGE

O desemprego caiu 3,7% no terceiro trimestre de 2018, mas ainda atingia 12,5 milhões de bra-
sileiros em setembro. Os dados são da Pnad Contínua (Pesquisa Nacional por Amostra de Do-
micílios), divulgada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) no dia 30 último. 
O índice é o menor de 2018. Cerca de 474 mil trabalhadores voltaram ao mercado de trabalho 
nos meses de julho, agosto e setembro, na comparação com o segundo trimestre do ano, quan-
do havia 12,9 milhões de desempregados. A taxa de desemprego, que foi de 12,4% no segundo tri-
mestre, caiu agora para 11,9%. Foi o segundo melhor trimestre dos últimos dois anos, perdendo 
apenas para o quarto trimestre de 2017, quando a taxa de desemprego era de 11,8%. No mes-
mo período de 2017 (julho, agosto e setembro) a taxa de desocupados também era de 12,4%.

Peso argentino fecha mais 
forte e termina outubro com 
crescimento de 2 dígitos

O peso da Argentina depreciou 48,12 por cen-
to neste ano. No entanto, fechou mais forte na última 
quarta-feira, encerrando um mês com ganhos de-
pois que uma política monetária apoiada pelo FMI 
ajudou a estabilizar a moeda, conforme a Reuters. O 
peso fechou 2,20 por cento mais forte, a 35,95 por dó-
lar dos EUA, ganhando 14,88 por cento em outubro.

Bancos oferecem RS 12 bi 
em condições especiais 
na Semana do Crédito

As pequenas e micro empresas podem acessar, desde quinta-
feira (1º), linhas de crédito com juros até 25% menores e tarifas 
especiais. São ofertados no total RS 12 bilhões na segunda edição 
da Semana do Crédito, segundo informou na quarta-feira (31) o 
ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Jor-
ge. Os empréstimos estarão disponíveis em sete instituições fi-
nanceiras: Banco do Brasil, Caixa, Itaú, Bradesco, Santander, 
Banco do Nordeste e Banco da Amazônia. O Sebrae e o Banco do 
Brasil estão com um programa de orientação pré e pós-crédito. 
O Sebrae dispõe ainda de um fundo que ajuda a compor até 80% 
das garantias pedidas pelos bancos para liberar os empréstimos.

Mais de 500 mil 
estudantes poderão 
renegociar dívida do Fies

Segundo o ministro da Educação, Ros-
sieli Soares, a renegociação foi aprova-
da no último dia 31 pelo Comitê Gestor do 
Fies. O valor total da dívida gira em tor-
no de R$ 10 bilhões. As regras para as re-
negociações, que poderão ser feitas até o 
dia 31 de dezembro de 2019, serão defini-
das posteriormente, após reuniões com 
o Banco do Brasil e Caixa Econômica Fe-
deral, que operacionalizam o financia-
mento. O Fies é um programa do governo 
que financia mensalidades em institui-
ções privadas de ensino com condições 
especiais. Os estudantes são relaciona-
dos a partir do Exame Nacional do Ensi-
no Médio (Enem) e devem preencher re-
quisitos de renda para participarem.

COPOM MANtéM tAxA dE 
JUROS EM 6,5% AO ANO 
PELA 5ª vEZ SEGUIdA

A taxa segue neste patamar desde 
março deste ano, quando o BC decidiu re-
duzir a taxa vigente em 0,25 ponto percen-
tual, para 6,5% ao ano. A decisão do Co-
pom, tomada por unanimidade, seguiu a 
expectativa do mercado de que a taxa fos-
se mantida. As próximas reuniões para es-
tabelecer o valor da taxa básica de juros 
acontecem nos dias 11 e 12 de dezembro.

vendas de gasolina 
caem em setembro 
e permanecem no 
menor nível dos 
últimos cinco anos

As vendas de gasolina C em se-
tembro no Brasil recuaram 17,37 
por cento em relação ao mesmo 
mês do ano passado, para 2,89 mi-
lhões de metros cúbicos, o menor 
nível dos últimos cinco anos pelo 
sexto mês consecutivo, em meio a 
um aumento dos preços do com-
bustível. O volume também foi 
9,51 por cento menor que o regis-
trado em agosto, conforme bole-
tim mensal da Agência Nacional 
do Petróleo, Gás Natural e Bio-
combustíveis (ANP). Segundo da-
dos da ANP, a gasolina registrou 
em setembro recorde de preços, 
sem considerar a inflação, devi-
do a indicadores internacionais, 
como o petróleo Brent e o compor-
tamento do dólar. Em relação ao 
mês anterior, a alta do preço mé-
dio da gasolina C em setembro fi-
cou em torno de 5,62 por cento.
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EDERSON ABI

A folha de pagamento está 
próxima de ultrapassar o limite le-
gal de gastos no município de Ma-
ravilha. Com limite de até 54%, o 
gasto com pagamento de pessoal 
já chega a 53,25% por mês. “É pre-
ocupante, é gravíssimo”, afirma o 
secretário de Administração, Clei-
ton Borgaro. 

Em razão da gravidade e a pos-
sibilidade de problemas com o Tri-
bunal de Contas do Estado, a pre-
feita, Rosimar Maldaner, convocou 
reunião com vereadores na ma-
nhã de segunda-feira (29) e ela-
borou projeto para alterar o índice 
de gratificações por grau de ins-

PROJEtO POlÊmIcO Com folha de pagamento acima do recomendado, redução nos índices será 
para novas graduações, caso projeto seja aprovado

município cita privilégios e cria novo projeto 
para alterar gratificações

A Direção do Sindicato dos Trabalhadores 
lamenta a atitude do Governo da Prefeita 
Rosimar Maldaner que encaminhou Projeto 
de Lei à Câmara de Vereadores diminuindo 
os valores dos percentuais de gratificação por 
grau de instrução.

O corte é drástico e trará dificuldades no 
orçamento familiar dos servidores: o Adicional de 
Graduação que é atualmente de 40% passa para 
apenas 10%, o de Pós – Graduação passará para 
5%  (hoje varia entre 20% a 40%).

Na verdade este Projeto é requentado 

pela Prefeita Rosimar, pois no final do ano de 
2016 foi realizada a tentativa de aprovar Projeto 
semelhante, motivo pelo qual aconteceu a Greve 
dos servidores e em votação na Câmara o Projeto 
foi rejeitado pela maioria dos vereadores/as.
Direção do Sindicato convoca os servidores de 
todas as Secretarias para estarem presentes na 
sessão da Câmara de vereadores na próxima 
segunda – feira, 05/11, a partir das 18 horas e 30 
minutos para que seja feita a solicitação para que 
os vereadores não aprovem os  Projetos nº015 e 
nº016/2018.

A Direção do Sindicato convoca os 
servidores de todas as Secretarias para 
participarem de Assembleia Geral da categoria 
que acontecerá dia 07/11, quarta – feira, às 19 
horas, tendo por local a Apromar sito a Rua 

José Bonifácio, nº 484, Bairro Jardim.
A Direção do Sindicato informa aos 

servidores que a Prefeita Rosimar Maldaner, o 
secretário de Administração Cleiton Borgaro, o 
assessor jurídico Igor Damaren e o contador 
Cláudio Zembruski tratam os Adicionais por 
Estudo dos servidores como PRIVILÉGIOS 
através da seguinte frase: “O que propomos 
é uma redução de privilégios....” Frase mais 
triste de se ler e ouvir, mas que infelizmente 
caracterizam o perfil dos políticos que tratam 
reconhecimento pela dedicação ao estudo 
como privilégio.

A Direção do Sindicato informa a senhora 
Prefeita Rosimar Maldaner, senhores Cleiton 
Borgaro, Igor Damaren e Claudio Zembruski o 
Adicional por Instrução é justo reconhecimento 

a quem mesmo trabalhando 08 horas diárias 
dedicou mais quatro horas noturnas ao estudo, 
além das horas de final de semana e feriados, 
estes servidores/as também investiram ao 
longo de anos parte do orçamento familiar 
para o estudo e agora a senhora Prefeita e 
sua equipe de Governo ao invés de valorizar 
e incentivar castiga os servidores diminuindo 
drasticamente o orçamento familiar.   
Lamentamos que o Governo da “Cidade das 
Crianças” desenvolva uma política que vai 
contra a valorização dos profissionais que 
cuidam das crianças e seus familiares no 
Município através das Secretarias Municipais.

Vania Barcellos
Presidenta – SITESPm – CHR

sInDIcatO REPuDIa ínDIcEs E cRItIca POstuRa DO munIcíPIO
O Sindicato dos Trabalhadores 
no Serviço Público Municipal 
de Chapecó e região, que 
abrange Maravilha, emitiu uma 
nota após a divulgação da 
proposta pelo município. no 
documento, a categoria repudia 
a ação do município e se 
posiciona contra as alterações. 
a nota afirma que “o corte é 
drástico e trará dificuldades 
no orçamento familiar dos 
servidores” e convoca reunião 
para o início de novembro. veja 
detalhes da nota:

Os nÚmEROs

Os ínDIcEs DO nOVO PROJEtO DE lEI ExEmPlO DE REmunERaçãO POR gRatIfIcaçãO

trução, que é receber em dinheiro 
até 100% do próprio salário por fa-
zer um doutorado, mestrado e pós-
graduação.

No encontro, oito vereadores 
participaram e, segundo o muni-
cípio, concordaram em aprovar o 
projeto no Legislativo. Atualmente, 

o município possui cinco vereado-
res de situação, contra seis da ban-
cada de oposição. 

O projeto foi encaminhado em 
2016, mas rejeitado. De acordo 
com a prefeita, a população en-
tende mais a situação nos dias de 
hoje e “quem quer o bem de Ma-

ravilha vai aprovar a mudança” 
dos índices. 

De acordo com Borgaro, a ar-
recadação cresceu menos do que 
os gastos com folha de pagamen-
to nos últimos anos. Assim, ou au-
menta impostos ou corta gastos, e 
o município resolveu encaminhar 
o projeto para a Câmara de Verea-
dores, com o objetivo de não gas-
tar mais com gratificações, que só 
aumentam. 

Borgaro afirma que se o proje-
to tivesse sido aprovado em 2016, 
como estava previsto, o municí-
pio não teria gasto cerca de R$ 1 
milhão com gratificação. Ele afir-
ma que a administração recebeu 
uma “enxurrada” de certificados 

Em um mandato de quatro anos, o montante pago em 
gratificações chega a r$ 30 milhões

Para educação, índice é substituído após nova formação. Já para estatuto geral, porcentagens são acumulativas Segundo município, apenas um trabalhador, no exemplo, chega a custar r$ 424 mil por ano aos cofres públicos

de conclusão de pós-graduação após os fa-
tos de 2016, de pessoas que aproveitaram 
para fazer algum curso e receber o diploma.

fonte: Portal da transparência

SINDICATO REPUDIA RETIRADA DE 
DIREITOS E CONCLAMA SERVIDORES PARA 

A MOBILIZAÇÃO CONTRA AS MALDADES 
DA PREFEITA ROSIMAR MALDANER
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por dR. GEOvANI dELEvAtI

MEdICINA E SAÚdE

Estamos em novembro, mês 
em que o mundo se une em prol 
da luta contra o câncer de próstata. 
Mas qual a importância de discu-
tir o assunto? Os números nos dão 
a resposta.

Dados do Instituto Nacional 
de Câncer (INCA) mostram que, no 
Brasil, o câncer de próstata é o se-
gundo tipo mais comum entre os 
homens (perde apenas para o cân-
cer de pele não melanoma). As esti-
mativas do INCA, para 2018, são de 
cerca de 68.220 novos casos de cân-
cer de próstata no país. 

Em 2018 o Brasil somará 559 
mil casos de câncer com 243 mil 
mortes. O câncer de próstata repre-
senta cerca de 80 mil destas mortes. 
É a segunda principal causa de mor-
te por câncer em homens, seguido 
apenas pelo câncer de pulmão. Cer-
ca de 1 homem em 36 morrerá de 
câncer de próstata. Isso representa 
1 óbito a cada 40 minutos.

O câncer de próstata ocorre 
principalmente em homens mais 
velhos. Cerca de 6 em cada 10 ca-
sos são diagnosticados em homens 
com mais de 65 anos, sendo raro 
antes dos 40 anos. A média de ida-
de no momento do diagnóstico é de 
cerca de 66 anos. Desta forma, reco-
menda-se que a prevenção passe a 
ser feita a partir dos 45 anos se existe 
risco elevado para o surgimento do 
câncer, ou seja, casos de câncer de 
próstata na família. Se não existem, 
o homem deve visitar o urologis-
ta anualmente a partir dos 50 anos 
e realizar o exame de toque e de 
PSA, principais meios para detec-
tar a doença precocemente, quan-
do as chances de cura são maiores 
e os tratamentos, menos invasivos. 
Converse sempre com seu urolo-
gista sobre o tema, tirando dúvidas 
e quebrando preconceitos. Lembre-
se que a detecção precoce pode sal-
var a sua vida!

O exame físico (de toque) é re-
alizado pelo médico e dura apenas 
10 segundos! Tem como objetivo 
analisar a consistência da próstata, 
o tamanho e se existem lesões pal-
páveis através do reto na glândula. 

Esse exame ainda gera muita polê-
mica e, talvez por isso, a conscienti-
zação sobre a gravidade da doença 
seja tão necessária. É preciso acabar 
com o preconceito que ainda existe 
em muitos homens. 

O exame de toque, junto com 
o PSA, deve ser feito anualmente, 
como rotina. É fundamental que 
todo homem entenda que a saúde 
deve ser colocada em primeiro lu-
gar, acima de qualquer construção 
cultural que possa levar ao precon-
ceito.

A fim de alertar o público mascu-
lino sobre a importância do autocui-
dado em saúde e governantes sobre a 
necessidade de priorizar políticas pú-
blicas voltadas à saúde do homem, 
surgiram diversos movimentos ao re-
dor do globo – o Novembro Azul é um 
dos mais conhecidos.

Novembro foi escolhido como 
mês oficial de conscientização so-
bre o câncer de próstata, pois 17/11 
é o Dia Mundial de Combate ao 
Câncer de Próstata. O “Azul” veio 
da cor oficial usada como símbo-
lo de combate à doença. Surgiu as-
sim o Novembro Azul, movimento 
que prioriza ações de conscientiza-
ção sobre a neoplasia.

faça a PREVEnçãO
A prevenção das doenças uro-

lógicas pode ser de fundamental 
importância para a qualidade de 
vida do indivíduo. Resumidamente, 
a prevenção em cada uma das prin-
cipais doenças pode ser dividida:

câncer de próstata: A dieta e 
exercícios físicos específicos ainda 
são controversos no benefício es-
pecífico na prevenção do câncer de 
próstata. Alguns estudos mostram 
que o aumento de alimentos gordu-
rosos e hiperproteicos na dieta au-
mentam a incidência de câncer de 
próstata. Outros trabalhos científi-
cos recentes evidenciaram que pa-
cientes com dieta saudável e me-
nor grau de obesidade e diagnóstico 
de câncer de próstata apresentam a 
doença menos agressiva e, portan-
to, melhor prognóstico. As consul-
tas periódicas com PSA e toque re-

tal com seu urologista são a única 
forma de conseguir fazer o diagnós-
tico precoce, que facilita e melhora 
as chances de tratamento curativo.

câncer de bexiga/rim: O estilo 
de vida e genética apresentam for-
te relação nestes dois tipos de cân-
cer urológico. Os grupos de pes-
soas com maior probabilidade de 
desenvolver o câncer de rim são ta-
bagistas, obesos e idosos (especial-
mente os do sexo masculino e que 
fumam). Esses últimos, devido à 
síndrome metabólica (conjunto de 
ocorrências, como gordura na re-
gião do abdômen e pressão alta). O 
câncer de bexiga tem forte relação 
com o tabagismo, e mesmo vários 
anos após parar o tabagismo, o ris-
co ainda é elevado nestes pacientes, 
comparado à população não taba-
gista. Além disso, chama a atenção 
para o risco bastante aumentado de 
câncer de rim em pacientes de he-
modiálise, por causa da própria in-
suficiência renal crônica. Cerca de 
80% desenvolvem a chamada do-
ença renal cística adquirida, e 1% a 
2% evoluem com o câncer. 

Algumas doenças genéticas 
também aumentam a probabilida-
de de ocorrência: esclerose tube-
rosa (situação em que tumores be-
nignos crescem em vários órgãos 
como cérebro, rins e olhos) e a sín-
drome de Von Hippel-Lindau (pro-
voca o crescimento de cistos e tu-
mores pelo corpo).

Disfunção erétil: Esta talvez 
seja a doença urológica com maior 
influência do estilo de vida na me-
lhora e prevenção da disfunção eré-
til. Pacientes com dietas gorduro-
sas, hipertensos, diabéticos, obesos, 
tabagistas e alcoólatras são fatores 
comprovados de instalação mais 
precoce da disfunção erétil e muitas 
vezes irreversíveis. A prevenção e 
tratamento inicial da disfunção eré-
til estão relacionados a evitar os ví-
cios e ao controle das doenças crô-
nicas (hipertensão e diabetes). Os 
exercícios físicos são muito impor-
tantes para a prevenção e manu-
tenção da ereção. Alguns trabalhos 
científicos mostraram que os exer-

cícios físicos regulares melhoram, 
tanto a libido, quanto a ereção.

Dsts: As infecções sexualmen-
te transmissíveis são essencialmen-
te transmitidas por sexo vaginal, 
anal e oral. A maioria das DSTs ten-
de a disseminar-se muito rápido, 
devido à sua natureza assintomá-
tica, o que significa que muitas das 
pessoas que as contraem não sa-
bem. Falta de conhecimento sobre 
o uso de contraceptivos de barrei-
ra pode significar que a dissemina-
ção de DSTs pode acontecer mes-
mo quando as pessoas julgam estar 
protegidas. É por isso importante 
para as pessoas sexualmente ativas 
fazer testes a DSTs para assegurar 
que usam sempre proteção, mes-
mo que um novo/a parceiro/a afir-
me não ter DSTs. Muitos homens 
acreditam que o tratamento da go-
norreia é simples e eficaz, mas o es-
treitamento da uretra ocorre em vá-
rios casos, mesmo após tratamento 
e tardiamente, requerendo cirur-
gias frequentes e de difícil resolu-
ção. Isso sem comentar doenças sis-
têmicas e muitas vezes incuráveis 
como HIV e hepatites. 

litíase renal: A prevenção é 
fundamental no caso dos cálculos 
renais, porque em sua formação 
eles precisam de tempo para acu-
mular-se e de um local propício do 
trato urinário. Para evitar esse acú-
mulo, recomendam-se medidas 
que aumentem o fluxo urinário: to-
mar muito líquido, evitar infecções 
urinárias e praticar exercícios físicos 
(aumentam fluxo urinário). Uma 
vez que a formação de cálculos está, 
na maioria das vezes, relacionada 
com a absorção de oxalato e cálcio, 
a modificação de hábitos alimen-
tares é fundamental na prevenção. 
Está comprovado que a absorção 
de oxalato está influenciada pela in-
gesta de sal e proteína animal. Estu-
dos sugerem que dietas com conte-
údo normal de cálcio, mas pobres 
em proteína animal e em sal são 
bastante úteis na prevenção de cál-
culos renais.

Fonte: www.sbu-sp.org.br

nOVEmBRO aZul: mÊs DE cOnscIEntIZaçãO sOBRE O câncER DE PRóstata



,  MaravILha 3 DE nOvEMBrO DE 201812



,  MaravILha 3 DE nOvEMBrO DE 2018 13

por SIMONE HÜBNER

TOQUE dE REQUINTE

Vitrine

1. Ouça maIs DO QuE fala
Pergunte e enquanto conversa, mantenha 
contato visual e um sorriso simpático. 
Corresponda àquilo que a pessoa fala com 
empatia, ou seja, com expressões não 
verbais e palavras. Isso mostra aos outros 
como você se importa com o que dizem e 
valoriza sua presença. Fale apenas quando 
você tem algo importante e relevante a dizer 
a partir da perspectiva da pessoa e não 
necessariamente da sua. 
  
 2. nãO Ouça sElEtIVamEntE
Certas pessoas têm o desagradável hábito 
de apenas ouvirem algo que consideram 
importante para si mesmas e de ignorar os 
comentários de indivíduos que, para elas, 
estão de alguma maneira abaixo de seus 
“níveis”. Pessoas realmente carismáticas 
não escutam aos outros de maneira 
seletiva e preconceituosa, mas fazem isso 
independentemente da classe social ou nível 
hierárquico. 
  
 3. nãO DEIxE Os cElulaREs tEREm 
VantagEm
Ser carismático inclui valorizar a presença 
da pessoa de maneira que ela não seja 

ignorada por conta de um celular, monitor 
de computador ou qualquer outra distração 
como estas. Enquanto você estiver ocupado 
se conectando com essas coisas não será 
capaz de se conectar com os outros. 
  
4. DEmOnstRE gEnEROsIDaDE gEnuína
a generosidade é outra característica de 
pessoas carismáticas. Genuínas e sem 
interesses, elas não estão preocupadas em 
serem reconhecidas ou recompensadas 
quando praticam qualquer ato de serviço 
pelos outros. 
  
5. nãO sEJa aRROgantE Ou PREsunçOsO
as únicas pessoas que irão valorizar 
esse tipo de comportamento – ou dar 
qualquer grau de atenção a ele – são as 
que se comportam exatamente da mesma 
forma desagradável. Os outros não serão 
impressionados, pelo contrário, se sentirão 
irritados e desconfortáveis pela sua postura 
mal-educada. 
  
6. as OutRas PEssOas sãO maIs 
ImPORtantEs
você sabe quais são suas opiniões, 
capacidades e conhecimentos. ninguém 

pode obrigá-lo a mudar de ideia ou tirar de 
você aquilo que é seu. Sabendo disso, você 
não precisa se preocupar em garantir que 
todos saibam suas perspectivas e pontos 
de vista. ao contrário, se preocupe em 
saber o que os outros pensam e você 
não sabe. Esse é um hábito de pessoas 
realmente carismáticas. 
  
 7. IlumInE as OutRas PEssOas
Muitas vezes, os comportamentos mais 
desagradáveis são fruto de carência e 
necessidade de atenção. Mesmo que 
essas pessoas não estejam realmente 
necessitadas destas coisas, a única 
maneira de fazê-las perceber isso é 
mostrar que são importantes e valorizadas 
de maneira madura e equilibrada. 
  
8. EscOlha suas PalaVRas cOm 
cuIDaDO
as palavras podem ser as ferramentas 
mais poderosas na vida das pessoas. O 
que você fala pode mudar a atitude dos 
outros, mas isso não garante resultados 
positivos. Por isso, é importante escolher 
com cuidado cada frase, tom de voz e 
momento de dizer o que deseja. 

EsPERO QuE tEnham 
gOstaDO Das DIcas!

até a PRóxIma EDIçãO!

Algumas pessoas parecem ter o dom de fazer 
os outros se sentirem bem e valorizados. 
Se você deseja mais amizades e carisma no 
ambiente de trabalho ou até no seu meio 
pessoal, pratique algumas dicas importantes.

DEz DICAS PARA SER UMA PESSOA 

SUPERCARISMáTICA

9. nãO ExIBa Os ERROs DOs OutROs
Todas as pessoas gostam de fofoca, 
concordando ou não com ela. O problema 
é que, na grande maioria das vezes, os 
fatos repassados de boca em boca são 
exagerados, invertidos ou completamente 
falsos. Para evitar que esse tipo de 
informação vire difamação e humilhação 
para os envolvidos, não exiba ou divulgue 
informações ou erros cometidos por outras 
pessoas para seus colegas. O problema não 
é seu. E, se for, deverá ser resolvido com 
privacidade e profissionalismo. 
  
10. aDmIta sEus ERROs
Outra característica de pessoas 
carismáticas é que, mesmo nos momentos 
difíceis, elas sabem quando estão erradas 
e a hora certa para admitir e concertar seus 
erros. Estar sempre certo é impossível. O 
que vai fazer a diferença não é seu número 
de acertos, mas sim as atitudes que toma 
depois que erra.

http://noticias.universia.com.br/destaque/noticia/2012/01/31/908441/10-beneficios-sorrir-pode-trazer-voce-no-sabia.html
http://noticias.universia.com.br/destaque/noticia/2012/10/03/971415/como-aparencia-fisica-afeta-comportamento.html
http://noticias.universia.com.br/destaque/noticia/2012/04/18/924190/nossa-voz-muda-conforme-envelhecemos.html
http://noticias.universia.com.br/destaque/noticia/2012/04/16/923501/evite-uma-fofoca-tire-seu-emprego.html
http://noticias.universia.com.br/destaque/noticia/2012/09/07/964320/5-dicas-relacionar-com-seus-colegas-trabalho.html
http://noticias.universia.com.br/atualidade/noticia/2012/09/06/964641/4-dicas-aprender-com-seus-erros.html
http://noticias.universia.com.br/atualidade/noticia/2012/09/06/964641/4-dicas-aprender-com-seus-erros.html
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por LAIS ORO e ANdREA COStA PELISSARI
dESIGN EM PAUTA

Vitrine

por LUCIANE MOZER

VIdA E
ESPIRITUALIdAdE

PaRtIDa E chEgaDa 

Ontem, mais uma vez foi, o dia de lembrarmos os entes que-
ridos que já partiram para o plano espiritual. Queria ter palavras 
que servissem de consolo para aqueles que ainda sentem a sau-
dade doendo em seus corações, mas infelizmente não tenho. 

Mas gosto muito da mensagem “partida e chegada” de Vic-
tor Hugo, que nos traz a imagem da morte apenas como uma 
mudança, não algo triste: 

Quando observamos, da praia, um veleiro a afastar-se da 
costa, navegando mar adentro, impelido pela brisa matinal, es-
tamos diante de um espetáculo de beleza rara. O barco, impul-
sionado pela força dos ventos, vai ganhando o mar azul e nos pa-
rece cada vez menor. 

Não demora muito e só podemos contemplar um pequeno 
ponto branco na linha remota e indecisa, onde o mar e o céu se 
encontram. Quem observa o veleiro sumir na linha do horizon-
te, certamente exclamará: “já se foi”. 

Terá sumido? Evaporado? Não, certamente. Apenas o per-
demos de vista. O barco continua do mesmo tamanho e com a 
mesma capacidade que tinha quando estava próximo de nós. 

Continua tão capaz, quanto antes, de levar ao porto de desti-
no as cargas recebidas. O veleiro não evaporou, apenas não o po-
demos mais ver. Mas ele continua o mesmo.  

E talvez, no exato instante em que alguém diz: “já se foi”, ha-
verá outras vozes, mais além, a afirmar: “lá vem o veleiro”. As-
sim é a morte. 

Quando o veleiro parte, levando a preciosa carga de um 
amor que nos foi caro e o vemos sumir na linha que separa o vi-
sível do invisível, dizemos: “já se foi”. 

Terá sumido? Evaporado? Não, certamente. Apenas o perde-
mos de vista. O ser que amamos continua o mesmo. Sua capa-
cidade mental não se perdeu. Suas conquistas seguem intactas, 
da mesma forma que quando estava ao nosso lado. Conserva o 
mesmo afeto que nutria por nós. Nada se perde, a não ser o cor-
po físico de que não mais necessita no outro lado. 

E é assim que, no mesmo instante em que dizemos: “já se 
foi”, no mais Além, outro alguém dirá, feliz: “já está chegando”. 
Chegou ao destino levando consigo as aquisições feitas durante 
a viagem terrena. A vida jamais se interrompe, nem oferece mu-
danças espetaculares, pois a natureza não dá saltos. 

Cada um leva sua carga de vícios e virtudes, de afetos e de-
safetos, até que se resolva por desfazer-se do que julgar desne-
cessário. A vida é feita de partidas e chegadas. De idas e vindas.

Assim, o que para uns parece ser a partida, para outros é a 
chegada. Um dia partimos do mundo espiritual na direção do 
mundo físico; noutro, partimos daqui para o espiritual, num 
constante ir e vir, como viajores da Imortalidade que somos 
todos nós.

por SUSANE ZANIN
MOdA & ESTILO

1. ImPlantaçãO
Pensar na localização da pisci-

na dentro do terreno é a fonte de um 
bom projeto. Como ela é o centro 
das atenções, deve preferencialmen-
te trabalhar em conjunto com a área 
de lazer, que na maioria dos casos é 
uma área para churrasco.
2. ORIEntaçãO sOlaR

Depois de ter estudado a locali-
zação da piscina é primordial verifi-
car o movimento do Sol. Traduzindo, 
os projetos de piscinas jamais deve-
rão ficar à sombra. 
3. VIsta E altItuDE

Se o local onde será construída 
a piscina for alto e ainda possuir uma 
bela vista, pode haver dois fatores: 
um pró e um contra.

A altitude pode favorecer ao ca-
lor, mas também pode acontecer de 
ventar e fazer frio. Procure implantar 
a sua piscina onde tenha menos cor-
rente de vento, caso isso seja um pro-
blema para os usuários da mesma.
4. casa DE máQuInas

Toda piscina requer uma casa 
de máquinas. Preveja e projete-a 
com facilidade de acesso para a ma-
nutenção, ela é essencial para man-
ter o bom funcionamento da piscina.
5. fORmatO Da PIscIna

O formato de uma piscina é 
livre!

Você pode usar e abusar da cria-
tividade e se inspirar em belas pisci-

nas. Mas use sempre o bom senso. 
Lembre-se, quanto maior uma pis-
cina, maiores os custos com manu-
tenção.

Em contrapartida, uma piscina 
pequena também não permite gran-
des movimentos para o usuário que 
gosta de nadar e/ou realizar outras 
atividades. 
6. níVEl E PROfunDIDaDE

Dê preferência a piscinas em ní-
vel, ou seja, sem inclinação, pois isso 
pode causar acidentes. Geralmente 
a profundidade da piscina é de 1,40 
metros. 
7. aQuEcImEntO E 
clImatIZaçãO

Se o local onde for implanta-
da a piscina tiver pouca insolação e 
ainda estiver em uma região de alti-
tude, prever a instalação de infraes-
trutura para aquecer a água pode ser 
uma boa alternativa. Verifique todas 
as possibilidades antes de executar a 
piscina, pois depois de pronta vai ser 
um pouco trabalhoso instalar equi-
pamentos de aquecimento. 
8. cOBERtuRa

Se quiser usar a piscina o ano 
todo, inclusive no inverno, a suges-
tão é uma piscina aquecida coberta. 
9. Duchas E saunas

Próximo a uma boa piscina 
sempre há uma boa ducha. Não es-
queça de atender a necessidade do 
usuário de retirar o cloro do corpo. 

10 dicas para projetar uma piscina

Apesar de não ser possí-
vel separar a moda de questões 
de roupa e do corpo que ves-
te estas roupas, sabemos que 
moda é muito mais do que pe-
ças de vestuário que usamos e 
depois abandonamos. As rou-
pas são apenas uma consequ-
ência, a ponta do iceberg desse 
que é considerado um mecanis-
mo social. 

Desde seu princípio, lá no 
século XVI, a moda mostrou-
se uma dinâmica de aproxima-
ção e separação entre as pesso-
as. Quando os nobres apareciam 
com alguma novidade na for-
ma de se vestirem, os que se en-
contravam em classes sociais 

mais baixas passavam a imitá
-los, como uma forma de apro-
ximarem-se daqueles que admi-
ravam. Ao perceber que haviam 
sido imitados, os nobres iam em 
busca da próxima novidade que 
pudesse separá-los e, assim, elevá
-los novamente no meio social. As-
sim, as classes mais baixas e mais 
altas nunca se aproximavam, sem-
pre existia uma distinção. 

Será que isso se mantém até 
hoje? É claro que as grandes mar-
cas ainda são imitadas e sempre 
procuram lançar novidades para 
manterem-se no topo, mas já co-
mentei aqui sobre muitas ten-
dências que surgiram nas ruas, 
muitas vezes fruto da criatividade 

mODa: inclusão ou exclusão?

daqueles que antes seriam ape-
nas seguidores de tendências. 

Principalmente depois do 
surgimento do fast fashion, res-
ponsável pela produção e distri-
buição rápida de peças de ves-
tuário, acredito que a moda 
tornou-se muito mais um meca-
nismo de inclusão, já que ago-
ra todos temos fácil acesso às úl-

timas tendências. Atualmente 
existe uma liberdade e um in-
centivo enormes para procurar-
mos nossa identidade e estilo 
próprio. Assim, todos podemos 
pertencer ao topo da pirâmide 
social, demonstrando através 
das nossas roupas quem somos, 
ou quem queremos que pensem 
que somos. 

E se o cliente ainda for usuário fre-
quente de sauna, é próximo às du-
chas que ela deve se situar. 
10. PIscIna InfantIl

Crianças não devem, ou pelo 
menos não deveriam, acessar a área 
mais profunda da piscina, principal-
mente sem a presença de um adulto. 
Projetar uma piscina com altura es-
pecífica para elas é superimportante.

DIcas ExtRas:
tipos de piscina
Basicamente, existem três ti-

pos de materiais usados na constru-
ção das piscinas. Elas podem ser de 
vinil ou fibra de vidro, que são as op-
ções mais em conta e com maior du-
rabilidade.

Ainda é possível construí-la em 

alvenaria, que traz um design bem 
mais aprimorado e elegante. Os pro-
jetos em alvenaria são mais versáteis, 
visto que os outros materiais já têm 
um formato pronto, por exemplo.

Com isso é possível construir a 
piscina de diversos formatos e tama-
nhos, adequando ao espaço dispo-
nível no imóvel e diversas variáveis 
possibilitadas pela alvenaria.

O que mais chama atenção nas 
piscinas é a possibilidade de deco-
rá-las de muitas formas, por conta 
de seu deck, que é parte do acaba-
mento.

Neste contexto, o paisagismo 
tem forte ligação com a decoração da 
área de lazer, mas não é tão simples 
como parece.
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Vitrine

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

a homenagem de hoje vai para Liziane 
rostirolla, que fez aniversário no dia 30. 
Muitas felicidades e tudo de melhor! 
São os votos da família, do namorado e 
dos filhos, Eduardo e Isadora.

Maiara, completar mais um ano de vida 
é um presente de Deus, que nesta nova 
fase, você consiga realizar todos os 
teus sonhos e desejos. Parabéns pelo 
seu aniversário!!

Char, continue sendo essa pessoa dedicada 
e especial, a tua determinação é uma 
inspiração para as pessoas que estão ao 
teu redor. Parabéns, muitas felicidades. Uma 
homenagem de toda sua família e amigos. 

Ide Manfrim comemorou mais um 
aniversário ontem (2). Desejamos paz, 
amor e muita saúde, para que possamos 
ter sua presença por muitos mais anos em 
nossas vidas. Que Deus ilumine sua vida. 
Uma homenagem de seus filhos e netos.

a festa de hallowen 
da Escola de 
Educação Básica 
nossa Senhora da 
Salete foi na casa 
de shows república 
Pub. a comemoração 
foi na noite de terça-
feira (30). alunos 
da escola e amigos 
lotaram o espaço. 
Diversas fantasias 
fantasmagóricas 
foram apresentadas.

hallOWEn
Escola de Maravilha promove 
festa do Dia das Bruxas 

Fotos: Nelcir DallAgnol/O Líder

amigas se divertiram jogando sinuca com fantasiasPreto predominou na noite de hallowen

Casa de shows ficou lotada com 
adolescente adeptos da cultura de 

países como USa e Canadá 
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Comandante Moisés foi eleito governador com 
71,09% dos votos válidos no Estado e Jair 
Bolsonaro presidente com 55,13% no país

Bolsonaro e moisés falam 
em renovação na política 

ElEItOs

Logo após o anúncio oficial de 
que estavam eleitos, o novo 
presidente da República, Jair 

Bolsonaro, e o governador de Santa 
Catarina, Comandante Moisés, ambos 
do PSL, discursaram agradecendo a 

confiança do eleitorado e se compro-
metendo com a renovação na forma 
de fazer política. 

Moisés é natural de Florianópolis 
e formado em Direito. Ele atuou por 
mais de 30 anos como bombeiro mi-

litar, sendo que na maior parte des-
se período foi comandante de quar-
tel. Em 2018 concorreu pela primeira 
vez a um cargo político. Ele somou 
2.644.179 votos.

Jair Messias Bolsonaro é natural de 

Campinas/SP e atualmente está em seu 
7º mandato como deputado federal. Sua 
carreira na política começou como ve-
reador, eleito em 1988. Ele é capitão da 
reserva do Exército Brasileiro. O novo 
presidente somou 57.797.847 votos. 

O Comandante Moisés disse saber da 
responsabilidade que terá frente ao Es-
tado e manteve o discurso de que repre-
senta a mudança e a esperança de uma 
nova política. “A nossa campanha foi rea-
lizada sem uso de fundo eleitoral, de fun-
do partidário, uma campanha de ma-
neira simples, que trouxe ao cidadão a 
renovação da esperança na política. A 
nossa ideia é fazer uma política de for-
ma diferente do que ela vem sendo fei-
ta ao longo de todos os anos”, ressaltou. 

O novo governador afirmou que pre-
tende, ao lado de uma equipe técnica, ela-
borar projetos de lei que alteram a estru-
tura do Estado. “Nós temos um grupo de 
trabalho que fará de Santa Catarina um 
Estado mais ágil, competitivo, e que olhe 
para as pessoas. O nosso compromisso 
ainda aumenta em tudo o que nós falamos, 
desde o primeiro turno, de manter o Esta-
do enxuto, de priorizar as pessoas, priori-
zar a capacidade técnica daquelas pesso-
as que vão trabalhar no Estado”, afirma. 

santa cataRIna

BRasIl

VIcE-gOVERnaDORa 
é DE maRaVIlha

A vice é Daniela Cristi-
na Reinehr (PSL), natural de 
Maravilha. A família acompa-
nhou a apuração dos votos no 
município pela Rádio Líder 
FM. O pai, Altair Reinehr, con-
cedeu entrevista, emociona-
do com o resultado. Ele agra-
deceu a confiança de cada 
voto depositado e desejou êxi-
to no mandato de Comandan-
te Moisés e Daniela Reinehr.

Daniela também agrade-
ceu a confiança do eleitora-
do e falou de uma nova polí-
tica. “Tenho certeza que nós 
estamos construindo a his-
tória da nova política catari-
nense e do Brasil. Essa elei-
ção foi construída com muitas 
mãos de pessoas voluntá-
rias, que realmente queriam 
mudança, queriam um Esta-
do íntegro, desenvolvido, sem 
corrupção, que realmente re-
presente o que nós, catarinen-
ses, somos, esse povo aguer-
rido, batalhador”, reforçou. 

Fotos: Divulgação

Moisés festejou a vitória como governador

Daniela é eleita vice-governadora

Família de Daniela é de Maravilha

Ainda na noite da eleição, Bolso-
naro fez seu primeiro discurso como 
presidente, lembrando sua trajetó-
ria marcada por orações, ameaças 
e o carinho de apoiadores, que se-
gundo ele, colocaram o Brasil aci-
ma de tudo. “Faço de vocês minhas 
testemunhas de que esse gover-
no será um defensor da Constitui-
ção, da democracia e da liberdade. 
Isso é uma promessa não de um parti-
do. Não é a palavra vã de um homem. 
É um juramento a Deus,” enfatizou. 

Bolsonaro também falou em cor-

tar privilégios e desburocratização 
para estimular o crescimento do país. 
“Esse futuro de que falo e acredito 
passa por um governo que crie as con-
dições para que todos cresçam. Isso 
significa que o governo federal dará 
um passo atrás, reduzindo a sua estru-
tura e a burocracia, cortando desper-
dícios e privilégios, para que as pesso-
as possam dar muitos passos à frente. 
Vamos desburocratizar, simplificar e 
permitir que o cidadão, o empreende-
dor, tenha mais liberdade para criar 
e construir o seu futuro”, afirmou. Jair Bolsonaro, em comemoração após ser eleito
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Com menos de quatro mil eleitores, Iraceminha registra 
diferença de mais de mil votos a favor de Jair Bolsonaro 

confira os resultados da votação nos 
municípios da 58ª Zona Eleitoral

REgIãO

CAMILLA CONSTANTIN

Além de Maravilha, a 58ª Zona Elei-
toral conta com mais cinco muni-
cípios: Flor do Sertão, Iraceminha, 

São Miguel da Boa Vista, Tigrinhos e San-

ta Terezinha do Progresso, estes divididos 
em 40 seções. 

Na eleição presidencial, a maior dife-
rença foi registrada em Iraceminha, já que 
Jair Bolsonaro (PSL) obteve 1.113 votos a 
mais do que Fernando Haddad (PT), ga-

nhando por 69%. Para governador a dife-
rença também foi significativa, em que o 
Comandante Moisés (PSL) recebeu 916 
votos a mais do que Gelson Merísio (PSD). 

Entretanto, os municípios de Flor do 
Sertão, São Miguel da Boa Vista e San-

ta Terezinha do Progresso registraram 
resultados diferentes, tendo Fernan-
do Haddad como o candidato mais vo-
tado. Em Santa Terezinha do Progresso, 
o petista chegou a alcançar 59% dos vo-
tos válidos. 

FLOR DO SERTÃO (1.681 eleitores)

SÃO MIGUEL DA BOA VISTA (1.655 eleitores) SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO (2.381 eleitores)

IRACEMINHA (3.633 eleitores) TIGRINHOS (1.929 eleitores)

GOVERNADOR
Comandante Moisés: 506
Gelson Merísio: 692
Brancos: 42
nulos: 104

PRESIDENTE
Jair Bolsonaro: 604
Fernando Haddad: 652
Brancos: 27
nulos: 61

GOVERNADOR
Comandante Moisés: 630
Gelson Merísio: 519
Brancos: 71
nulos: 125

PRESIDENTE
Jair Bolsonaro: 610
Fernando Haddad: 663
Brancos: 20
nulos: 52

GOVERNADOR
Comandante Moisés: 757
Gelson Merísio: 798
Brancos: 154
nulos: 204

PRESIDENTE
Jair Bolsonaro: 717
Fernando Haddad: 1.066
Brancos: 55
nulos: 78

GOVERNADOR
Comandante Moisés: 1.825
Gelson Merísio: 909
Brancos: 91
nulos: 214

PRESIDENTE
Jair Bolsonaro: 1.970
Fernando Haddad: 857
Brancos: 74
nulos: 138

GOVERNADOR
Comandante Moisés: 778 
Gelson Merísio: 533
Brancos: 99
nulos: 164

PRESIDENTE
Jair Bolsonaro: 782
Fernando Haddad: 690
Brancos: 39
nulos: 63
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Das 55 seções eleitorais do município, apenas 
uma contabilizou mais votos para Gelson 
Merísio (PSD) e Fernando Haddad (PT)

Bolsonaro e moisés somam 
maioria de votos nos 
12 locais de votação

VOtaçãO Em 
maRaVIlha

CARINE ARENHARDT

As 55 seções de Maravilha 
contabilizam 19.362 elei-
tores, dos quais 15.821 

compareceram aos locais de votação 
no domingo (28), o que represen-

ta 81,71% do total. As abstenções so-
maram 3.541, representando 18,29% 
do eleitorado. Na votação para go-
vernador, brancos somaram 526 vo-
tos (3,32%) e nulos 1.275 (8,06%). Os 
votos válidos representam 88,72% 
no município. Na votação para pre-

sidente, brancos somaram 313 votos 
(1,98%) e nulos, 729 (4,61%). Os vo-
tos válidos representam 93,41% no 
município.

O PSL ficou com a maioria dos 
válidos nos 12 locais de votação 
em Maravilha, tanto para gover-

no do Estado, como para presi-
dente. Para governador, o Coman-
dante Moisés somou 10.238 votos, 
73,02%, e Gelson Merísio contabili-
zou 3.782 votos, 26,98%. Para presi-
dente, Jair Bolsonaro somou 10.625 
votos, 71,89%, e Fernando Haddad 

fez 4.154 votos, 28,11%.
Das 55 seções eleitorais do mu-

nicípio, apenas uma contabilizou 
mais votos para Gelson Merísio 
(PSD) e Fernando Haddad (PT), na 
Escola de Educação Básica Santa 
Terezinha. 

nÚmEROs POR lOcal DE VOtaçãO

Total de 5.550 eleitores 
– 1.097 faltosos 

Total de 5.567 eleitores 
– 989 faltosos

Total de 2.210 eleitores 
– 403 faltosos 

Total de 2.328 eleitores 
– 434 faltosos 

GOVERNADOR
Comandante Moisés: 3.003 votos
Gelson Merísio: 966 votos 
Brancos: 115 votos
nulos: 284 votos

PRESIDENTE
Jair Bolsonaro: 3.185 votos 
Fernando Haddad: 1.026 votos 
Brancos: 72 votos
nulos: 165 votos

GOVERNADOR
Comandante Moisés: 3.039 votos
Gelson Merísio: 1.014 votos 
Brancos: 149 votos
nulos: 378 votos

PRESIDENTE
Jair Bolsonaro: 3.136 votos 
Fernando Haddad: 1.096 votos 
Brancos: 105 votos
nulos: 233 votos

GOVERNADOR
Comandante Moisés: 962 votos
Gelson Merísio: 571 votos 
Brancos: 87 votos
nulos: 187 votos

PRESIDENTE
Jair Bolsonaro: 1.009 votos 
Fernando Haddad: 658 votos 
Brancos: 36 votos
nulos: 103 votos

GOVERNADOR
Comandante Moisés: 1.269 votos
Gelson Merísio: 428 votos 
Brancos: 45 votos
nulos: 149 votos

EEB Nossa Senhora 
da Salete 

Escola de Educação 
Básica João XXIII

EEB Santa 
Terezinha

Ceja
PRESIDENTE
Jair Bolsonaro: 1.336 votos 
Fernando Haddad: 438 votos 
Brancos: 31 votos
nulos: 86 votos
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Total de 261 eleitores 
– 44 faltosos 

Total de 188 eleitores 
– 42 faltosos

Total de 294 eleitores 
– 33 faltosos 

Total de 270 eleitores 
– 41 faltosos

Total de 296 eleitores 
– 37 faltosos

Total de 371 eleitores 
– 44 faltosos

GOVERNADOR
Comandante Moisés: 160 votos
Gelson Merísio: 48 votos 
Brancos: 2 votos
nulos: 7 votos

PRESIDENTE
Jair Bolsonaro: 171 votos
Fernando Haddad: 39 votos 
Brancos: 1 voto
nulos: 6 votos

GOVERNADOR
Comandante Moisés: 68 votos
Gelson Merísio: 67 votos 
Brancos: 3 votos
nulos: 8 votos

PRESIDENTE
Jair Bolsonaro: 84 votos
Fernando Haddad: 57 votos 
Brancos: 1 voto
nulos: 4 votos

GOVERNADOR
Comandante Moisés: 169 votos
Gelson Merísio: 64 votos 
Brancos: 9 votos
nulos: 19 votos

PRESIDENTE
Jair Bolsonaro: 164 votos
Fernando Haddad: 82 votos 
Brancos: 3 votos
nulos: 12 votos

GOVERNADOR
Comandante Moisés: 138 votos
Gelson Merísio: 57 votos 
Brancos: 8 votos
nulos: 26 votos

PRESIDENTE
Jair Bolsonaro: 135 votos
Fernando Haddad: 86 votos 
Brancos: 2 votos
nulos: 6 votos

GOVERNADOR
Comandante Moisés: 166 votos
Gelson Merísio: 72 votos 
Brancos: 7 votos
nulos: 14 votos

PRESIDENTE
Jair Bolsonaro: 166 votos
Fernando Haddad: 80 votos 
Brancos: 5 votos
nulos: 8 votos

GOVERNADOR
Comandante Moisés: 171 votos
Gelson Merísio: 95 votos 
Brancos: 19 votos
nulos: 22 votos

PRESIDENTE
Jair Bolsonaro: 171 votos 
Fernando Haddad: 117 votos 
Brancos: 8 votos
nulos: 11 votos

Linha São Paulo 

Linha Tope da Serra 

Linha Sanga Silva

Linha Primavera Alta

Linha Água Parada

Linha Consoladora 

Total de 1789 eleitores 
– 315 faltosos 

Total de 250 eleitores 
– 42 faltosos

GOVERNADOR
Comandante Moisés: 861 votos
Gelson Merísio: 369 votos 
Brancos: 74 votos
nulos: 170 votos

PRESIDENTE
Jair Bolsonaro: 922 votos 
Fernando Haddad: 426 votos 
Brancos: 39 votos
nulos: 87 votos

GOVERNADOR
Comandante Moisés: 145 votos
Gelson Merísio: 44 votos 
Brancos: 8 votos
nulos: 11 votos

PRESIDENTE
Jair Bolsonaro: 152 votos 
Fernando Haddad: 38 votos 
Brancos: 10 votos
nulos: 8 votos

Escola Juscelino 
Kubitschek de Oliveira Linha Barro Preto
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Sandra Malmann participou de 14 feiras e diz 
que o destaque foi a evolução ao longo dos anos

De pequeno porte, primeira Fecimar 
foi realizada no Salão Paroquial

hIstóRIa Da fEIRa

EDERSON ABI

O Grupo WH Comunica-
ções inova e acompanha o de-
senvolvimento do município 
de Maravilha em 2018. Valori-
zando a volta da Fecimar após 
vários anos, um estúdio mo-
derno será montado dentro 
do pavilhão principal da feira. 
O estúdio será de vidro, com 
equipamentos e espaço para 
entrevistas, reportagens espe-
ciais, postagens de matérias no 
site wh3.com.br e recepção de 
convidados e patrocinadores.

De acordo com o diretor-
geral do Grupo WH Comu-
nicações, Wolmir Hübner, a 
aquisição do espaço valoriza 
ainda mais a Fecimar, assim 
como a participação de outras 
empresas que vão expor seus 
produtos na feira. Ele lembra 
que o Grupo WH Comunica-
ções também é patrocinador 
do evento em 2018. 

Sem ser promovida por pelo menos nove 
anos, a Fecimar retorna com a mesma força de 
quando era tradicionalmente realizada em Ma-
ravilha. A feira atrai moradores dos municípios 
de toda a região da Amerios e Ameosc, de São 
Miguel do Oeste. 

De acordo com Sandra Ines Malmann, que 
esteve na organização de 14 feiras no município 
e fez a primeira imagem de divulgação do even-
to, a Fecimar chega na 16ª edição, já que em 2015 
tudo estava pronto e foi cancelado. Ela conta que 
a primeira feira foi pequena, organizada e reali-
zada no Salão Paroquial. Sandra lembra que al-
guns veículos eram expostos nos terrenos próxi-
mos, como em frente ao salão, onde atualmente 
está a loja Cartola. A feira começou em 1988 e foi 
realizada, por dois dias, no mesmo local, por qua-
tro edições. Na época, contava com apenas 40 ex-
positores, aproximadamente, e os presidentes de 
organização eram ligados à Associação Empre-

sarial, geralmente o presidente da entidade. 
Depois, a estrutura foi migrada para um ter-

reno na Avenida Maravilha, onde atualmente 
está o Centro de Processamento e Distribuição 
da Cooperativa Auriverde. Por aproximadamen-

te quatro edições a feira foi promovida no local, 
aumentando de porte de forma gradativa. 

Sandra Malmann lembra que a Fecimar foi 
realizada no Parque de Exposições Carlos Alber-
to Begrow pela primeira vez após ter duas sedes. 

Foi quando iniciaram as exposições de animais 
de grande porte e a feira tomou proporções ain-
da maiores. O campo era utilizado para estacio-
namento. 

De acordo com Sandra, a maior Fecimar já 
realizada foi em 2008, quando registrou a pre-
sença de aproximadamente 18 mil pessoas, com 
show do cantor Daniel.

após ser realizada no Salão Paroquial e em uma área da avenida Maravilha, Fecimar migrou para o Parque de Exposições 
Carlos alberto Begrow 

Divulgação

QUEM Já PASSOU 
PELA FECIMAR
Gian & Giovani
amado Batista
Oswaldir & Carlos Magrão
Daniel
Engenheiros do hawaii
Chitãozinho & Xororó
Tradição (formação com Michel Teló)

Grupo WH Comunicações terá estande montado para 
transmissões e cobertura

cOBERtuRa

cOmO sERá O 
tRaBalhO

Direto do estúdio na feira, 
a rádio Líder vai transmitir 
a abertura oficial do 
evento, além de promover 
entrevistas durante o dia. 
O programa atualidades 
será transmitido direto da 
Fecimar, com participação 
dos repórteres no local, 
dando total cobertura aos 
acontecimentos. 
no local, também serão 
promovidas ações do Jornal 
O Líder, que vai repercutir 
as imagens e primeiros 
momentos da feira na 
edição de sábado (17).  

Com paredes de vidro e de esquina, 
estande ficará em um 

dos corredores principais, na 
entrada do pavilhão

EntRaDa 
PRIncIPal
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PONTOS DE VENDA 
Maravilha – Posto Maratona
São Miguel do Oeste – Loja Diference
Cunha Porã – Loja hering
Pinhalzinho – Disco Store
Palmitos – Louis Beer
Caibi – Conteúdo Modas
São Carlos – Cris haus

ESTÚDIO DA IMAGINAÇÃO
a administração municipal vai realizar 
durante a feira, nos estandes 73 e 74, 
contação de histórias para as crianças. 
O local será nomeado de Estúdio da 
Imaginação e terá diversas sessões. 
acompanhe o cronograma: 

Confira a programação e os horários dos 
quatro dias de Fecimar 2018

abertura dos portões, shows e 
venda de ingressos 

cROnOgRama

Toda a organização dos estandes deve 
ficar pronta antes do dia 15 de novembro, já 
que na data, às 10h, serão abertos os portões 
de entrada. Sem custo de ingresso, o público 
poderá visitar a feira e conhecer os exposito-
res durante o feriado de Proclamação da Re-
pública. Às 17h30 deste dia será realizada a 
abertura oficial da Fecimar 2018, com o pro-
nunciamento oficial de lideranças. 

A exposição será fechada às 22h, sendo 

que o show com a dupla Zé Neto & Cristia-
no deve começar às 22h30. No dia 16 de no-
vembro o movimento continua a partir das 
10h, quando o Parque de Exposições Car-
los Alberto Begrow será aberto novamente. 
Neste dia a Fecimar recebe a dupla sertane-
ja Thaeme & Thiago a partir das 22h30.

No dia 17 a feira começa às 10h e encer-
ra às 22h. Quem animará a noite será a du-
pla Fernando & Sorocaba, às 22h30, sendo 
que no dia 18 haverá festival infantil a partir 
das 15h e a feira encerra às 20h30. 

A entrada para a pista dos shows serta-
nejos será gratuita, mas a área vip e FrontS-
tage terão ingressos que estão disponí-
veis no site www.nossoingresso.com.br ou 
www.fecimar.com.br e nos pontos de ven-
das na região. Há a opção para a compra in-
dividual ou passaporte para os três shows e 
não terá variação de preços de lotes, ou seja, 
não terá 2º ou 3º lote. A expectativa de pú-
blico é de aproximadamente mil pessoas no 
espaço FrontStage com a possibilidade para 
1.500 participantes. 

SHOWS

INGRESSOS

Fotos: Divulgação

15/11 – 22h30 – Zé neto & Cristiano

16/11 – 22h30 - 
Thaeme & Thiago

17/11 – 22h30 - Fernando & Sorocaba

18/11 – 15h – Festival Infantil

DIANA HEINz

Data - hORáRIO Das sEssõEs:
15/11 - 10h às 12h / 14h às 16h
16/11- 10h às 12h / 14h às 16h / 
17h às 19h
17/11 - 10h às 12h / 14h às 16h / 
17h às 19h
18/11- 10h às 12h / 14h às 15h
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Trabalho iniciou na área externa e se 
intensifica a cada dia

Começa a montagem das 
estruturas e melhorias no parque 

Em OBRas

CARINE ARENHARDT 

Faltando 12 dias para Fecimar 
2018, as obras no Parque de Exposi-
ção Carlos Alberto Begrow seguem a 
todo vapor. Conforme o presidente 
da Comissão Central Organizadora 
(CCO), Gelson Rossetto, o trabalho 
começou há alguns dias, com lava-
gem do telhado e pintura externa do 
Tomatão, colocação de brita em pon-
tos estratégicos e acessos, manuten-
ção de goteiras, saída de água das ca-
lhas, estrutura geral de esgoto e fossa, 
reforço na parte elétrica, entre ou-
tras melhorias para que a feira pos-
sa ocorrer sem maiores transtornos. 

Nesta semana começou a mon-
tagem de estruturas para estandes na 
área externa e preparação dos espa-
ços onde serão realizados os shows. 

O trabalho vai se intensificando com 
a proximidade da feira, que começa 
no dia 15. Toda a estrutura do parque 
não está mais disponível para outros 
eventos e atividades de esporte ou la-
zer. Dentro do Tomatão é realizado o 
rebaixamento de teto, trabalho que 
antecede a montagem das ilhas para 
os estandes internos. 

Rossetto destaca que o municí-
pio licitou parte dessas obras, princi-
palmente a montagem de estruturas. 
“Foram em três etapas essa licitação 
e nas três a empresa vencedora foi a 
OK Eventos, que é responsável pela 
colocação de todas essas estruturas, 
desde o pavilhão central do Tomatão, 
assim como as estruturas externas 
para os expositores, praça de alimen-
tação, camarotes, palco dos shows, é 
tudo com essa empresa”, afirma. 

tRaBalhO DOs ExPOsItOREs 
Os expositores poderão finalizar a montagem e personalização de seus estandes 
a partir do dia 10, no fim de semana que antecede a feira. até esta data, toda 
parte de estrutura geral do parque já deve estar praticamente finalizada. 

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder

Telhado do pavilhão foi lavado

Pintura externa do Tomatão

Melhorias na parte elétrica também foram providenciadas

Melhorias nos 
acessos ao parque

Fecimar terá mais de 120 
estandes comerciais 

ExPOsIçãO 

CLEITON FERRASSO

A Fecimar contará com 127 es-
tandes dentro do Parque de Expo-
sições Carlos Alberto Begrow na 
edição deste ano. Conforme o di-
retor de Indústria e Comércio, Mo-
zer de Oliveira, o espaço é de 9m2 
e a maioria já foi comercializada. 

“Deste total, restam apenas seis ou 
sete, porque nossa feira é bem re-
presentada na região”, comenta. 

Além da parte interna, na 
área externa do parque haverá ex-
positores. Os espaços variam de 
90m2 a 225m2 para atender os di-
versos setores da região. “Todos 
os espaços maiores já foram co-

mercializados, restam alguns ain-
da de 90m2 próximo do setor da 
agricultura”, explica Oliveira. 

Haverá exposição de comércio, 
indústria e agronegócio. Os interes-
sados em adquirir um estande po-
dem entrar em contato na prefei-
tura pelo telefone (49) 3664 0044, 
setor de Indústria e Comércio.

Carine Arenhardt/O Líder

Montagem começou nesta semana
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a partir das 23h, adolescentes que não estão 
acompanhados precisam de autorização 
reconhecida em cartório  

assistência Social repassa orientações 
sobre entrada de menores de idade 

Estacionamentos privados vão 
atender aos visitantes

Seminário será promovido 
no segundo dia

REsPOnsaBIlIDaDE

EstRutuRa agRIcultuRa

CAMILLA CONSTANTIN

Milhares de pessoas são espe-
radas nos quatro dias da Fecimar, 
entre elas crianças e adolescentes. 
De acordo com a secretária de As-
sistência Social, Kathiucya Lara Im-
mig, a portaria 105/2011, que fala 
da entrada e permanência de me-
nores de idade em eventos e locais 
públicos, também será seguida na 
feira. “A partir das 23h menores de 
16 anos devem estar acompanha-
dos pelos pais, responsável legal, 
pessoa maior de idade que compro-

ve parentesco até o 3° grau (irmãos, 
avós, tios) ou tenha em mãos auto-
rização com firma reconhecida em 
cartório de pelo menos um dos pais 
da criança ou adolescente”, explica.

Ela destaca que a medida será 
seguida pensando no bem de to-
dos, para que possam apreciar o 
evento de forma tranquila e segura. 
“Para funcionar, é algo que depen-
de da conscientização da própria 
família do adolescente. É preciso 
ter responsabilidade”, diz. 

Sobre a venda de bebidas, Ka-
thiucya lembra que somente é per-

mitida para maiores de 18 anos e o 
local irá contar com cartazes sobre 
a proibição, além de divulgação de 
hora em hora na rádio-feira. Inde-
pendente da idade, ela afirma que 
é importante levar documento de 
identificação. 

Aos pais que vão estar com 
crianças, o pedido é para que es-
tejam sempre atentos, principal-
mente para que os pequenos não se 
percam. Caso isto aconteça, ela ex-
plica que o responsável pode ir até 
a rádio-feira, que será um ponto de 
apoio no local.

CARINE ARENHARDT 

Com espaços limitados 
para estacionamento no Par-
que de Exposições, os visi-
tantes da Fecimar terão que 
deixar seus veículos nas late-
rais das vias públicas ou op-
tar pelos locais privados. Du-
rante os quatro dias de feira, 
os visitantes poderão utili-
zar vagas em estacionamen-
tos privados, nas proximida-
des do parque.  

Conforme o presidente 

da Comissão Central Organi-
zadora, Gelson Rossetto, na 
área do parque haverá apenas 
uma vaga de estacionamento 
por expositor interno e duas 
vagas para expositores exter-
nos, além de pessoas que es-
tarão trabalhando na feira. 

O município já orientou 
aos proprietários de terrenos, 
que servirão como estaciona-
mento privado, para que os 
preços praticados não sejam 
excessivos. Rossetto destaca 
que o valor médio cobrado 

por cada vaga deve ser de RS 
15 para veículos pequenos, 
R$ 25 para médios e R$ 35 
para veículos de grande por-
te. A Comissão Organizadora 
já se reuniu com interessados 
em disponibilizar essas vagas 
e cobrou também a seguran-
ça desses locais. 

Proprietários de terre-
nos nas proximidades que 
tenham interesse de dispo-
nibilizar vagas de estacio-
namento devem procurar o 
município. 

Secretária de assistência Social, Khatiucya Lara Immig

Camilla Constantin/O Líder

Carine Arenhardt/O Líder

Área do parque para estacionamento de expositores

CAMILLA CONSTANTIN

O 1º Seminário de Sanidade 
Animal com ênfase em Brucelo-
se e Tuberculose será promovido 
no dia 16 de novembro, às 14h, 
na Associação dos Motoristas de 
Maravilha (Assommar). O even-
to, voltado aos agricultores e de-
mais interessados, é gratuito. 

O engenheiro agrônomo 
e secretário de Agricultura de 
Santa Catarina, Airton Spies, irá 
ministrar a palestra, que será se-
guida por apresentação da Ci-
dasc/Icasa. O evento também 
vai contar com depoimentos 

de produtores e pessoas que já 
contraíram a doença. O encer-
ramento será às 16h, com coffee 
break. 

De acordo com o secretário 
de Agricultura de Maravilha, Pe-
dro Gilberto Ioris, o objetivo é 
expor a importância da temáti-
ca, pois a sanidade animal é vol-
tada para a qualidade do produ-
to, mas também é uma questão 
de saúde pública, já que as do-
enças atingem o gado e também 
são transmissíveis aos seres hu-
manos. “Convido a todos para 
participar do evento e aprender 
ainda mais”, destaca.

Palestra será ministrada pelo secretário de agricultura do Estado, airton Spies  

Divulgação
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JOÃO NERY
O primeiro homem 
transgênero a ser 
operado no Brasil 

morreu no dia 26 de 
outubro, aos 68 anos, 

vítima de câncer. nery era psicólogo 
e em 2011 lançou o livro viagem 
Solitária, no qual conta sua trajetória 
em busca da redesignação sexual. 
nascido com o gênero feminino, 
reconheceu-se como homem 
e lutou para poder assumir sua 
identidade. Por sua atuação militante, 
foi homenageado e teve o trabalho 
reconhecido diversas vezes por 
coletivos trans e LGBT. 

DANIEL CORRÊA 
FREITAS
O jogador Daniel 
Corrêa Freitas 

morreu no dia 27 de 
outubro, aos 24 anos. 

Freitas foi encontrado morto em um 
matagal em São José dos Pinhais, 
região metropolitana de Curitiba. 
Segundo o Instituto Médico Legal, a 
causa da morte foi por ferimento de 
arma branca. revelado pelo Cruzeiro, 
o meia passou por Botafogo, Ponte 
Preta, Coritiba e estava emprestado 
pelo São Paulo ao São Bento, time 
que disputa a Série B do Campeonato 
Brasileiro.

MANDY BLANK
a personal trainer 
norte-americana 
Mandy Blank, de 42 

anos, foi encontrada 
morta na casa em que 

morava, em Los angeles (EUa), no dia 
29 de outubro. O socorro foi acionado, 

mas os paramédicos já acharam 
Mandy sem vida. no local, não foram 
encontradas drogas e uma autópsia 
será feita para determinar a causa da 
morte. Mandy, que se tornou personal 
trainer de famosos como Marcus 
allen, alex rodriguez (namorado de 
Jennifer Lopez), Jared Leto e outros, 
era famosa por ser uma das atletas 
mais premiadas no bodybuilding. Ela 
também foi homenageada pela revista 
Bodybuilding and Fitness como os 
“mais incríveis glúteos de todos os 
tempos”.

ANNA LETYCIA 
QUADROS
a gravurista e 
professora anna 

Letycia Quadros 
morreu no dia 30 

de outubro, aos 89 anos, vítima de 
enfisema pulmonar. nascida em 
Teresópolis, iniciou seus estudos 
artísticos com o desenho e a pintura 
na associação Brasileira de Desenho, 
no rio de Janeiro. aluna de grandes 
nomes da arte brasileira como 
Oswaldo Goeldi, Iberê Camargo e Darel 
valença Lins, a gravurista criou, em 
1977, a Oficina do Ingá, em niterói, 
que formou gerações de artistas nas 
décadas seguintes. 

TEODORO PETKOFF
O político, 
economista e 
fundador do jornal 

venezuelano Tal Cual, 
Teodoro Petkoff, morreu 

no dia 31 de outubro, aos 86 anos. 
Petkoff tornou-se um dos líderes mais 
populares da Juventude Comunista 
no início dos anos 1960. Depois de 

ser preso em 1963, protagonizou uma 
das maiores fugas da história política 
local, quando fingiu estar doente e 
foi transferido para o hospital Militar 
de Caracas, onde desceu do sétimo 
andar com lençóis amarrados. Fundou 
o Movimento ao Socialismo (MaS) e 
em 1998 assumiu a direção do jornal 
El Mundo e depois criou o tabloide Tal 
Cual, conhecido pelo jornalismo de 
denúncia. 

CESARINO OLIVEIRA
O presidente da 
Federação de 
Futebol do Piauí 

(FFP), Cesarino 
Oliveira, morreu no dia 1º 

de novembro, aos 63 anos. O dirigente 
estava internado na UTI após passar 
por uma cirurgia de urgência em 
razão de sangramento digestivo. no 
cargo de presidente da FFP há seis 
anos, integrou a comitiva da CBF que 
participou da assembleia Geral da 
FIFa, na rússia, que escolheu a sede 
da Copa de 2026. Quando ainda era 
jogador, acumulou passagens por 
clubes da capital, como Piauí e auto 
Esporte, e atuou como técnico após 
encerrar a carreira.

CERILDA LEMES DASILVA
Faleceu no dia 24 de outubro, no 
hospital São Paulo de Xanxerê, aos 
72 anos. Seu corpo foi velado na Casa 
Mortuária de anchieta e sepultado no 
cemitério municipal de anchieta.

VIANEI MINETO
Faleceu no dia 28 de outubro, no 
hospital São Lucas de Guaraciaba, 
aos 89 anos. Seu corpo foi velado 
na Capela Santa Terezinha de 

Guataparema, em Guaraciaba, 
e sepultado no cemitério da 
comunidade.

JOANA DALCERO
Faleceu no dia 28 de outubro, no 
hospital regional de São Miguel 
do Oeste, aos 80 anos. Seu corpo 
foi velado na Casa Mortuária de 
anchieta e sepultado no cemitério da 
comunidade.

NATALIA RUCABE
Faleceu no dia 28 de outubro, no 
hospital de São José do Cedro, aos 83 
anos. Seu corpo foi velado na Capela 
da ressurreição da Igreja Matriz de 
São José do Cedro e sepultado no 
cemitério municipal.

LUIZA LUVISON BUSA
Faleceu no dia 28 de outubro, em sua 
residência na Linha São Domingos, 
em Guaraciaba, aos 87 anos. Seu 
corpo foi velado no Santuário de 
nossa Senhora do Caravággio, em 
Guaraciaba, e sepultado no cemitério 
da comunidade.

SONIA MARIA MAIER MAJOLO
Faleceu no dia 29 de outubro, no 
hospital regional de São Miguel 
do Oeste, aos 60 anos. Seu corpo 
foi velado no Salão Paroquial de 
romelândia e sepultado no cemitério 
municipal.

MARIANA SIMONETTI BAPTALIN
Faleceu no dia 31 de outubro, em 
sua residência na Linha Salete, 
em anchieta, aos 87 anos. Seu 
corpo foi velado na Capela da Linha 
Salete e sepultado no cemitério da 
comunidade.

OBITUáRIO

Confira alguns  
contemplados na 
2ª apuração.

Arlindo Nunes  

Palmitos-SC

Andriele Huve

Cunha Porã - SC  Neocir Parizotti

Caibi-SC

José Anschau

São Carlos - SC 

agEnDa DE 
EVEntOs

3/11 - Porco a 
Paraguaia – 20h – 
Salão Comunitário 
Linha Água Parada
-  Cacio & Marcos – 
23h30 – hangra 

9/11 - 2º Jantar 
dos Campeões – 
19h30 – Salão da 
Igreja Evangélica de 
Confissão Luterana 
no Brasil (IECLB)

10/11 - Jantar do 
Peixe Lions Clube 
Maravilha – 20h 
– Salão Paroquial 
Católico 

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

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

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

17/11 - Fernando 
& Sorocaba – 
22h30 - Parque de 
Exposições Carlos 
alberto Begrow

18/11 - Show 
para crianças – 
15h - Parque de 
Exposições Carlos 
alberto Begrow

maRaVIlha
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COTIDIANO

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

ORIEntaçõEs aOs PEDEstREs 
PRatIcantEs DE atIVIDaDEs físIcas!

Já faz algum tempo que percebo que há certo aumento na quan-
tidade de pessoas que praticam atividades físicas nas margens da ro-
dovia, tanto na qualidade de pedestres, como de ciclistas.

É notório que a atividade física é muito importante para a saúde 
das pessoas, estando cientificamente comprovado que a prática re-
gular de exercícios traz benefícios ao corpo e à mente do indivíduo.

Porém, referidas atividades acabam se tornando um problema de 
segurança viária quando estes locais estiverem desprovidos de acosta-
mentos ou passeios públicos, ainda mais se os transeuntes deixam de 
observar as regras básicas previstas no Código de Trânsito.

Nesta semana iremos direcionar as nossas informações aos pedestres.
Desse modo, a legislação de trânsito prevê como o pedestre 

deve caminhar na pista de rolamento. Nesse sentido, a caminhada 
deve se dar pelas ruas de nossas cidades, quando não houver pas-
seios ou quando não for possível a utilização destes, a circulação 
de pedestres na pista de rolamento será feita pelos bordos da pista, 
sempre em fila única, exceto em locais proibidos pela sinalização e 
nas situações em que a segurança ficar comprometida.

Já nas vias rurais, ou seja, rodovias e estradas, se não houver 
acostamento ou quando não for possível a utilização dele, a circu-
lação de pedestres na pista de rolamento será feita pelos bordos da 
pista, em fila única, em sentido contrário ao deslocamento de veícu-
los, com exceção daqueles locais proibidos pela sinalização e nas si-
tuações em que a segurança ficar comprometida. Isso lhe permitirá 
estar de frente para o veículo que se aproxima, podendo facilmente 
abrir espaço para a passagem do automotor.

Registra-se que o pedestre tem assegurada pela nossa lei a utili-
zação dos passeios ou passagens apropriadas das vias urbanas e dos 
acostamentos das vias rurais para circulação. Embora ele tenha esse 
direito, isso não significa que ele possa caminhar despreocupada-
mente no sentido que lhe pareça mais conveniente. 

Nesse sentido, deixamos algumas dicas aos praticantes de ca-
minhadas e corridas em rodovias sem acostamento ou com acosta-
mento muito reduzido: 

a) evitem praticar suas atividades físicas nestes locais, pois sem-
pre há risco de acidente; 

b) se entenderem que realmente é o único local disponível, evi-
tem praticar as atividades à noite se o trecho for mal iluminado; 

c) se estiverem acompanhados, façam o deslocamento em fila 
única, no bordo da pista, e no sentido contrário ao deslocamento 
dos veículos;

d) procure vestir-se com roupas claras, facilitando que outros 
usuários da via lhes vejam.

Portanto, amigo leitor, fique atento às dicas apresentadas e lem-
bre-se: pequenas práticas podem tornar o trânsito muito mais seguro.

Tenham todos uma boa semana!

cuRVa Da mORtE Trecho em Romelândia já registrou nove acidentes 
em cerca de seis meses e duas mortes

motorista de caminhão do Paraguai 
morre em acidente na sc-161

Um homem de 52 anos é a 
última vítima da curva no quilô-
metro 55,250 da SC-161, em Ro-
melândia. Ele morreu após um 
grave acidente no local, por volta 
de 4h45 de terça-feira (30). O local é 
conhecido em toda a região em ra-

zão dos diversos acidentes e duas 
mortes em menos de seis meses. 

Conforme o Corpo de Bom-
beiros de Anchieta, no acidente 
de terça-feira o motorista estava 
em um caminhão com placas do 
Paraguai e ficou preso nas ferra-

gens. Ele apresentava ferimentos 
na região frontal esquerda do crâ-
nio, fraturas nas pernas e hemor-
ragias. Para realizar o desencar-
ceramento e o encaminhamento 
da vítima, auxiliaram os bombei-
ros de Anchieta e de Maravilha e 

o Samu de Maravilha e de São Mi-
guel do Oeste. Porém, o homem 
morreu a caminho do hospital. 

De acordo com o Deinfra, 
lombadas físicas serão instaladas 
no local para tentar reduzir o nú-
mero de acidentes. 

Fotos: Corpo de Bombeiros

Caminhão desceu pela SC-161, não conseguiu fazer a curva e tombou no mesmo local onde diversos acidentes já aconteceram

InVEstIgaçãO
Polícia cumpre mandado de busca e apreensão 
por agiotagem na câmara de Vereadores

Um dos três manda-
dos de busca e apreensão 
por prática ilegal de agiota-
gem foi cumprido nesta se-
mana, na Câmara de Ve-
readores de Maravilha. O 
Grupo WH Comunicações 
teve acesso a novos deta-
lhes, que revelam a chega-
da da Polícia Civil duran-
te a tarde de terça-feira (30) 
no Legislativo. O manda-
do de busca foi cumprido 
no local já que um dos sus-

na imagem divulgada pela Polícia Civil, 
carros e policiais estão na frente da 
Câmara de vereadores de Maravilha

peitos é servidor da Câma-
ra. O nome do envolvido não 
foi divulgado. No local, com 
ordem da Justiça, policiais 
recolheram objetos para in-
vestigação, como extratos 
bancários do envolvido. 

maIs DOIs lOcaIs
De acordo com a Polícia 

Civil, a Justiça também au-
torizou mandados de bus-

ca e apreensão na residência 
de um dos suspeitos, locali-
zada no Bairro São José, onde 
foram encontradas carte-
las preenchidas, as quais fo-
ram apreendidas para sub-
sidiar a investigação, além 
dos cheques. Foram apreen-
didos objetos e outros docu-
mentos relacionados ao caso. 
O outro mandado de busca 
foi no Bairro Bela Vista, onde 

foram apreendidos cheques 
de interesse à investigação 
e dispositivos eletrônicos. 

Os suspeitos serão in-
terrogados dentro do in-
quérito de investiga-
ção da Polícia Civil. 

O Grupo WH Comu-
nicações entrou em con-
tato com a Câmara de 
Vereadores oferecendo es-
paço para manifestação.

Polícia Civil

OUTrOS DOIS 
ManDaDOS FOraM 

CUMPrIDOS 
nESTa SEMana nO 

MUnICíPIO
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 ONEIdE BEHLING

Saída foi do Espaço Criança Sorriso

Carine Arenhardt/O Líder

A 9ª edição do Passeio Ci-
clístico, realizado no sábado 
(27) em Maravilha, fez parte 
da programação em comemo-
ração ao Dia da Criança. Con-
forme os organizadores, cer-
ca de 70 ciclistas participaram 
da atividade, entre crianças 
e adolescentes, acompanha-
dos pelos pais e integran-
tes do Pedal Maravilha.

A saída foi no Espaço 
Criança Sorriso, seguindo pelo 
centro da cidade. O trajeto foi 
dividido entre duas etapas. As 
crianças de até sete anos fi-

zeram o trajeto de 1,5 quilô-
metros e os maiores, de 3,5 

quilômetros. O objetivo foi in-
centivar a prática do ciclis-

mo como esporte e lazer en-
tre crianças e adolescentes. 

9ª EDIçãO
Passeio ciclístico reúne cerca de 70 participantes 

No sábado (26), em Cha-
pecó, foi realizada mais uma 
etapa do Circuito Catarinense 
de Xadrez, com a participação 
de 15 cidades e aproximada-
mente 220 atletas. Os enxadris-
tas foram distribuídos nas ca-
tegorias sub-8, 10, 12 e sub-16, 
nos naipes masculino e femini-
no. O xadrez de Maravilha con-
quistou medalha de bronze 
na categoria sub-8 feminino, 
com Lara Albrecht, medalha 
de bronze na categoria sub-14 
masculino, com Mateus Mul-
ler, e prata na categoria sub-16 

chaPEcó Enxadristas conquistaram duas medalhas de bronze e uma de prata

xadrez de maravilha participa 
do circuito catarinense

Bronze na categoria sub-8 feminino e sub-14 masculino e prata na sub-16

Divulgação

masculino, com Emerson Silva. 
O professor “Vacaria” agradece 
a Secretaria de Esportes, Juven-

tude e Lazer de Maravilha, por 
meio do diretor, Edinar Zardo, e 
Mozart Picolli Hoffmann. “Sem 

os quais não teríamos partici-
pado deste evento”, reconhece 
o professor.

Hoje (3) será realizada a 5ª 
Etapa do Circuito Oeste Cata-
rinense de Tênis de Mesa, tro-
féu Cleberson Fernando da 
Silva, em Maravilha. A organiza-
ção é da Liga Oeste Catarinen-
se de Tênis de Mesa (Lotem), 
juntamente com a Secreta-
ria de Esporte, Juventude e La-
zer de Maravilha (SEJL) e a As-
sociação Amigos do Tênis de 
Mesa de Maravilha (AATMM).

Maravilha estará represen-
tada por atletas oriundos dos 
projetos de iniciação desporti-
va mantidos pela SEJL e seus par-
ceiros. Participarão alunos das 
escolinhas de todos os núcle-
os, inclusive das turmas da escola 

DOM e da parceria mantida jun-
to com o Serviço de Convivên-
cia e Fortalecimento de Vínculos.

Os jogos estão marcados para 
iniciar as 8h, nas dependências do 
Ginásio da Escola de Educação 
Básica João XXIII, e se estende-
rão durante todo o dia. São aguar-
dados atletas de Pinhalzinho, São 
Domingos, Concórdia, Abelardo 
Luz, Xanxerê, São Carlos, São Mi-
guel do Oeste e Chapecó. Há ain-
da a expectativa quanto à partici-
pação de atletas de fora do país, 
como Uruguai e Argentina. Nes-
ta etapa, além da premiação das 
mais diversas categorias, desde o 
sub-11 até os veteranos, serão pre-
miados os melhores do ano 2018.

O DNA de Princesa, no 
sábado (27), derrotou o Ipi-
ranga de Águas Frias nas 
quartas de final do Estadu-
al de Amadores pelo placar 
de 4 x 2 e avançou às semifi-
nais. O jogo foi realizado no 
Módulo Esportivo, em Prin-
cesa. O novato DNA se jun-
ta ao Guarani de São Mi-
guel do Oeste, Aliança de 
São João do Oeste e CRM de 
Maravilha, já classificados. 

cuRIOsIDaDE 
Classificaram-se as três 

equipes que obtiveram a 
melhor campanha nos seus 
grupos na primeira fase. 

O Aliança, melhor segun-
do colocado, conseguiu o 
feito ao derrotar o Ginás-
tica nas quartas de final. 

cOnfROntOs Das 
sEmIfInaIs 

O DNA Futebol Clube 
vai enfrentar o Clube Recre-
ativo Maravilha. O primei-
ro jogo será em Maravilha 
e o jogo da volta em Prin-
cesa. O Aliança vai enfren-
tar o Guarani em São João 
do Oeste e depois no Es-
tádio Padre Aurélio Can-
zi. O jogo em Maravilha 
será amanhã (4), às 16h, e 
a volta no domingo (11).  

ÚltIma EtaPa DEfInIDO
maravilha sedia a 5ª 
etapa do circuito Oeste 
de tênis de mesa

Dna de Princesa é o 
adversário do cRm na 
semifinal do estadual

é DE maRaVIlha 
Paulo Sérgio Carraro (2,07m) fez bonito no Sul-Americano 

Sub-21 em Bariloche. Defendendo a Seleção Brasileira de Vô-
lei, o maravilhense foi campeão e recebeu o prêmio de melhor 
central da competição! Técnico Giovane Gávio rasgou elogios 
ao atleta de Maravilha. Meninos do Brasil superaram a seleção 
Argentina por 3 sets a 1 na grande decisão. Além do título, ain-
da garantiram a vaga no Mundial do ano que vem.

cRm x Dna
DNA Princesa é o adversário do Clube Recreativo Maravilha no 

Estadual de Amadores. E o primeiro jogo das semifinais é neste do-
mingo no Estádio Dr. Leal Filho, às 16h. CRM estará em campo na 
briga por uma vaga na decisão com a seguinte formação: Fabião, 
Wando, Michel Franke, Djonathan e Fera; Alemão, Santos, Renati-
nho e Maringá; Budda e Marquinhos. Técnico Capelli garante que o 
centroavante Fábio Budda, que está em negociação com o São Luiz 
de Ijuí, estará atuando pelo time de Maravilha. Marcelinho Guerrei-
ro, com três cartões amarelos, ficará de fora. Mesmo com a informa-
ção que os cartões amarelos foram zerados para esta fase, a comis-
são técnica não quer correr riscos de uma futura punição. Na outra 
semifinal duelam Aliança de São João do Oeste e Guarani de São Mi-
guel do Oeste.

lIBERtaDOREs 
Conforme antecipado pela coluna, somente os “bastidores” po-

deriam impedir a chegada do Grêmio em mais uma decisão. Não 
deu outra! O árbitro de vídeo (VAR, na sigla em inglês) que funcio-
nou para marcar o pênalti para os argentinos, mas não funcionou 
para anular o gol de mão que fizeram, foi alvo de reclamações. Por 
outro lado, estamos vendo se aproximar o fechamento de um ciclo 
vitorioso, e uma reformulação dentro do Grêmio.

BOca x RIVER *
A Conmebol anunciou uma final histórica da Libertadores. Em 

seguida um alerta com asterisco: (*) “Sujeto a lá decisión de lá Unida-
de Disciplinaria respecto al reclamo de Grêmio”. A entidade abriu um 
procedimento para investigar a conduta do técnico Marcelo Gallardo. 
Grêmio confia na reversão dos pontos do jogo. Muito difícil que isso 
ocorra. Um sábado para aguardar as definições no Paraguai.

IntERnacIOnal 
Lutando pela ponta de cima da tabela o Inter entra em campo 

neste domingo, às 19h, no Beira-Rio. Colorado tem sete jogos, são 
muitos pontos pela frente. Tem tempo para se recuperar dos trope-
ços. Internacional está fazendo bons jogos e ainda tem um caminho 
pela frente. Uma pena que Dourado, Edenílson e Jonatan Alvez não 
ficarão à disposição contra o Atlético/PR por suspensão. Time para-
naense está na semifinal da Copa Sul-Americana e podem até jogar 
com reservas contra o Inter.
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Em Tigrinhos tudo está de-
finido para as finais do Campe-
onato Municipal de Futsal e de 
Vôlei. No futsal está sendo dis-
putado o título nas modalidades 
de base, masculino livre e femi-
nino e no vôlei categoria mista. 
No sábado (26) foram realiza-
das as semifinais e as definições 
dos últimos times classifica-
dos para as finais, que ocorrem 
no dia 17 de novembro, no gi-
násio municipal. Pela modali-
dade base jogaram Barcelona 
FC 1 x 4 Juve Júnior; no femini-
no Time da Quarta 1 x 1 Meni-
nas do Futsal, nos pênaltis me-

lhor para o Time da Quarta, 
placar de 4 x 3. Na modalidade 
futsal masculino livre jogaram 
Boca Junior 2 x 1 Paracuibes; 
Os Piá do Tigre 1 x 4 Los Her-
manos. No vôlei misto Modular 
Móveis Projetados 2 x 0 Timão 
e Pumba. Os confrontos das fi-
nais são: Categoria base, Bar-
ça Júnior x Juve Júnior, no vôlei 
misto Vôlei na Veia x Modular 
Móveis Planejados, final femi-
nino Tcharemanga x Time da 
Quarta, final masculina Boca 
Júnior x Los Hermanos. Deci-
são de terceiro masculino livre, 
Os Piá do Tigre x Paracuibes. 

fInaIs

futsal 

Definidos os finalistas 
dos campeonatos de 
vôlei e futsal de tigrinhos

Resultados da última 
rodada do Interno 
da sER aurora

O Campeonato Munici-
pal de Futsal de São Miguel 
da Boa Vista está em anda-
mento, com jogos todos os sá-
bados, e no sábado (26) teve 
mais uma rodada. As dispu-
tas são pelos naipes mascu-
lino e feminino. Em quadra 

no naipe masculino, Cadea-
do 1 x 0 Fritz FC, Guaicurus 
A 4 x 3 Independente, Man-
chester City 6 x 0 Sub-17 e 
Guaicurus B 1 x 4 Marmora-
ria Pape. No naipe feminino, 
dois jogos: Juventus 12 E.C 0 
x 5 Real Madri e Móveis Quei-

róz 0 x 0 SOS Futebol Clube. 
No sábado (3) tem a quin-

ta rodada. Jogam no Ginásio 
Municipal, às 18h30, Manches-
ter City x Independente, no nai-
pe feminino, às 19h20 Juven-
tus 12 EC x Móveis Queiróz, no 
naipe masculino, às 20h10 tem 

Sub-17 x Fritz Bier FC, também 
no masculino, às 21h tem Guai-
curus A x Marmoraria Pape, 
pelo naipe feminino, em segui-
da jogam, às 21h50, Real Ma-
dri x SOS Futebol Clube, e para 
fechar a noite tem Cadeado x 
Guaicurus B, no masculino. 

sãO mIguEl Da BOa VIsta

BOa camPanha

Diversos gols na quarta rodada do municipal 

sub-17 de maravilha está na semifinal 
do Regional de futebol

A sala de reuniões da pre-
feitura de Maravilha foi o local 
do congresso técnico do Cam-
peonato Municipal de Futebol 
7. A reunião ocorreu na noite 
de segunda-feira (29) e con-
tou com os representantes das 
equipes interessadas em parti-
cipar, bem como os organiza-
dores representantes da Secre-
taria de Esportes, Juventude e 
Lazer. A Secretaria é a organi-
zadora do evento, que tem data 
para começar no sábado (10). 
Na categoria livre, 25 equipes 
confirmaram a participação, es-
tas que foram divididas em cin-

co chaves de quatro equipes por 
chave e uma com cinco equi-
pes. O horário de início dos jo-
gos será às 13h45. A princí-
pio serão usados três campos, 
que ainda não foram defini-

dos. Todos contra todos dentro 
das respectivas chaves, classifi-
cam-se as duas melhores equi-
pes de cada chave e mais qua-
tro equipes por índice técnico.

Na categoria máster e 
cinquentões uma nova reu-
nião foi marcada para de-
finir os detalhes, ain-
da sem data confirmada. 

Divulgação

Início da competição está prevista para sábado (10) 

cOmPEtIçãO Nova reunião será marcada para definir detalhes 
das categorias veterano e cinquentões. A probabilidade é de 
que os jogos destas categorias sejam nas sextas-feiras

Realizado congresso técnico do 
campeonato municipal de futebol 7 O Campeonato Interno de 

Futsal da SER Aurora está em 
andamento, com cinco roda-
das já realizadas. No geral, os jo-
gos são muito disputados, ava-
liação tirada por comparar os 
resultados dos jogos até o mo-
mento, com poucas goleadas 
e placares apertados. A com-
petição é realizada nas catego-
rias masculino e feminino livre 
e veterano masculino. As dispu-
tas são no ginásio da SER Auro-
ra. Contando as três categorias 

em disputa, já foram 29 partidas. 
Na última rodada os resulta-

dos foram: masculino livre Sala 
de Máquinas 3 x 1 Calibre 12, 
Galo Cinza 5 x 5 Manutenção; 
pelo naipe feminino Águia Dou-
rada 3 x 2 Garotas da Bola, Meni-
nas Dinâmicas 2 x 1 Sangue Fe-
minino e Raça Jovem 6 x 0 Tropa 
Quente; na categoria veteranos 
Arsenal 2 x 1 Borussia. A próxi-
ma rodada ainda tem data e a ta-
bela é organizada de acordo com 
a escala de trabalho na empresa.  

Arquivo/O Líder

Jogos são disputados aos sábados e de acordo com a escala de trabalho

O futebol de Maravi-
lha mais uma vez está na 
cabeça de mais uma com-
petição. Agora o CRM/Secre-
taria de Esportes, Juventu-
de e Lazer, categoria sub-17, 
está nas semifinais do Cam-
peonato Regional de Fute-

bol. Para chegar a esta fase, 
o time de Maravilha, coor-
denado pelo professor e téc-
nico Odair Batistelo, elimi-
nou nas quartas de final a 
equipe de Xanxerê. Primeiro 
jogo das quartas de final foi 
em Xanxerê e o segundo em 

Maravilha. Placares, fora de 
casa, empate em dois gols, e 
em casa, no sábado (27), vi-
tória de 3 x 0. Agora na semi-
final os maravilhenses espe-
ram Xaxim ou Chapecó, pois 
as equipes ainda disputam 
as quartas de final. Na semi-

final o primeiro jogo é fora 
de casa e o da volta é no Es-
tádio Doutor José Leal Fi-
lho. De acordo com o técni-
co maravilhense, se o CRM/
SEJL passar para a final, só 
não decide em casa se o ad-
versário for o time de Seara.
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