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LaBOratóriOS Da ViDa

Os casamentos duravam mais tempo no passado. Curio-
so: não havia muita opção, não havia rede social. O casamen-
to já era encaminhado cedo: o filho deste com a filha daque-
le. E o casal fazia dar certo, apesar das naturais diferenças.

Teoricamente, com mais opções, seria mais fácil encon-
trar alguém especial. Talvez seja. Mas por que os relaciona-
mentos estão durando menos nesse cenário? Sei que a res-
posta é obvia, e cada um tem a sua. Apresento, mesmo assim, 
o paradoxo da escolha: diante de muitas opções, travamos. 
Não sabemos o que fazer. E quanto decidimos, carregamos 
o peso do que recusamos. “E se eu tivesse escolhido diferen-
te? Como seria?”

Há alguns dias, em uma capacitação gerencial, identi-
fiquei um dilema semelhante. O funcionário recebe uma 
oportunidade, mas não gosta da nova função, e quer voltar 
à anterior.

O dilema gerencial: dizer que não tem volta, ou permitir 
que a pessoa faça um teste?

No mundo atual, acredito na segunda opção. Nesse mun-
do de infinitas escolhas, é difícil você pensar de forma “tudo 
ou nada” – ainda mais em situações que exigem certas expe-
riências prévias. Como o casamento, como uma nova vaga 
na empresa.

Creio que as empresas poderiam investir mais num ro-
dízio de funções, para que as pessoas aprendam e se des-
cubram. Ouvi a história, há alguns dias, de uma senhora, 
caixa de um banco, que era mal-humorada, ranzinza, indi-
ferente. Até que foi realocada para ensinar clientes a usar o 
caixa eletrônico. Transformou-se em outra pessoa: solícita, 
simpática, uma professora de tecnologia básica. Muitas ve-
zes não é a pessoa que é errada: é o lugar que ela está que 
não é adequado.

Creio que deveríamos olhar mais para o trabalho e para 
a vida como um laboratório. Uso esse conceito também em 
marketing, minha principal área de atuação e reflexão. Exis-
te um espaço entre nossa empresa e o cliente. Nesse espa-
ço testamos diversas abordagens. As que não dão certo são 
valiosos aprendizados. As que funcionam se tornam nossas 
ferramentas, que vão sendo aprimoradas. Eu sei que é difícil 
aceitar que, há algum tempo, quem gastava mais em anún-
cios ganhava. Hoje, o cliente tem toda a informação. Ele de-
cide. Por isso, enquanto alguns insistem em receitas prontas, 
outros experimentam constantemente, sem medo de errar.

Vivemos num momento histórico em que tudo muda 
muito rápido. Revoluções estão em andamento: para fazer 
parte da mudança, precisamos ser bons em testar e experi-
mentar.

Nas sociedades modernas, a violên-
cia social, a corrupção e a desestrutura-
ção familiar, que repercutem em precá-
rias condições de trabalho e renda, estão 
no topo da lista de mazelas a combater, 
com certeza. E a relação direta entre a 
falta de políticas, condições e práticas de 
educação acessíveis a todos, e estas in-
desejáveis consequências é amplamente 
aceita: é suficiente avaliar as condições 
de sociedades que adotaram a educa-
ção como prioridade, e compará-las com 
as que não o fizeram, para constatar este 
fato. 

Porém, vale a pena avaliar com mais 
cuidado os detalhes: Não bastam ações 
de investimento em escolas ou adequa-
ção de currículos. Os verdadeiros resul-
tados dependem de questões que nem 

sempre são consideradas, talvez por se-
rem tecnicamente complexas e difíceis 
de serem concretizadas: a primeira ques-
tão diz respeito à constância de propósi-
to: é necessário um conjunto de ações de 
longo prazo em intervenções sociais pro-
fundas, que vão além de interesses me-
nores e perpassam instituições políticas 
temporárias. A segunda trata do alinha-
mento às vocações (ou intenções) regio-
nais, e também é importante: a ação edu-
cacional focada é muito mais eficiente, 
auxiliada por Instituições de Educação 
Profissional com métodos e ferramentas 
adequados, que estejam próximos à co-
munidade empresarial regional, e que 
possam ajustar a oferta de educação à 
demanda local. Finalmente, a terceira 
questão: proporcionar o acesso à educa-

ção profissional a todos, independente 
de sua classe social é talvez o ponto mais 
impactante: além de passar a clara ideia 
de cidadania e meritocracia, é um instru-
mento poderoso de combate à corrupção 
e desigualdade. 

O assunto é profundo, mas a conclu-
são é relativamente simples: Não há ca-
minho de evolução viável para nenhuma 
sociedade sem um pacto de longo prazo 
entre todos os setores desta comunidade, 
em prol da manutenção contínua de uma 
estrutura de educação profissional coesa, 
de qualidade e acessível a todos. E todos 
os setores da sociedade têm seu papel e 
responsabilidade para isso.

João Roberto Lorenzett, diretor 
do Senai/SC para a Região Oeste



 maravilha, 16 DE DEzEmbrO DE 2017 3

por WOLMIR hÜBNER
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Obras no rio iracema 

A prefeita, Rosimar Maldaner, participou na quinta-fei-
ra (14) do Programa Atualidades da Líder FM e fez um re-
lato de sua viagem a Brasília no início da semana. Na opor-
tunidade, foram empenhados mais R$ 2,4 milhões para 
a realização da primeira etapa das obras no Rio Irace-
ma, que, somados aos recursos anunciados em setem-
bro, são mais de R$ 7 milhões. Na entrevista, Rosimar fa-
lou sobre a conquista e que as obras orçadas em R$ 27 
milhões devem iniciar em breve. Com certeza uma con-
quista, pois é um velho sonho da população maravilhen-
se que, após a conclusão das obras, terá tranquilidade. 

Diana Heinz/O Líder

Eleições 2018

 

Conforme antecipado em entrevista, em visita, à nossa equi-
pe de jornalismo, em outubro, o governador, Raimundo Colombo, 
deve mesmo disputar uma vaga ao Senado. Colombo anunciou nes-
ta semana o início da transição para o vice, Eduardo Pinho Moreira, 
no fim de janeiro, no entanto a renúncia deverá ser formalizada so-
mente em abril, conforme o prazo previsto pela legislação para con-
correr às eleições de 2018. O detalhe é que ao assumir o cargo, Pinho 
Moreira pode ser candidato ao governo do Estado, mas ficará inele-
gível para qualquer outra disputa. É aguardar os próximos capítulos.

Arquivo/O Líder

Reconhecimento

A atriz Eva Todor, falecida no domin-
go (10), aos 98 anos, surpreendeu a todos ao 
deixar uma fortuna para os seus funcionários 
- uma empregada, um motorista e um secre-
tário. A herança da atriz, que envolve imó-
veis e uma grande quantia de dinheiro em 
conta bancária, será repartida entre os fun-
cionários, que ficaram ao lado da atriz mes-
mo durante sua doença. Ela não tinha filhos.

OncOlOgia Em SmO

O velho sonho da implan-
tação do serviço de oncologia 
no Hospital Regional Terezi-
nha Gaio Basso teve novos ca-
pítulos nesta semana. A con-
firmação da inclusão das 
emendas dos deputados esta-
duais Mauricio Eskudlark e Pa-
dre Pedro Baldissera no or-
çamento de 2018 garantem 
mais de R$ 1 milhão para im-
plementação de tão necessá-
rio serviço em nossa região. 
Dados recentes apontam que 
somente na faixa de frontei-
ra são diagnosticados 700 no-
vos casos de câncer por ano.

REfORMA DA PREvIDêNCIA 
fICA PARA 2018

O presidente da Câmara dos Depu-
tados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), mar-
cou o debate da reforma da Previdên-
cia para o dia 5 de fevereiro e o início 
da votação para logo depois do Carna-
val, a partir do dia 19 do mesmo mês. 

PSDB DEVE VOtar a 
faVOr Da rEfOrma

A recém-eleita Executiva do PSDB de-
cidiu nesta semana fechar questão favo-
rável à votação da reforma da Previdên-
cia. O fechamento de questão significa 
que todos os 46 deputados devem se-
guir a orientação do partido, com a pos-
sibilidade de punição em caso de vo-
tarem de forma contrária. O partido, 
porém, não deverá definir qualquer re-
taliação em caso de descumprimento. 

PT já reavalia cenário para candidatura de Lula

Um dia depois de o TRF-4 marcar o julgamento do recurso de Luiz Iná-
cio Lula da Silva, o PT passou a reavaliar o cenário envolvendo a candida-
tura do ex-presidente. A legenda viu aumentar as chances de condenação 
de Lula na Corte de apelação, o que pode torná-lo inelegível. Para o partido, 
a possibilidade mais concreta de Lula ser candidato é recorrendo a instân-
cias como o Superior Tribunal de Justiça (STJ) e o Supremo Tribunal Federal 
(STF). Por enquanto, não se fala em substituir Lula. No entanto, alguns di-
rigentes lembram que, se há um ponto positivo no calendário do TRF-4, é o 
fato de o julgamento ter início oito meses antes da eleição. Com isso, haveria 
tempo para o partido construir um “plano B”, que pode ser o ex-prefeito de 
São Paulo Fernando Haddad ou o ex-governador da Bahia Jaques Wagner.

Confirmado
O Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) marcou para o 

dia 24 de janeiro o julgamento do ex-presidente Lula na Operação La-
va-Jato. Lula foi condenado pelo juiz federal Sérgio Moro a nove anos e seis 
meses por corrupção e lavagem de dinheiro em 1ª instância no caso trí-
plex. O TRF4 é o tribunal de apelação. Se a condenação de Lula for con-
firmada pelo colegiado, ele poderá se tornar inelegível pelos critérios da 
Lei da Ficha Limpa. O desembargador João Pedro Gebran Neto, relator 
da ação penal, já concluiu seu voto, mas ainda não o tornou público.

Versão digital

Após aprovar a criação da CNH 
digital, agora o Conselho Nacio-
nal de Trânsito (Contran) aprovou 
a Resolução 720, publicada no Diá-
rio Oficial da União, criando o Certi-
ficado de Registro e Licenciamento 
de Veículo Eletrônico (CRLVe), que 
estará disponível em todo o país até 
o fim de 2018. Esta decisão permi-
tirá que o Departamento Nacional 
de Trânsito (Denatran), do Minis-
tério das Cidades, promova o de-
senvolvimento de um modelo digi-
tal do CRLV que hoje existe apenas 
em meio físico, que é o formato im-
presso, conhecido de todos os pro-
prietários de veículos no país.
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Foi realizado nos últimos 
dias 7 e 8 de dezembro o encer-
ramento das atividades de 2017 
do Programa Escola no Cam-
po, que contou com apresenta-
ção dos trabalhos e projetos cria-
dos pelos alunos participantes. 
Na avaliação da coordenação do 
programa, as atividades desen-
volvidas e os resultados alcança-
dos foram além das expectativas. 

Participaram do programa 
as escolas Oscar Majolo de São 
Miguel da Boa Vista, Escola San-
ta Terezinha de Santa Terezinha 

cOnHEcimEntO 

cOnfratErnizaÇãO

Programa Escola no campo finaliza atividades do ano

apae marisol encerra o ano escolar com almoço 

alunos da Escola Osvaldo Ferreira de melo, em Tigrinhos

do Progresso e Escola Osvaldo 
Ferreira de Melo, de Tigrinhos. A 
iniciativa conta com o apoio da 
Abrinq e foi criada em 1991 pela 
Syngenta, focando suas ações 

em três objetivos: direitos das 
crianças e dos adolescentes, de-
senvolvimento sustentável e va-
lorização da vida no campo. 

Na região, o programa ocor-

re em parceria com o siste-
ma cooperativista. Para Da-
niel Ferrari, vice-presidente 
da Auriverde, o Programa Es-
cola no Campo é fundamen-
tal para mostrar o compro-
metimento da Auriverde com 
a comunidade local e contri-
bui para a difusão de novas 
ideias que valorizam as pes-
soas que vivem no meio ru-
ral, além de conscientizar 
sobre os principais proble-
mas enfrentados, como por 
exemplo, o trabalho infantil. 

Divulgação

fESta 

DOaÇÕES 

fériaS

rock reunion promete 
reunir antigos amigos 

O Papai noel precisa 
da sua ajuda

creche plantão registra 
procura maior em relação 
ao ano passado

Com o objetivo de reunir amigos e reencontrar aqueles que mo-
ram longe e só retornam para a região no fim de ano, o Hangra Bowling 
Bar vai realizar a 1ª edição do Rock Reunion. O evento será realizado 
na sexta-feira (22) e animado pela Banda Super Cancro e o grupo Duo 
Rock. A festa começa às 23h e os ingressos antecipados custam R$ 10. 

O pedido pode pare-
cer inusitado, mas é real. Nel-
son Salmim, o Palito, morador 
de Maravilha, assumiu o ofí-
cio de Papai Noel há 20 anos 
e desde então passa o mês de 
dezembro entregando pre-
sentes para crianças em Mara-
vilha e região. Para atender as 
crianças, Palito conta com do-
ações de empresas e pessoas 

da comunidade em geral, tan-
to de doces, como de brinque-
dos. Neste ano as doações ain-
da estão abaixo do esperado e 
ele pede o apoio da comunida-
de local que ainda quiser aju-
dar. Doces e presentes podem 
ser entregues até o próximo do-
mingo (24). Quem tiver inte-
resse, pode entrar em contato 
pelo telefone (49) 99911 8286. 

Divulgação

Divulgação

Palito assumiu o ofício de Papai noel há 20 anos

O número de crianças matriculadas para a creche plantão 2018 
dobrou em comparação ao ano 2017. As informações são da se-
cretária da Educação, Roseméri Rodrigues da Silva. Na edição an-
terior foram 40 crianças matriculadas e, para 2018, são 93 crianças 
inscritas. Havia 100 vagas disponíveis e, de acordo com a secretá-
ria, não haverá nova etapa de matrículas. A creche plantão deste 
ano será oferecida no Centro de Educação Infantil Patrícia Roman, 
próximo à Escola de Educação Básica Nossa Senhora da Salete.

Cerca de 250 pessoas, en-
tre alunos, familiares, equipe pe-
dagógica e técnica da escola e 
diretoria, participaram do al-
moço festivo realizado na quar-
ta-feira (13), no Lar de Convivên-
cia, em Maravilha. O objetivo foi 
promover uma confraterniza-
ção entre família e escola para 
marcar o encerramento das ati-
vidades do ano 2017. Duran-
te o evento os alunos fizeram 

algumas apresentações e rece-
beram a visita do Papai Noel.

Conforme a assistente so-
cial da Apae, Margarete Maas, na 
terça-feira (12) os alunos tam-
bém participaram de uma ativi-
dade especial na escola e rece-
beram um presente de Natal. A 
Apae mantém atendimento até 
a próxima sexta-feira (22) e re-
torna com atividades da equi-
pe técnica e de saúde em ja-

neiro de 2018. O retorno das 
aulas para o ano letivo deve 

ser em fevereiro de 2018, mas 
a data ainda não foi definida. 

apresentação feita pelos alunos durante o almoço

LEgiSLatiVO Automóvel será utilizado para transporte de pacientes

Veículo é repassado para a Saúde
A Câmara de Vereadores re-

passou ontem (15) um veículo 
para uso da Secretaria de Saúde 
de Maravilha. O ato foi realiza-
do no estacionamento do Legis-
lativo, com a presença do presi-
dente da Câmara, Itamar Adler; 
prefeita, Rosimar Maldaner; se-
cretária de Saúde, Miriane Sar-
tori; presidente do Conselho 
Municipal de Saúde, Eliane 
Schossler; diretor da Casa, Nei 
Guzatti; e mais sete vereado-
res. O veículo, modelo Fiat Li-

nea 2012, completo, está avalia-
do em R$ 54 mil.

De acordo com Adler, a Se-
cretaria de Saúde solicitou o re-

passe e o pedido foi atendido. 
Miriane comenta que o carro 
chega como um presente de fim 
de ano, em razão da necessida-
de e aumento da demanda no 
setor. Conforme ela, o veículo 
será utilizado para o transpor-
te de pacientes no tratamento 
contra o câncer que precisam se 
deslocar diariamente. 

Antes disso, o município 
fará o seguro do carro, além de 
oficializar a entrada na lista de 
patrimônio. 

carro foi entregue com a presença da prefeita, presidente do legislativo e lideranças

Ederson Abi/O Líder
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política

por LUIZ CLÁUDIO CARPES

dIRETO 
AO PONTO

OnDE fica a rESPOnSaBiLiDaDE 
Da DiVuLgaÇãO Da nOtícia?

Muitos veículos de comunicação querem “sair na fren-
te” de outros para divulgar em primeira mão os fatos. Al-
guns publicam verdadeiros absurdos, pois em decorrên-
cia da pressa, quererem divulgar a qualquer preço. Outros 
se valem da divulgação momentânea, do fato flagrado 
no instante. E em outras situações, estas mesmas em-
presas atrapalham a polícia, pois mesmo com solici-
tações para não darem publicidade a fatos, no intui-
to de permitir uma investigação sigilosa, colocam no 
ar ou no site, enfim, situações envolvendo nomes, fa-
tos ou eventos ocorridos pelo simples motivo de te-
rem o que publicar. É um tipo de imprensa sensacio-
nalista, que granjeia meia dúzia de interessados aos 
seus fatos divulgados e que não tem qualquer respei-
to por parte da comunidade. Muito pelo contrário, im-
prensa deste tipo acaba se tornando antipática aos 
olhos da maioria, considerada uma imprensa fofoquei-
ra, maldosa, sensacionalista, e outros adjetivos pejo-
rativos. Via de regra, este tipo de divulgação malicio-
sa (e falaciosa, outras vezes), como já escrevi, não tem 
o respeito da população, mas impõe temor a estes mes-
mos cidadãos, receosos de qualquer fato que possa le-
var a uma notícia onde não há respeito na divulgação, 
ignorando princípios éticos e expondo de maneira mui-
tas vezes vexatória pessoas envolvidas em fatos ou acon-
tecimentos, geralmente envolvendo acidentes, ocorrên-
cias policiais e fatos do gênero. A responsabilidade lhes 
falta e a antipatia lhes sobra. Triste descrédito para deter-
minados veículos, que insistem neste tipo de imprensa.

crEDiBiLiDaDE E SEriEDaDE
Sem “puxar a brasa” para nosso assado, o correto é 

a divulgação respeitosa, ética, criteriosa. Por consequ-
ência, a divulgação com credibilidade. É nossa manei-
ra de atuar. Por isso nosso site tem praticamente o dobro 
de acessos do concorrente. E olha que sair na frente, di-
vulgar em primeira mão, não é nosso objetivo principal. E 
sim divulgar os fatos com parcimônia, com cuidado, evi-
tando maiores sensacionalismos e principalmente, atin-
gir ou ofender as famílias, expondo-as em situações mui-
tas vezes oriundas de momentos de tragédia. Este sempre 
foi e será nosso compromisso, inclusive deste colunis-
ta. Trabalhar com ética. A imprensa deve ser respeitada 
pela população. A imprensa não pode impor medo ao cida-
dão, como lamentavelmente ocorre com alguns veículos. 

A sessão realizada na se-
gunda-feira (11) iniciou com a 
apresentação de um vídeo com 
o resumo dos principais traba-
lhos desenvolvidos na Câmara 
de Vereadores em 2017. Após, 
contou com a presença do che-
fe da delegacia da Polícia Rodo-
viária Federal (PRF) de Fron-
teira em Chapecó, Gabriel de 
Barros, para falar sobre o trân-
sito de máquinas agrícolas nas 
BRs e esclarecer alguns ques-
tionamentos.

Na oportunidade, o profis-
sional destacou que o trânsito 
de colheitadeiras nas rodovias 
não é permitido pela legislação 
e que as mesmas precisam es-
tar em caminhões especiais do 
tipo prancha. “É inquestioná-
vel a importância da agricul-
tura para a região, mas em pri-
meiro lugar é preciso garantir a 
segurança. Entendemos a im-
portância de soluções alterna-
tivas, mas, por exemplo, defi-
nir um horário para transitar à 
noite seria extremamente peri-
goso”, afirma.

Barros frisou que realmen-
te não há espaço para esse tipo 
de máquina. “Não há previsão 
para batedor e, quanto às co-
lheitadeiras, a dimensão exce-
de o que é autorizado para ve-
ículos. A partir de cinco metros 
precisa de uma escolta e isso 
é realizado mediante requeri-
mento. Do contrário, elas po-
dem transitar de um local a ou-

LEgiSLatiVO Em última sessão do ano, vereadores aprovam 
três projetos em segundo turno 

trânsito de máquinas agrícolas 
nas Brs pauta sessão

Fotos: Camilla Constantin/O Líder

gabriel de barros esclareceu dúvidas 
sobre o transporte de máquinas agrícolas

vereadores aprovaram diversos projetos

tro quando embarcadas em 
plataformas”, afirma.

Ele diz que o trabalho da 
PRF é fiscalizar. Questionado 
sobre possíveis soluções, ele 
falou sobre a possibilidade de 
uma via lateral em que as má-
quinas pudessem transitar sem 
atrapalhar o trânsito, mas que 
essa não é uma medida viável a 
curto prazo.

O profissional enfatiza que 
esse é o momento de chamar 
atenção sobre o assunto, por 
isso a importância de forma-
lizar um documento relatan-
do as peculiaridades da região, 
apresentando possíveis solu-
ções. Na ocasião, ele também 
respondeu perguntas dos vere-
adores e do público, compos-
to principalmente por agricul-
tores e lideranças da área. “Em 
nome da PRF, quero agradecer 
o convite e reforçar que quere-
mos achar soluções dentro da 
lei. É uma grande satisfação es-
tar aqui e ver o interesse da po-

pulação”, diz. Na segunda-feira 
(18), às 19h, haverá sessão ex-
traordinária para a eleição da 
Mesa Diretora para o exercício 
legislativo de 2018.

PrOJEtOS
Na última sessão do ano 

três projetos foram aprovados 
em segundo turno. O primeiro 
deles é o projeto complemen-
tar nº 012/17, que institui con-
tribuição de melhoria relativa à 
pavimentação asfáltica da Rua 
José de Anchieta. 

Já o projeto de lei nº 055/17 
dispõe sobre a Lei Orçamentá-
ria Anual (Loa). O projeto esti-
ma a receita e fixa a despesa do 
município para o exercício de 
2018 na ordem de R$ 72.497.900 
milhões. A possibilidade de re-
manejamento do orçamen-
to previsto para cada uma das 
unidades gestoras é de 12,5%. 
Se for maior, o Executivo de-
verá encaminhar remaneja-
mentos para a Casa, com a ne-
cessidade de aprovação dos 
vereadores.

Além destes, foi aprovado 

o projeto legislativo nº 06/17, 
de autoria do vereador Láurio 
Stieler (PP), que dispõe sobre 
alterações na lei nº 1.876/93, 
sobre a Associação Cultural e 
Esportiva de Maravilha (Ace-
ma). O projeto visa propor-
cionar maior controle na libe-
ração dos recursos gastos por 
meio da Acema.

Em primeiro turno fo-
ram aprovadas quatro maté-
rias. Uma delas é a proposta de 
emenda à Lei Orgânica Muni-
cipal (LOM) nº 01/2017, que 
objetiva instituir um regula-
mento sobre audiências públi-
cas no município. Já o projeto 
de lei nº 50/2017 dispõe sobre 
a extinção de cláusulas espe-
ciais, imóvel matrícula 14.148. 

O PLL nº 8/2017, de auto-
ria do vereador Jeovany Folle 
(PSDB), objetiva revogar o pa-
rágrafo único da lei nº 3639/12. 
Por último, o projeto de lei nº 
54/2017 dispõe sobre as diá-
rias para os servidores públi-
cos municipais. A princípio, a 
votação em segundo turno de-
verá ocorrer em 2018. 

rEcurSO
Prefeita anuncia mais r$ 2 milhões para 
obra do rio iracema

A prefeita de Maravilha, 
Rosimar Maldaner, esteve em 
Brasília no início da sema-
na e anunciou o empenho de 
mais R$ 2 milhões para a rea-
lização da primeira etapa da 
obra do Rio Iracema. Agora, 
o valor soma R$ 7 milhões. 
Na ocasião, ela foi acompa-
nhada pelo deputado fede-
ral Celso Maldaner (PMDB). 
“O senador Dário Berger 
(PMDB) também se uniu à 
nossa causa e ajudou a am-
pliar o valor na Defesa Civil, 

onde estivemos com o coro-
nel Renato Newton”, explica.

O montante para a obra 
é de R$ 27 milhões e será di-
vidido em três partes. “Assim 
que tiver tudo certo com a li-
citação começamos a obra”, 
explica. Para ela, o ano 2017 
foi de muitas conquistas para 
o município. “Vamos rece-
ber R$ 500 mil do senador 
Dário Berger para o custeio 
da saúde municipal e outros 
R$ 250 mil do deputado fe-
deral Celso Maldaner para 

o Hospital São José. Além 
de R$ 300 mil para a cons-

trução de um clube de ido-
sos no Bairro Progresso”, diz.

Dário berger, rosimar maldaner, renato newton e celso maldaner 

Divulgação
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SucESSO Evento teve seis bandas, escolha da Garota Moto Giro e exposição 

moto giro encerra com mais 
de dois mil visitantes 

Quem passou o último 
fim de semana em Maravi-
lha viu, pelas ruas e avenidas, 
mais motociclistas que o nor-
mal. Nada comuns, os mode-
los e roncos das mais de mil 
motocicletas que participa-
ram da 10ª edição do Moto 
Giro chamaram a atenção. 

O evento começou ain-
da no dia 8, com a escolha da 

Garota Moto Giro e show das 
bandas Lunático Platão, Ge-
nerais e Comandantes. Atra-
vés do aplauso do público, a 
escolhida foi Camila Nunes 
do Nascimento, em segundo 
lugar ficou Jaqueline Noguei-
ra e em terceiro, Daniela dos 
Santos. 

No sábado (9) a música fi-
cou por conta dos grupos Lu-

nático Platão, Os Generais, 
Silver Machine, Confraria do 
Rock e Kid Cegonha. Quem 
passou pelo portão do Par-
que de Exposições Carlos Al-
berto Begrow também pôde 
ver os estandes de peças, con-
fecções e assessórios, além da 
praça de alimentação. 

O cronograma, organiza-
do pelo Moto Grupo Fora de 

Giro, encerrou no domingo 
(10) com a somatória de mais 
de dois mil visitantes e 118 
grupos de motociclistas ins-
critos. Para Wendell Wenzel, 
integrante da organização, as 
visitas surpreenderam. “Or-
ganizamos este evento desde 
2003 e estamos felizes com o 
resultado. Foram dias de con-
fraternização”, disse. 

Fotos: Jornal O Líder

Shows de rock animaram o público Evento foi organizado pelo moto grupo Fora de giro

Desfile contou com cinco candidatas Daniela dos Santos, camila do nascimento e Jaqueline nogueira

Seis bandas tocaram durante a programação João Paulo Tesseroli Siqueira visitou o evento com seu triciclo

PrOntuáriO ELEtrÔnicO 
DO PaciEntE - PEP

O Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP) é um do-
cumento como o tradicional no papel, em que constam 
todas as informações do paciente e evolução de seu 
quadro clínico, porém de forma digital e automatizada, 
o que possibilita inúmeros recursos e benefícios tanto 
ao paciente, pois passa a participar de forma mais ati-
va em relação à sua saúde, quanto ao profissional, por-
que torna seu atendimento mais acertivo, já que o sis-
tema facilita e agiliza o acesso às informações médicas. 

Dentre as vantagens que essa tecnologia traz para 
a área da saúde encontramos: medicamentos pré-ca-
dastrados, doenças catalogadas, todo o histórico do pa-
ciente, modelos de laudo, atestado e receita, pedidos 
de exame, acesso remoto podendo ser feito simultane-
amente por vários profissionais da saúde envolvidos no 
tratamento, maior segurança de dados, etc.

Ocorre que ainda existem alguns entraves que di-
ficultam a implantação do sistema no Brasil, como a 
ausência de legislação ou regulamentação do prontuá-
rio eletrônico. O Conselho Federal de Medicina (CFM) 
vem buscando a edição de normas sobre o assunto. A 
atualização da Resolução nº 1.821/2007 do CFM, que 
aprova as normas técnicas de digitalização e uso dos 
sistemas informatizados para a guarda e manuseio dos 
documentos dos prontuários dos pacientes, é uma das 
tarefas previstas com essa finalidade.

Com o Prontuário Eletrônico o atendimento ao pa-
ciente se torna mais eficaz, uma vez que possibilita a 
manutenção de um banco de dados de alta qualidade e 
detalhamento dos pacientes. O recurso permite ao pro-
fissional de Saúde incluir no sistema as informações 
sobre o paciente e, ao mesmo tempo, há a possibilida-
de de acesso pelo próprio paciente de todas as suas in-
formações ali descritas, de maneira muito mais prática.

 Visando facilitar a divulgação, o Conselho Fede-
ral de Medicina disponibilizou uma cartilha sobre o 
prontuário eletrônico que pode ser consultado no site 
do CFM – no campo Comunicações, CFM Publicações, 
manuais, protocolos e cartilhas; ou diretamente atra-
vés deste link:

https ://por tal .cfm.org.br/cr mdigital/Car t i lha_
SBIS_CFM_Prontuario_Eletronico_fev_2012.pdf.

Colaboração: Karlessa Mantovani
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LUIZ CARLOS
PRATES

Com o crescimento no nú-
mero de diagnósticos de doen-
ças sexualmente transmissíveis 
(DSTs) o Brasil ganhou a partir 
deste ano uma nova campanha 
de saúde. O Dezembro Verme-
lho foi criado por meio de uma 
lei federal e o objetivo é promo-
ver campanhas que conscienti-
zem a população sobre a preven-
ção do HIV e outras DSTs. 

Atualmente, Maravilha con-
tabiliza 49 pacientes diagnostica-
dos com HIV, um número con-
siderado alto pela Secretaria de 
Saúde. Os tratamentos são reali-
zados principalmente no muni-
cípio e em Chapecó. Outra doen-
ça que se destaca entre as DSTs 
é a sífilis. Em Maravilha, 43 pa-
cientes foram diagnosticados 
com a doença somente neste 
ano, sendo um caso congêni-
to (passado de mãe para filho), 
cujo bebê já nasceu em óbito. 
Miriane comenta também so-
bre as hepatites, uma doença 
que afeta muitas pessoas e que 
podem ser transmitidas durante 
relações sexuais sem prevenção. 

nÚmErOS nO BraSiL
Conforme o Ministério da 

Saúde, em 2006 aproximada-
mente 830 mil pessoas no Brasil 
conviviam com o vírus do HIV. 
Deste total, 84% tinham o diag-
nóstico, 79% estão vinculadas a 
algum serviço de saúde (públi-
co ou privado) e 68% seguem o 
tratamento. Quando o assun-
to é tratamento, o cenário mais 
preocupante está entre os jo-

DEzEmBrO VErmELHO Maravilha contabiliza 49 diagnósticos de HIV 
entre usuários das unidades de saúde 

Secretaria de Saúde faz alerta 
sobre prevenção de HiV

vens, já que apenas 56% dos 
diagnosticados com o vírus ini-
ciaram terapia antirretroviral. 

A faixa etária dos 15 aos 25 
anos também não está muito 
preocupada com a prevenção, 

já que apenas 60% declararam 
não usar preservativo durante 
relações sexuais, conforme pes-
quisa do Ministério da Saúde. O 
resultado deste comportamen-
to está no aumento no número 

de diagnósticos entre os jovens, 
enquanto outras faixas etárias es-
tabilizaram ou reduziram seus 
números. 

PrEVEnÇãO 
Uma das principais formas 

de transmissão do HIV são as 
relações sexuais sem o uso de 
preservativo. Por isso o uso de 
camisinha é sempre indica-
do, principalmente para pes-
soas que tenham mais de um 
parceiro sexual. Outra medi-
da importante é o uso de se-
ringas e agulhas descartáveis 
e uso de luvas para manipular 
feridas e líquidos corporais, as-
sim como testar previamente 
sangue e hemoderivados para 
transfusão. 

As gestantes que tenham 
o diagnóstico positivo devem 
usar os antirretrovirais durante 
a gravidez e evitar a amamen-
tação após o nascimento, para 
prevenir a transmissão vertical. 

matEaDa Da SaÚDE
Pensando na importân-

cia da prevenção, a Mateada 
da Saúde, promovida no último 
dia 8 no Espaço Criança Sorri-
so, contou com diversas ativi-
dades. O evento iniciou com te-
atro apresentado por agentes 
de saúde, seguido de roda de 
conversa com o médico Miguel 
Freiberger, psicóloga Cami-
la Ribeiro e enfermeira Lorena 
Pan. No local foram realizados 
148 testes rápidos para sífilis, 
HIV e hepatites B e C. 

Fotos: Camilla Constantwin/O Líder

Profissionais participaram de roda de conversa

mais de 140 testes foram realizados no local

Público acompanhou apresentação de teatro

cuLtura 
coral municipal de maravilha se apresenta 
em anchieta e inicia cronograma de natal

O início da programação 
natalina de Anchieta teve co-
ralistas maravilhenses. Os in-
tegrantes do Coral Munici-
pal de Maravilha realizaram 
uma apresentação no mu-
nicípio no sábado (9). “Fo-
mos convidados para ini-
ciar o cronograma cultural 
de Natal. Ao todo foram sete 
canções e ficamos muito fe-
lizes com o resultado”, dis-

se o integrante Tiago Huf. 
O Coral também reali-

zou uma apresentação na 
quinta-feira (14) na Igreja As-
sembleia de Deus e hoje (16) 
será na Igreja Católica da Pa-
róquia São José Operário. 
Amanhã (17) os 30 integran-
tes se apresentarão no Espa-
ço Criança Sorriso, durante o 
evento realizado pelo Depar-
tamento de Cultura, às 19h. apresentação foi realizada no sábado (9) 

Divulgação

Que assunto porre!
Todos os dias dou de cara com novos fatos, não digo no-

vidades, afinal, não há nada de novidade abaixo do sol, o que 
é já foi, e o que foi será...

Não gosto desta época de fim de ano, é um tempo em que 
as pessoas colocam em molduras de hipocrisia as falsas ver-
dades de suas vidas. E tudo começa pelos falaciosos senti-
mentos, a todos é endereçada uma mensagem positiva de 
bom Natal, de um ano novo feliz, tudo da boca para fora.

Outra coisa que me irrita é a busca do corpo “bonito”, elas 
ficam como loucas para entrar em forma, e eles, os abobados 
das latinhas de energéticos, levantam barras de ferro pesadas 
na academia, tudo inútil. O que nos faz diferentes e melho-
res não é o corpo físico, é a vida mental e emocional. O cará-
ter cuida da instância moral da personalidade, mas é traba-
lho perdido tentarmos mudá-los depois dos 5 primeiros anos 
de vida, o período de molde. Paciência.

O mundo está doente, doente mental... e o corpo vai atrás, 
cumpre “ordens”. As doenças começam pela cabeça, por um 
modo de pensar, sentir, reagir, viver... A imunidade depende, 
fundamentalmente, das emoções. Boa cabeça (quem mesmo 
a tem?) é sinônimo de saúde e vida. Mas como ter boa saúde 
mental, e física, se em torno de 80% das pessoas que traba-
lham são infelizes nesse trabalho? Escolheram o trabalho que 
fazem. – “Ah, mas fui forçada a fazer o que faço, estudei pou-
co, família pobre, cidade pequena, isso e mais aquilo”... – Tudo 
desculpa, levanta-te e anda, como ordenava o Cristo aos “en-
fermos”. Levanta-te e anda. Seja qual for a idade e as circuns-
tâncias, uma pessoa pode “levantar-se e andar” para uma vida 
melhor. Sim, sei, há grandes empecilhos, todos eles da mesma 
família, a família das desculpas e das covardias para “levantar-
se e andar”. Falei de mente, emoções e saúde do corpo físico? 
Então, ouça esta de um psicanalista argentino, dos melhores 
do mundo: “Sempre o tipo de doença tem ligação com um de-
terminado caráter psicológico. Então a emoção que beneficia 
o surgimento do infarto do miocárdio sempre será diferente do 
fator emocional que conduz ao câncer”. Leia de novo este últi-
mo parágrafo, leia. Mas não basta ler, é preciso crer. Crer nos 
poderes/milagres do ser humano. O diacho é que a maioria da 
população é tosca, não crê que temos o poder de enfermar – e 
matar o corpo físico – como de recuperá-lo para a melhor saú-
de. Tudo é possível ao que crê...

EmOÇÕES
Em saúde, como em tudo na vida, tudo pode ser e tudo 

pode não ser... Num passado não muito remoto, era bem 
mais comum ouvir-se profissionais da saúde dizer que – o 
câncer é a doença dos infelizes... Será? Mas há outras tantas e 
tantas patologias que são geradas pela infelicidade do ser hu-
mano. A imunidade humana, sua blindagem na saúde, vem 
das emoções positivas, do modo de pensar, dos óculos com 
os quais a pessoa vê a vida. Descrer dessa verdade é assinar o 
atestado de... antes do tempo... 

VErDaDE
Na verdade, o assunto, é velho, cansativo, mas muita gen-

te nem aí, dá de ombros e desacredita: A doença física é ape-
nas o sintoma mais visível da enfermidade psicológica, de-
nunciando os males da vida emocional da pessoa...”. Um 
porre ter que viver repetindo isso, não é mesmo?

faLta DizEr
Você tem “idade”? Então, guarde esta: - “Os velhos pre-

cisam se reinventar...” Grosso modo, todos nós, de tempo em 
tempos, temos que mudar em alguma coisa... Sem mudan-
ças, a velhice galopa. E a “Dama da Foice” esfrega as mãos...
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O Centro de Tradições 
Gaúchas (CTG) Juca Rui-
vo promoveu, na noite de 
quarta-feira (13), assem-
bleia extraordinária. A reu-
nião contou com a presen-
ça de alguns associados, que 
acompanharam a presta-

aSSEmBLEia

aVaLiaÇãO

ctg Juca ruivo realiza prestação de contas

clubes de mães encerram atividades de 2017

ção de contas, temas refe-
rentes à administração dos 
quiosques no local e normas 
de utilização, além de dívi-
das a pagar e assuntos gerais.

O patrão, Gilson Perei-
ra, agradeceu a presença de 
todos e destacou que atual-

mente o CTG Juca Ruivo pre-
cisa de R$ 5 mil mensais para 
funcionar. Conforme apre-
sentado, o saldo atual, refe-
rente ao mês de outubro des-
te ano, é de R$ 16.932,57 mil.

gilson Pereira agradeceu a 
presença dos associados

Camilla Constantin/O Líder

Na noite de quarta-feira 
(13) a Informar/Unopar, polo 
de Maravilha, realizou a apre-
sentação de diversas novida-
des para 2018. O evento, pro-
movido a partir das 19h no 
Maravilhas Park Hotel, tam-
bém contou com coquetel.

O diretor-administrativo 
da instituição, Silvio José Za-
nin, falou inicialmente sobre 
a história da empresa, funda-
da no ano 1992 e chamada de 
Informar Informática. Zanin 

OPOrtuniDaDE Instituição localizada na Rua Irmã Maria Borja 
conta atualmente com 1.500 alunos

Em evento, informar/unopar 
apresenta novidades para 2018

explica que após dez anos a 
parceria com a Unopar foi 
formada, passando a ser co-

nhecida como Informar/Uno-
par e disponibilizando cursos 
de graduação, pós-graduação, 
de extensão e outros.

Atualmente a instituição, 
localizada na Rua Irmã Maria 
Borja, conta com 45 colabo-
radores e 1.500 alunos. Zanin 
destacou a abertura de novos 
polos, em Pinhalzinho e São 
Miguel do Oeste, este último 
que deve iniciar os trabalhos 
em 2018.

Além dos diversos cur-

sos já ofertados, a instituição 
irá passar a oferecer no próxi-
mo ano: Tecnólogo em Agro-
negócios, Bacharel em Agro-
nomia, Design de Interiores, 
Arquitetura e Urbanismo, Se-
gurança Privada, Segurança 
Pública, Serviços Jurídicos e 
Notariais, Gastronomia, Fi-
sioterapia, Nutrição, Enfer-
magem, Estética e Cosméti-
ca, Química, Física, Letras/
Inglês, Letras/Espanhol e Le-
tras/ Português.

Fotos: Camilla Constantin/O Líder

coordenadores dos polos de São miguel do Oeste, maravilha e Pinhalzinho Evento foi promovido no maravilhas Park hotel

Diretor-administrativo, Silvio José zanin

O último encontro do 
ano dos clubes de mães foi 
realizado no auditório da 
prefeitura e contou com 
confraternização e avalia-
ção dos trabalhos. Partici-
param da reunião as pre-
sidentes de cada clube, a 
coordenadora dos clubes 
de mães, Nilva Michels; se-
cretária de Assistência So-
cial, Kathiucya Lara Im-
mig; diretor da Secretaria 
de Esportes, Edinar Zar-
do; monitora dos cur-
sos da Realta, Edini Klu-
ge; e a presidente da Rede 
Feminina de Combate ao 

Câncer, Cicília Heydt.
Na avaliação da coorde-

nadora Nilva, o ano foi mui-
to produtivo, com destaque 
especial para os 11 cursos 
de panificação em parceria 

com a Auriverde e a Realta. 
Já a parceria com a Rede Fe-
minina de Combate ao Cân-
cer gerou 28 visitas, com 
palestras e orientações.

Ao todo, são 29 clubes 

em Maravilha, que conta-
ram com mais de 70 encon-
tros durante o ano. Diversas 
atividades foram promovi-
das, como homenagens, ex-
posição de artigos no Museu 
Padre Fernando e a realiza-
ção de cinco cursos em par-
ceria com o Senar. “Também 
tivemos palestras de moti-
vação e autoestima, que são 
muito importantes no uni-
verso feminino. Nossos even-
tos foram prestigiados e 
realizados com muito su-
cesso. Tivemos um ano in-
tenso e com muitas ati-
vidades”, afirma Nilva.

Divulgação

município possui 29 clubes de mães

amOr LíQuiDO-mODErnO: JuntOS tODa a 
ViDa Ou cOntinua a trOca DE rELaÇÕES? 

Amar-se e ficar juntos por toda a vida. No passado, até al-
gumas gerações atrás, não apenas era possível, mas era mesmo 
norma. Hoje, no entanto, tornou-se uma raridade, uma escolha 
invejável ou absurda, dependendo dos pontos de vista. 

Hoje estamos expostos a milhares de tentações e permane-
cer fiéis certamente não é o mais óbvio, mas torna-se uma ma-
neira de subtrair pelo menos os sentimentos à rápida dissipa-
ção do consumo. O que leva as pessoas a procurar sempre novas 
histórias é a necessidade de amar e ser amadas, em uma busca 
constante de satisfação, sem nunca sentirem-se certas de tê-lo 
sido suficientemente. Esta é a essência do que hoje se chama de 
amor líquido: um amor dividido entre o desejo de emoções e o 
medo do vínculo. Tudo depende das escolhas. É uma questão de 
escolhas. Algumas mais simples. Outras mais dificieis. 

Hoje vivemos mais relações ao decorrer da nossa vida. 
A pergunta certa a fazer-se é a seguinte: é por que temos 

mais liberdade ou apenas mais medo?
Óbvio, a liberdade e os valores de segurança são necessá-

rios, mas são algo em conflito entre eles. O preço a pagar para 
ter uma maior segurança é ter uma liberdade reduzida e o pre-
ço para ter uma maior liberdade é ter menos segurança. A 
maioria das pessoas tenta encontrar um equilíbrio, quase sem-
pre em vão. 

Hoje em dia, a perspectiva de envelhecer e envelhecer jun-
tos parece ser ultrapassada enquanto vem associada com uma 
diminuição de possibilidade de escolha e com a renúncia às 
novidades. A “novidade” que, em uma sociedade de consumi-
dores, hoje vem identificada com o auge mais alto da hierar-
quia de valores e vem considerada, a novidade (o novo), a cha-
ve para a felicidade. 

Não se tolera mais a rotina, porque desde a infância as 
crianças vêm acostumadas a perseguir objetos “descartáveis”, 
os que vêm substituídos rapidamente. Não se conhece mais a 
alegria das coisas mais duráveis, o resultado de um esforço in-
sistido e do duro trabalho. Tudo é facil. Tudo se sobstitui. Tudo 
se compra. Mesmo que sejam os outros a fazê-lo por ti. Os pais, 
o parceiro, o Estado. 

Chegamos ao ponto de transformar os sentimentos em com-
modities. Como o outro pode chegar a ser visto como algo único?

O mercado, que bem sabe ver as oportunidades de lucro, 
nós seduz (e induz) com a promessa que se pode tudo sem es-
forço: ser feliz sem sacrifícios, ser rico sem trabalhar, formar-
se sem estudar, ter resultados sem esforços, ter conhecimento 
pulando o processo de aprendizagem, casar-se sem renunciar 
a flertes, amores e aventuras, ter filhos sem tornar-se pais, sem 
renúncias, e assim por diante.

O amor toma tempo e energia. Mas hoje em dia, dedicar-se aos 
outros, com o nosso tempo, para escutar, para satisfazer as suas ne-
cessidades e desejos, em vez de nossa própria, tornou-se supérfluo. 
Comprar presentes em uma loja é mais do que suficiente para com-
pensar a nossa falta de compaixão, amizade e atenção. Podemos 
comprar tudo, mas não o amor (neste ponto, preciso me esforçar 
para acreditar no que eu mesmo escrevo). 

Muitos acumulam relações para evitar os riscos de amor, como 
se a “quantidade” os tornasse imunes da exclusividade dolorosa dos 
relacionamentos. Com os meus pacientes, muitas vezes tento traba-
lhar para permitir enxergar como, de fato e de verdade, o “dedo po-
dre” e as contínuas trocas de relacionamento possam ter a ver com 
o medo do abandono. Apesar de que todos sempre se contam do 
sonho do amor exclusivo. Só que “o amor exclusivo” quase nunca 
é livre de dor e problemas – se torna exclusivo porque vem enca-
rado com alegria e determinação “o esforço comum para su-
perá-los”.
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“a diferença entre o inteligente e o 
sábio, é que o sábio pensa a longo 
prazo.” 

Rui Barbosa

por RAqUEL BASSO hÜBNER

ECONOMIA E NEGÓCIOS
raquel@jornalolider.com.br por LUCIANE MOZER

VIdA E
ESPIRITUALIdAdE

atituDE 

Fim de ano chegando, e com ele chegam as promessas. 
Todo ano é a mesma coisa: perto do fim de ano as pessoas co-
meçam a relacionar tudo o que precisam fazer para o ano que 
irá iniciar. Prometemos emagrecer, fazer mais exercícios físicos, 
trocar de emprego, ser mais caridoso... A lista é interminável. 

Diante deste fato comecei a me questionar: por que pre-
cisamos da mudança do ano para promover as mudanças nas 
nossas vidas que podem começar hoje? Agora? 

Falta de atitude!!! Eis a palavra que deve estar presente em 
nosso dia a dia. 

Mas o que significa esta palavra de tanta força? Atitude é 
uma norma de procedimento que leva a um determinado com-
portamento. É a concretização de uma intenção ou propósito.

Se quer a mudança, primeiramente tome a atitude da re-
flexão. Um exemplo: por que você quer emagrecer? Por ques-
tão de saúde, de estética, imposição social? O que levou você 
a aumentar de peso? Aí sim, tendo as respostas, siga em frente 
e tome a atitude de promover o seu emagrecimento, mas de for-
ma correta. 

Sem atitude, continuaremos no mesmo lugar, fazendo as mes-
mas coisas. O desempregado não vai conseguir emprego se ficar 
em casa todos os dias. O concursando não vai passar em qualquer 
concurso se não se dedicar a algumas horas de estudo, ou muitas. 

Quer se tornar mais caridoso? Então tome a atitude de traba-
lhar voluntariamente. Entenda como este trabalho tão dignifican-
te ocorre. Mas faça isso com comprometimento, não como algo 
para fazer bonito nas redes sociais. 

Este foi o ano que mais se falou sobre a honestidade dos nos-
sos políticos, mas como estão as nossas atitudes, somos realmen-
te honestos? E digo não somente com os outros, falo da honestida-
de com nós mesmos. 

Algumas pessoas acham que terão um 2018 mais feliz depen-
dendo de algumas “circunstâncias”, talvez dizendo: “Eu seria feliz 
em 2018 ‘se tivesse mais dinheiro’”, “se tivesse um bom casamento”, 
“se tivesse uma saúde melhor”. 

Mas, na realidade, a felicidade muitas vezes está mais relacio-
nada à atitude do que às circunstâncias. E essa é uma boa notícia. 
Por quê? Porque sua atitude é algo que você pode controlar, dife-
rentemente das suas circunstâncias, sobre os quais você tem pou-
co ou nenhum controle.

Um provérbio bíblico diz: “O coração alegre é um bom remédio, 
mas o espírito abatido consome as energias da pessoa” (Provérbios 
17:22). Em outras palavras, sua atitude faz diferença! Pode determi-
nar se você vai alcançar um objetivo ou desistir dele, ou se um acon-
tecimento trágico vai revelar o que há de melhor ou pior em você.

Então vamos arregaçar as mangas e tomar a atitude da mu-
dança hoje? Aí podemos concretizar um 2018 muito mais feliz!!! 

aBrinDO OS “OLHOS Da mEntE”, VEmOS 
QuE nãO EXiStE maL Em Lugar aLgum

Toda criação de Deus é perfeita. Portanto, a essência 
do mundo e do ser humano é o bem. Referindo-se a isso, 
Sakyamuni afirmou: “Todos os seres possuem a natureza bú-
dica” e “Montes, rios, plantas, terra, em tudo está presente 
a natureza búdica”. Abrindo os “olhos da mente”, vemos que 
não existe mal algum. Esta é a primeira e a última Verdade.

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

comércio de Santa catarina 
reage neste natal

Conforme a pesquisa de intenção de compras para o Na-
tal, realizada pela Fecomércio SC em sete cidades, o gasto mé-
dio com presentes será de R$ 459,78, avanço de 3% em relação 
ao ano passado. Enquanto Florianópolis prevê o maior gas-
to no Estado (R$ 564,11), Joinville deve desembolsar o menor 
(R$ 278,93) pelo segundo ano consecutivo. A maioria dos con-
sumidores (37,4%) declarou que está em situação financei-
ra melhor, seguido por aqueles que consideram igual (34,1%) 
ou pior (28,3%). Este resultado reverteu a tendência dos dois úl-
timos anos, no qual a resposta negativa foi preponderante.

SmiLES Lança carTão E junTa 
TrêS bancoS Em ParcEria inédiTa

Em parceria com a bandeira Visa e os bancos Brades-
co, Santander e Banco do Brasil, a Smiles lança o novo car-
tão de crédito co-brand Smiles Visa. A estratégia de associar 
as cinco marcas vai garantir mobilidade para correntis-
tas dos três bancos. Além de disponíveis para os corren-
tistas, o novo cartão também será disponibilizado para 
não-correntistas. O novo Smiles Visa tem quatro catego-
rias: Infinite, Platinum, Gold e Internacional. Todas as mo-
dalidades dão milhas adicionais no momento da ade-
são e na renovação da anuidade. As milhas serão creditadas 
automaticamente no ato do pagamento da fatura.

Projeto da CelesC venCe Prêmio 
naCional de sustentabilidade

O programa Bônus Eficiente Linha Fotovoltaica, desenvol-
vido pela Celesc, em parceira com a Engie, acaba de conquis-
tar o Prêmio Eco 2017, promovido pela Câmara Americana de 
Comércio para o Brasil (Amcham). O projeto, inédito no país, 
oportunizou a instalação de mil sistemas fotovoltaicos em resi-
dências de Santa Catarina, com investimento total de R$ 17 mi-
lhões, sendo R$ 11,3 milhões do Programa de Eficiência Ener-
gética da empresa e R$ 6,7 milhões como contrapartida dos 
clientes que adquiriram o sistema. Assim, a distribuidora cata-
rinense subsidiou 60% da instalação dos painéis solares, ofe-
recidos por cerca de 40% do custo praticado no mercado.

Ocupação entre os jovens 
aumenta 3,1% no 3º trimestre

Embora a taxa de desocupação dos mais jo-
vens (18 a 24 anos) continue sendo a mais eleva-
da, a ocupação deste contingente de trabalhadores 
aumentou consideravelmente no terceiro trimes-
tre – alta de 3,1% na comparação com o mesmo pe-
ríodo de 2016, melhoria inferior apenas à registra-
da pelo grupo com mais de 60 anos, de 9,1%. É o 
que mostra a seção Mercado de Trabalho da Car-
ta de Conjuntura do Instituto de Pesquisa Eco-
nômica Aplicada (Ipea), lançada na quinta-feira 
(14). O estudo utiliza os microdados da Pesqui-
sa Nacional por Amostra de Domicílios Contí-
nua, do IBGE, para fazer uma análise detalhada 
da dinâmica recente do mercado de trabalho bra-
sileiro. Outro resultado positivo para os mais jo-
vens diz respeito às remunerações. As estatísticas 
da Pnad Contínua revelam uma melhora relati-
va dos salários recebidos pelos ocupados com ida-
de entre 18 e 24 – variação de 1,4% no terceiro 
trimestre do ano (revertendo a queda de 0,6% ob-
servada no segundo trimestre). A maior taxa de ex-
pansão salarial no trimestre ocorreu no grupo de 
ocupados com idade entre 40 e 59 anos (2,2%).

hering é a única marca do 
Estado entre as 25 brasileiras 
mais valiosas em 2017

Segundo levantamento feito pela 
consultoria Interbrand, a companhia 
têxtil de Blumenau ocupa a 18ª posição, 
com valor de mercado de R$ 556 mi-
lhões – alta de 5% em relação a 2016.

o top 5 é formado por:  
1. itaú (r$ 28,1 bilhões) 
2. bradesco (r$ 22,1 bilhões) 
3. Skol (r$ 16 bilhões) 
4. brahma (r$ 11,2 bilhões) 
5. banco do brasil (r$ 10,3 bilhões).

A relação completa está dis-
ponível no site da Interbrand.

Safra de grãos deve ser 9,2% menor em 2018, prevê IBGE
A produção de cereais, leguminosas e oleaginosas foi estimada em 219,5 mi-

lhões de toneladas. Devem cair as produções de milho (15,9 milhões de toneladas) 
e soja (6,8 milhões de toneladas). Já a 11ª estimativa para a safra de 2017 totalizou 
241,9 milhões de toneladas, com aumento de 56,1 milhões de toneladas (30,2%) em 
relação a 2016 (185,8 milhões de toneladas). A área a ser colhida, de 61,2 milhões de 
hectares, foi 7,2% maior que a de 2016. O arroz, o milho e a soja, juntos, represen-
tam 93,9% da estimativa da produção e respondem por 87,8% da área a ser colhida.

http://frasescurtas.net/frases-inteligentes.html
http://interbrand.com/br/best-brands/best-brazilian-brands/2017/
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SaÚDE Atendimento iniciou ontem (15), compreendendo moradores dos loteamentos Estrela, Jardim Itália e Aurora

inaugurada a unidade Básica de Saúde 
maristela genesini Siqueira 

O governo de Maravilha 
inaugurou, na tarde de quinta-
feira (14), a Unidade Básica de 
Saúde (UBS) Maristela Gene-
sini Siqueira, situada no Lotea-
mento Estrela. O posto iniciou 
o atendimento ontem (15), em 
uma estrutura com mais de 200 
metros quadrados, que recebeu 
investimento de R$ 423 mil.

A nova UBS atenderá mo-
radores dos loteamentos Estre-
la, Jardim Itália e Aurora. Com a 
inauguração, o município con-
tabiliza sete unidades de saúde, 
além de uma Clínica de Fisio-
terapia, o Centro de Especiali-
dades Odontológicas e o Caps. 
Também está em construção o 
novo Centro Municipal de Saú-
de, com investimento de R$ 
2.036.400 milhões e 1.200 me-
tros quadrados de estrutura.

Entre as lideranças presen-
tes, foram nominados a pre-
feita, Rosimar Maldaner; o vi-
ce-prefeito, Sandro Donati; o 
deputado federal Celso Mal-
daner; deputado estadual Mau-
ro de Nadal; a secretária de Saú-
de, Miriane Sartori; presidente 
do Legislativo, Itamar Alder; e 
o presidente da Agência de De-
senvolvimento Regional de Ma-
ravilha, Jonas Dall’Agnol. Além 

da comunidade local e servido-
res públicos, estiveram presen-
tes os familiares de Maristela 
Genesini Siqueira (em memó-
ria), homenageada com o nome 
da nova Unidade de Saúde. 

HOmEnagEm À 
famíLia SiQuEira
O nome da nova UBS faz 

homenagem à Maristela Gene-
sini Siqueira, que faleceu em 
junho de 2015, vítima de cân-
cer. Ela nasceu em 24 de feve-
reiro de 1967 na cidade de Pal-
mitos e mudou com a família 
para Maravilha aos seis anos. 
Ela é filha de Elias Genesini e 
Terezinha Spessatto Genesini. 
Casou-se com João Paulo Tes-
seroli Siqueira, com quem teve 
dois filhos: João Rafael e Rodri-
go Augusto.

Maristela era popularmen-

te conhecida como Maninha e 
sempre foi uma pessoa atuante 
na comunidade maravilhense. 
Sua vida profissional teve iní-
cio na panificadora dos pais e, 
além de trabalhar na parte ad-
ministrativa e logística, ela sem-
pre teve afinidade pela área da 
confeitaria, fazendo seus deli-
ciosos e famosos doces, bolos e 
sobremesas.

Cursando Direito, em 2001 
Maristela fundou, em socieda-
de com o esposo, João Paulo, 
a empresa Simjur, que presta 
serviços de consultoria e mo-
nitoramento jurídico e que 
alguns anos mais tarde deu 
origem ao escritório Siquei-
ra Advogados Associados. Na 
área do empreender, Mariste-
la também foi sócia-fundado-
ra do Jornal O Líder.

 Na sociedade, envolveu-se 
em diversas atividades como in-
tegrante do Núcleo da Mulher 
Empresária; membro do Lions 
Clube Maravilha; e participou 
da diretoria do Conselho Admi-

nistrativo Econômico Pastoral 
(Caep) da Igreja Católica de Ma-
ravilha. Na esfera social e políti-
ca, encampou programas volta-
dos para a busca das melhores 
soluções para o município e na 

condição de vida das pessoas.
Um traço de marca da sua 

personalidade foi o incansável 
esforço em fazer o bem e ajudar 
o próximo de maneira espontâ-
nea e natural. 

Fotos: Carine Arenhardt/O LíderArquivo/O Líder

Descerramento da placa inaugural e abertura da porta bênção foi proferida pelo padre Pedro da Silva

apresentação da equipe que vai atuar na Unidade

Família genesini agradeceu a homenagem 

 apresentação da placa com a foto da homenageada 

homenageada, (em memória) maristela 
genesini Siqueira
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por DR. gEOvANI DELEvATI

MEdICINA E SAÚdE

Doença isquêmica do 
coração, também co-
nhecida como do-

ença arterial coronariana, é 
uma doença que afeta as ar-
térias do coração. A circula-
ção sanguínea fica compro-
metida devido à formação de 
placas de gordura na parede 
dos vasos, provocando isque-
mia, que é a diminuição de 
nutrientes e oxigênio para os 
músculos do coração, causan-
do a angina, ou em casos mais 
graves, levando ao infarto. A 
doença isquêmica do coração 
pode ser crônica ou aguda. Na 
isquemia crônica, o paciente 
sente dores no peito ao realizar 
atividade física e melhora com 
o repouso. Já a isquemia agu-
da ocorre mesmo em repouso. 
Quando dura mais de 20 minu-
tos, pode ser um infarto.

SintOmaS 
E EXamES

As doenças isquêmicas 
do coração provocam dores 

ou desconfortos no peito. Sin-
tomas como falta de ar, suor, 
dor nos dentes e palidez tam-
bém devem ser observados. 
Apesar dos sintomas inicias 
não serem comuns, a angi-
na (sensação de queimação, 
peso ou aperto no peito que 
se irradia para pescoço, man-
díbula ou braço) pode ser 
percebida em fases posterio-
res, principalmente após al-
guns minutos de atividade 
física, mudança de tempera-
tura ou estresse emocional. 
O diagnóstico pode ser con-
firmado por eletrocardiogra-
ma, testes de sangue, ecocar-
diograma, teste ergométrico 
e outros.

PrinciPaiS 
cauSaS

As principais causas da 
doença são fumo, diabetes, 
hipertensão e colesterol ele-
vado. Indivíduos com históri-
co de problemas cardíacos na 
família também devem ficar 

atentos, principalmente se o 
pai ou a mãe manifestaram a 
doença.

tratamEntO E 
cuiDaDOS aPóS 
O DiagnóSticO
Para tratar as doenças 
isquêmicas do coração, 
é preciso adotar um 
estilo de vida saudável. a 
alimentação balanceada 
e a prática de exercícios 
físicos precisam fazer parte 
do cotidiano da pessoa. 
boa parte da população 
vivencia situações de 
alta competitividade e 
estresse. a disposição 
das pessoas em adotar 
uma vida equilibrada, boa 
alimentação e a prática de 
exercícios evita pressão 
alta e diabetes e reduz o 
risco de obesidade, fatore 
esse que influencia na 
doença.

Fonte: www.
prevencao.cardiol.br

DOEnÇaS iSQuÊmicaS 
DO cOraÇãO

cOmPLicaÇÕES
além da angina, 
característica das 
doenças isquêmicas, os 
casos agudos podem 
ser infarto. O infarto é 
a consequência mais 
grave relacionada à 
obstrução das artérias, 
a placa de gordura que 
fica presa contribui 
para a formação de 
coágulos que ao se 
desprender pode entupir 
as artérias, deixando de 
irrigar parte do coração, 
comprometendo o 
tecido cardíaco. Sob 
essa condição, não 
necessariamente o 
coração para de bater, 
mas os sinais vitais 
ficam mais lentos e 
podem durar muitas 
horas, causando 
sequelas no coração.
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médico veterinário crmv/Sc 4517
por DIEgO ROSSINI
PAIxãO ANIMAL

canisefelis@gmail.com

cuiDaDOS cOm SEu PEt 
naS fEStaS DE 

fim DE anO (continuação)

Na semana passada separei uma pequena lista com 
alguns cuidados a se tomar com os pets nas festas de 
fim de ano. Como o espaço é curto, guardei mais algu-
mas para a coluna de hoje. Boa leitura!

fOgOS DE artifíciO
O alto barulho dos fogos de artifícios provoca imen-

so pânico nos animais, o que acaba ocasionando um 
número alto de acidentes dos mais variados tipos. Com 
o susto, por exemplo, os animais podem saltar muros 
ou se atirar pela janela em busca de fuga. 

Os cachorros, em especial, apresentam uma sen-
sibilidade e incômodo maior ao barulho devido à sua 
audição avançada e superapurada. Para você ter uma 
ideia, para os cães, o barulho que os foguetes fazem é 
equivalente à explosão de uma bomba atômica.

O recomendado é que os donos fiquem bem próxi-
mos aos seus animais para tranquilizá-los e, se acha-
rem necessário, colocar um pouco de algodão em seus 
ouvidos para amenizar os barulhos das explosões. 

QuanDO a fESta é na Sua caSa
A chegada dos seus convidados, muita agitação e 

barulho fora do normal pode não fazer bem para al-
gumas raças de cães e, principalmente para gatos. Por 
isso, se as comemorações de fim de ano forem ocorrer 
na sua casa e dependendo da personalidade do seu pet, 
cogite a possibilidade de deixá-lo em um cômodo sepa-
rado ou até mesmo em um hotel de confiança.

Mesmo os animais mais dóceis podem sofrer altera-
ção de comportamento e se mostrar agressivos diante 
da grande agitação e de pessoas desconhecidas.

HOtEL Para animaiS
Se você vai viajar e não pode levar seu pet junto, 

não o deixe sozinho. Tente deixá-lo com uma pessoa de 
confiança ou, se necessário, opte pelo serviço de hos-
pedagem para pets e garanta que seu animalzinho pas-
se esse período longe de você em segurança.

ViaJanDO cOm O PEt
Mas, se ao contrário, você puder levá-lo em sua via-

gem e for viajar de carro, é preciso tomar alguns cuida-
dos: deixe o animal em jejum por, pelo menos, duas ho-
ras antes da viagem, faça paradas para que ele possa 
urinar e beber água e nunca o deixe fechado e sozinho 
no interior do carro. 

iDEntificaÇãO
Como você pode perceber, o que pode parecer uma 

simples festa de confraternização pode ser um grande 
incômodo para seu animal de estimação. A modifica-
ção na rotina, ambientes um pouco diferentes do habi-
tual, pessoas estranhas e medo de ruídos altos são mo-
tivos que podem levar seu pet a fugir de casa. Por isso, 
não se esqueça de colocar uma plaquinha de identifica-
ção com nome e telefone de contato presa e sua coleira.

Fonte: Adimax Pet

Com o objetivo de con-
tribuir com a agricultura e 
em especial com a produ-
ção de alimentos, o Sicoob 
Credial possibilita aos seus 
associados linhas de cré-
dito específicas para cada 
setor e atividade agrícola. 
A propriedade em São Mi-
guel da Boa Vista da família 
de João Ari Petter, associa-
do há 32 anos, é um exem-
plo disso.

Petter e sua esposa, 
Maria Ereni, vieram do Rio 
Grande do Sul na década 
de 1980. Naquela época o 
casal trabalhava com leite, 
suínos e lavoura. Anos de-
pois, optou em ficar somen-
te com a atividade leiteira, 
que atualmente é a base fi-
nanceira da família. Além 
do casal, vivem na proprie-
dade a filha Mariane, o gen-
ro Vilmar e as netas Suelen 
e Dyenifer. “Foi muito difí-
cil, no começo não tínha-
mos muitos recursos e não 
existiam linhas de crédito 
como hoje”, comenta Petter. 

Mariane e Vilmar des-
tacam que tudo o que a fa-
mília conquistou é resulta-
do do trabalho na atividade 
leiteira. “No começo tudo 
era manual e hoje possuí-

SãO miguEL Da BOa ViSta
Linhas de crédito do Sicoob credial 
auxiliam na produção leiteira

Profissionais do Sicoob e família Petter

mos equipamentos que au-
xiliam e aumentam a ca-
pacidade produtiva”, diz 
Mariane. Além disso, a fa-
mília Petter lembra que 
toda a estrutura da proprie-
dade conta com acompa-
nhamento do médico vete-
rinário Diego Fingler, que 
faz toda a parte clínica e 
reprodução dos animais 
há mais de quatro anos. 

A última aquisição da 
família foi um desencilador 
e uma semeadeira. Petter 
salienta que a compra des-
tes equipamentos somen-
te foi possível com o auxílio 
da Sicoob Credial, por meio 
do financiamento Pronaf 
Mais Alimentos. “O Sicoob 
deu suporte financeiro des-
de o início. Nos sentimos 
em casa ao chegarmos em 

qualquer agência do Si-
coob Credial, por isso a 
maioria dos investimentos 
feitos são fruto de finan-
ciamentos junto à coopera-
tiva”, ressalta o patriarca.

Segundo o gerente do 
Posto de Atendimento do 
município, Vanderlei Bo-
naldo, é gratificante poder 
acelerar o crescimento de 
propriedades rurais através 
de financiamentos com ta-
xas subsidiadas e com bom 
prazo para devolução do re-
curso investido. “O objetivo 
do Sicoob é amparar o asso-
ciado que pretende aumen-
tar a produção ou melho-
rar o manejo com animais”, 
diz, ressaltando que o Posto 
do Sicoob Credial em São 
Miguel da Boa Vista conta 
com quatro colaboradores 

para atender a demanda.
O presidente, Hermes 

Barbieri, ressalta que uma 
das bases do Sicoob é jus-
tamente fomentar os se-
tores econômicos das co-
munidades onde atua. “É 
uma grande satisfação po-
der acompanhar o desen-
volvimento dos associados 
que trabalham no campo. 
O crescimento deles refle-
te no desenvolvimento lo-
cal, onde toda a comunida-
de sai ganhando”, ressalta.

Barbieri comenta que o 
Sicoob disponibiliza solu-
ções que atendem a agricul-
tura familiar e também em-
presarial. “Com linhas de 
crédito para custeio e inves-
timento, oferecemos a fle-
xibilidade necessária para 
contribuir com a produtivi-
dade que nossos agriculto-
res precisam. Se o associa-
do precisar cobrir despesas 
do ciclo produtivo, fazer in-
vestimentos ou necessitar de 
recursos para apoiar o seu 
agronegócio, o Sicoob Cre-
dial disponibiliza linhas es-
pecíficas de financiamen-
to, basta procurar um de 
nossos postos de atendi-
mento e solicitar mais in-
formações”, finaliza.

Divulgação

A prefeita, Rosimar Mal-
daner, e o vice-prefeito, San-
dro Donati, sancionaram a 
lei que cria o programa In-
ternet Rural e prevê incen-
tivos para os produtores ru-
rais instalar internet por 
fibra ótica nas proprieda-
des. Donati e o secretário de 
Agricultura, Pedro Gilberto 
Ioris, entregaram a nova lei 
para o presidente do Conse-
lho de Desenvolvimento Ru-
ral de Maravilha, Enio Cas-
tanha, durante a reunião do 
grupo que marcou o encer-
ramento das atividades de 
2017 dos conselheiros. 

Conforme Ioris, cada 
produtor rural de Maravi-

intErnEt ruraL Lei está em vigor e pode favorecer mais de mil famílias

Lei que beneficia 
agricultores é publicada

ato foi realizado durante reunião do conselho 

Divulgação

lha que aderir ao programa 
terá incentivo de até R$ 500 
para os custos de instalação 
da internet na proprieda-
de mediante a apresentação 
das notas fiscais do serviço e 
materiais utilizados. 

Donati destacou que o 

agricultor é um empresá-
rio rural e precisa da inter-
net para gerir seu negócio 
e sua propriedade. A lei já 
está em vigor e poderá be-
neficiar mais de mil famí-
lias de produtores rurais em 
Maravilha. 

OutrOS aSSuntOS 
na reunião, além da sanção 
da lei e da prestação de 
contas dos programas, 
os agricultores receberam 
orientações do ibgE sobre 
o censo agropecuário e o 
Programa menos Juros, 
que foi apresentado pela 
Epagri. O secretário de 
agricultura apresentou um 
vídeo sobre os trabalhos 
de recuperação da estrada 
da linha consoladora e 
os agricultores assistiram 
a apresentação das 
professoras da casa de 
contação de histórias com 
a presença do Papai noel. 
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por JOãO CARLOS DALMAgRO JUNIOR

CULTURAMA
medium.com/@jocadalmagro
jcdalmagro@gmail.com

SOLiDariEDaDE 
Para arrecadar fundos, Ong ame Bicho 
realiza brechó beneficente

Roupas, calçados e aces-
sórios foram comercializa-
dos no sábado (9) pela ONG 
Ame Bicho. O brechó bene-
ficente foi realizado na sede 
da JCI com o objetivo de jun-
tar recursos, além de exi-
bir os trabalhos feitos pe-
los integrantes da entidade. 

A próxima ação da ONG 
será durante a manhã do sá-

bado (23), na Praça Padre 
José Bunse. O evento será 
um brechó, pedágio e ven-
da de produtos personali-
zados da entidade. O ob-
jetivo é arrecadar fundos 
para quitar as dívidas e as-
sim continuar ajudando os 
animais abandonados.

Diana Heinz/O Líder

Evento foi realizado 
na sede da Jci

O entardecer de domin-
go (10) no Espaço Crian-
ça Sorriso foi além do ama-
relo e laranja do pôr do sol. 
A programação de Natal re-
cebeu mais de 400 pessoas 
que prestigiaram a dupla lo-
cal Rubiane & Adriano, além 
do show infantil com o gru-
po Os Peraltas, que coloriu 
o local com personagens e 
confetes. 

Rubiane & Adriano ini-
ciaram a programação com 
música sertaneja. Na carrei-
ra desde 2004, a dupla ma-
ravilhense cantou duran-
te uma hora e relembrou 
canções da década de 1990, 

além de sucessos atuais. 
A segunda atração foi 

para as crianças: o grupo 
gaúcho Os Peraltas, que fez a 
festa com diversos figurinos e 
coreografias. Com mais de 20 
anos de experiência, a equipe 
chamou a atenção dos peque-
nos que participaram de brin-
cadeiras no palco. 

Durante o evento, o 
Volkstanzgruppe Wunder-
bar realizou a venda de be-
bidas e pastéis. Conforme a 
diretora de Cultura de Mara-
vilha, Rosi Reichert Heine-
ck, o evento é um presente a 
quem assistiu. “Espero que 
todos tenham se divertido. 

Ao mesmo tempo em que re-
metemos aos artistas locais, 
também trouxemos novida-
des”, ressalta. 

amanHã (17)
O cronograma continua 

amanhã (17), com apresen-
tações de balé, coral, dança, 
violão e acordeom. As atra-
ções fazem uma parte das 
oficinas do Departamen-
to de Cultura e começam às 
19h. Mais tarde a festa conti-
nua com o show do grupo Cir-
co e Palco. Patrocinado pela 
Piracanjuba, os integrantes 
farão o espetáculo “Em busca 
da fábrica encantada”. 

À noite também terá a 
tradicional venda de pastel, 
realizada pelo Lions Clube 
Maravilha Oeste. Os sabo-
res são carne moída, fran-
go, chocolate e queijo, sen-
do que uma ficha custa R$ 4, 
quatro R$ 15 e sete R$ 25. Os 
ingressos estão à disposição 
com os companheiros do Clu-
be ou na Auto Mais, Free Co-
lor, Rapa Nui, Nicco Turismo 
e Ornare Móveis. Os recur-
sos serão revertidos à Cam-
panha da Visão, manuten-
ção do quarto 39 do Hospital 
São José, no projeto de camas 
hospitalares, além de outras 
ações mantidas pelo clube.

cuLtura Programação realizada pelo Departamento de Cultura 
teve shows e venda de pastel 

atrações dão continuidade ao 
cronograma de natal

Fotos: Diana Heinz/O Líder

rubiane & adriano iniciaram a programação Evento foi promovido pelo Departamento de cultura

grupo Os Peraltas deu continuidade à festa crianças participaram de brincadeiras no palco

OS JOVEnS turcOS

De tempos em tempos a cultura é revigorada pelo 
novo, e então a linguagem se torna um ambiente de ex-
perimentação, ousadia e quebra de paradigmas. Nor-
malmente esse movimento ocorre em épocas marca-
das pela perda de referências morais e conceituais, 
como a que vivemos hoje: um mundo, e principalmen-
te um país, que já não se surpreendem com o horror, 
a bestialidade e a ignorância, em um estado de torpor 
inabalável. Trancados em nós mesmos, agonizamos.  

Já não saímos mais emocionados do cinema. Não 
temos tempo para grandes leituras e o regozijo que 
elas proporcionam, porque todo nosso tempo é de-
dicado a se distrair entorpecida e estupidamente e a 
produzir e ganhar, não importa o que ou de quem. O 
importante é estar no jogo, não deixar que o drible fe-
neça, não permitir que a bola saia pela lateral.    

O homem deste século só sabe ser sério, pesa-
do como uma rocha. Sua subjetividade está solda-
da ao que representa enquanto um ser estreitamen-
te objetivo, inserido em um mundo de semelhantes 
de compleição forte, competitivos e impiedosos. De 
repente passou a ser indesejável que o humano se 
manifeste por aquilo que mais o caracteriza: o erro, 
o desacerto, a capacidade sequencial de rever suas 
próprias crenças. 

Mesmo assim nosso tempo aspira e, de manei-
ra muito velada e subliminar, incita ao novo, sugere a 
ruptura e a descontinuidade. Dessa forma, aliás, é que 
movimentos estéticos e artísticos, como a Nouvelle Va-
gue, afloraram. 

Cinéfilos e críticos ácidos do cinema francês que se 
fazia até então, os “Jovens Turcos”, como ficaram co-
nhecidos, dispersos entre a margem esquerda e a di-
reita do Sena, subverteram a linguagem cinematográ-
fica no melhor estilo do faça você mesmo.

Marcados massivamente pela juventude – porque 
seus fundadores estavam na casa dos vinte e poucos 
anos – e todos os seus predicados – impetuosidade, 
uma certa irresponsabilidade sadia e lúdica, uma leve-
za desafiadora – os Jovens Turcos, no final dos anos 50 e 
início dos 60, criaram uma estética até então inconce-
bível, cunhada pelo movimento descontínuo da câme-
ra, como se não houvesse propriamente uma narrati-
va, pela busca do amor e pela ausência de julgamentos 
morais.

A Nouvelle Vague foi, acima de tudo, uma manifes-
tação de descontentamento intelectual e existencial 
em preto e branco, recheada de referências literárias e 
filosóficas. Em tempos sombrios, ainda sob os resquí-
cios da Segunda Guerra Mundial e da Guerra da Argé-
lia, foi uma lufada de ar jovem, feito por jovens, com 
suas câmeras trêmulas, seus infindáveis cigarros e suas 
dúvidas ávidas por respostas.  

Agora, em que a inflexão parece se recusar a des-
pontar no horizonte, e para muito além dos meus vinte 
e poucos anos, me pergunto em silêncio, me pergunto 
solenemente por onde andam aqueles que virão para 
fazer a diferença, por onde andarão os nossos ingê-
nuos e românticos jovens turcos. 
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Quando você vê uma joia e se encanta com toda 
a sua beleza, raramente pensa em seu processo 
de criação. São várias as etapas desenvolvidas 
até que os profissionais responsáveis por sua 
execução terminem a peça. Design, lapidação 
das pedras preciosas, cravação e polimento são 
apenas algumas delas.

a relojoaria brilhante de maravilha é 
especializada em ourivesaria e, conforme o 
proprietário, Jacson cley brand, o passo a passo 
da técnica é uma arte. “a produção de brincos, 
anéis, gargantilhas e pingentes pode ser feita 
a partir do desmanche de joias ou apenas pela 
compra”, lembra brand. 

JOiaS A profissão que transforma ouro em arte

conheça a arte da ourivesaria

Olavo Bilac, um dos mais 
significativos poetas brasi-
leiros do período Parnasia-
no, em seu poema “Profis-
são de fé” já dizia “invejar o 
ouvires” enquanto escrevia, 

pois gostaria de atingir, com 
seu trabalho, o mesmo primor 
com que esse profissional 
realizava suas atividades. Pois 
bem, com esta representativa 
referência, Bilac já nos dá uma 

ideia precisa do trabalho de 
ourivesaria.

Apesar do nome que de-
signa esta profissão fazer alu-
são ao ouro, o ourives traba-
lha, também, com outro metal 

precioso, que é a prata. Reco-
nhecida desde aproximada-
mente 2.500 a.C., a ourivesaria 
é a arte da produção de joias 
e ornamentos refinados com 
grande riqueza de detalhes.

OuriVES: o artista dos metais preciosos

SaiBa maiS SOBrE O OurO
O ouro, principal matéria-prima da 
ourivesaria, tem papel de destaque em 
toda a história da civilização. Encontrado 
em todos os continentes, mesmo que 
em pequena quantidade, é quimicamente 
inativo, isto é, não reage à água, ao ar ou a 
qualquer substância corrosiva. Uma de suas 
características mais marcantes é que ele 
pode ser fundido a outros metais e refinado 
novamente, sem que se perca nenhuma de 
suas características.

QuaLiDaDE
Para que um ourives seja capaz de manuseá-
lo, a ele é adicionada uma liga, que poderá 
variar de proporção, composta por outros 
metais como prata, cobre, zinco e paládio. E 
é esta proporção que determinará o teor de 
ouro em uma joia. vale destacar que, apesar 
de existirem peças feitas com ouro 10 e 14k, 
o de melhor qualidade produzido nas peças 
brasileiras é o de 18k, que corresponde a 75% 
do metal amarelo e 25% de outros. “Portanto, 
sempre que for comprar uma joia, preste 
atenção nesse detalhe e compre apenas as 
peças que forem desenvolvidas com o ouro 
18k”, finaliza brand.

Fotos: Diana Heinz/O Líder

Para começar o trabalho 
de ourivesaria, o ourives com-
pra as matérias-primas em em-
presas de mineração e purifi-
cação de metais preciosos. As 
barras de ouro, quando em es-
tado puro, recebem a inscrição 
999,9, cuja referência é relati-
va à sua pureza. No mercado, 

ele é conhecido como ouro 24k, 
mas pelo fato de ser muito ma-
cio, precisa ser transformado, 
por meio da adição de liga (fei-
ta com cobre e prata), em ouro 
18k para que seja possível sua 
manipulação para confecção 
de joias.

Em seguida, as pepitas de 

ouro são derretidas e conden-
sadas em um bloco. A partir dis-
so, o profissional começa a mo-
delar a peça, assim como faz 
um escultor no mármore. De-
dicação, paciência, habilidades 
manuais e talentos artísticos 
são necessários para que sejam 
produzidas as mais lindas joias.

cOmO é fEita a tranSfOrmaÇãO DE 
um mEtaL PrEciOSO na OuriVESaria?

relojoaria brilhante de maravilha é especializada em ourivesaria Para modelar as peças é preciso a utilização de máquinas 

Ourivesaria é a arte da produção de joias e ornamentos refinados Equipe da relojoaria brilhante

http://blog.artouro.com.br/conheca-arte-da-ourivesaria/
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por SIMONE hÜBNER

TOQUE dE REQUINTE

Vitrine

1 - conheça seu público
Você precisa saber qual o 

perfil da festa que você deseja 
produzir. Qual a média de ida-
de prevista? Que tipo de atra-
ção eles gostariam de ver? Será 
open-bar? Oferecer um jan-
tar especial agradaria? É muito 
importante delimitar um per-
fil completo do público, uma 
vez que todas as ações a serem 
executadas serão baseadas no 
que você definir nesta etapa.

Toda a organização será 
pensada a partir das pessoas 
que compõem o público-al-
vo e de quantos participantes 
estarão presentes. Logo, esta 
é a primeira coisa a ser defini-
da. Se você foi contratado para 
uma produção menor, tenha 
em mãos a lista dos convida-
dos. Até em festas de Réveillon 
para um grupo pequeno você 
deve encontrar meios de ge-
renciar quem irá comparecer 
ou não.

2 - Escolha o lugar certo 
para realizar o evento
Embora todos os pontos a 

seguir sejam relevantes na es-
colha do local perfeito para sua 
festa, um fator definitivo a ser 
considerado é a acessibilidade 
do local. Não adianta você fa-
zer um evento maravilhoso em 
um lugar de difícil acesso, pois 
ninguém quer passar a virada 
do ano dirigindo. Além disso, o 
trânsito é mais complicado no 

Réveillon e normalmente a fes-
ta é comemorada com bebida 
alcoólica. Por isso, pensando 
na segurança dos convidados, 
vale até pensar em um local 
que permita o descanso pós-
festa, como um hotel ou uma 
casa ampla.

Outra opção seria ofere-
cer um serviço de transporte 
que deixasse os participantes 
no evento e, depois, os levasse 
a um determinado ponto na ci-
dade, caso a festa seja em um 
local mais afastado.

É muito importante pensar 
no ambiente em que a festa 
ocorrerá. Escolher um local 
espaçoso, simplesmente, não é 
o suficiente quando se trata de 
Réveillon! Esta festa simboliza 
a renovação, então o desejo de 
todos na entrada de um novo 
ano é que ele inicie com muita 
diversão e alegria. 

3 - tenha bons 
fornecedores

Equipamentos de som, lu-
zes, mobiliário, comes e bebes, 
itens da decoração serão lo-
cados ou exclusivamente de-
senvolvidos para a ocasião. 
Para que cada coisa chegue até 
sua festa no momento certo, 
em boas condições, da forma 
como foi encomendada, você 
deve contratar bons fornece-
dores para esse tipo de serviço.

Além de pesquisar a fundo 
fornecedores para cada neces-

sidade, converse com outros 
produtores para ter algumas 
indicações. Outra dica é ter um 
check-list completo com forne-
cedores, pois caso algum deles 
não consiga entregar o pedido, 
você terá a quem recorrer.

4 - comes e bebes
No que se refere às bebi-

das, é imprescindível o tradi-
cional champanhe, espumante 
ou o vinho frisante para brin-
dar a virada. Mas durante toda 
a ceia e a comemoração, não 
podem faltar as bebidas mais 
comuns, como cerveja, drinks, 
água, sucos e refrigerantes va-
riados. 

Não se esqueça de que 
todas as bebidas devem estar 
devidamente geladas no 
momento do evento, portanto 
pense com antecedência em 
um local eficiente para a sua 
refrigeração. Isto é importante 
tanto para as viradas no esti-
lo balada ou festas mais ele-
gantes.

Conforme o tipo de pro-
dução serão servidos alimen-
tos durante a festa. Neste caso, 
é mais um ponto a se pensar! 
A festa de Réveillon marca um 
novo início e, portanto, até a 
comida tem um simbolismo 
que marca o desejo de se ini-
ciar um novo ano repleto de 
alegria, amor, amizades e, por 
que não, dinheiro! 

Mesmo que algumas pes- EXcELEntE fim DE SEmana a tODOS!

soas não compartilhem das 
crenças relacionadas ao ali-
mento na noite de Réveillon, 
há algumas comidas tradi-
cionais que necessariamen-
te você deve oferecer aos seus 
convidados, pois são tradicio-
nais dessa festa. 

Assim, alguns pratos bá-
sicos, como lentilhas (simbo-
lizando o sucesso e a rique-
za), peixe e arroz (fertilidade e 
abundância), não podem fal-
tar. Frutas também são muito 
bem-vindas, especialmente a 
uva, que simboliza a boa sorte 
que a pessoa terá no restante 
do ano. Lembre-se de contra-
tar um bufê variado, que aten-
da até aos vegetarianos, por 
exemplo.

5 - não esqueça 
a decoração

São os detalhes perfeita-
mente adequados à situação 
que farão da sua festa um su-
cesso. Por isso, não deixe a de-
coração do local em segundo 
plano! As cores relacionadas 
ao Réveillon, justamente por 
remeterem à alegria, prosperi-
dade e paz, são principalmen-
te o branco, prata, amarelo e 
dourado. Embora outras cores 
também possam ser utilizadas 
(como o rosa, que simboliza 
amor), as cores claras são pre-
feríveis para deixar o ambien-
te mais leve. 

Você pode usar essas cores 

nas luzes, em toalhas de mesa, 
cadeiras e itens em geral. Além 
disso, tanto sobre as mesas, 
quanto no ambiente em geral, 
você pode colocar velas, flores 
e frutas, que também são tra-
dicionais dessa festa. Há casas 
especializadas de decoração 
que podem ser úteis nesse mo-
mento, pois oferecem ideias e 
também materiais diferencia-
dos para decoração.

Portanto algo com mais 
gente em um espaço maior, o 
segredo são as luzes do local! 
Além disso, uma ótima dica é 
o uso da luz negra, que garan-
tirá um visual incrível quando 
refletida nas roupas e objetos 
brancos.

6 - garanta as 
melhores atrações

Como já disse, o Réveillon 
é um momento de descontra-
ção e diversão! Então, depen-
dendo do tamanho do seu 
evento, você deve pensar até 
na contratação de artistas, 
como bandas ou DJs. Afinal, o 
que é uma festa sem trilha so-
nora?

Se seu evento for grande, 
que a trilha sonora seja eclética 
para agradar a todos os convi-
dados. Nesse caso, bandas que 
tocam estilos variados são uma 
ótima opção. Cuide, porém, 
para que o volume do som es-

teja adequado à festa em caso 
de uma produção menor, por 
exemplo, em que as pessoas 
queiram conversar mais, pois 
a música alta, mesmo que boa, 
pode ser um problema.

7 - ano-novo/pirotecnia
Por fim, toda a beleza da 

virada de ano normalmente 
acontece na contemplação de 
fogos de artifício. Então, procu-
re oferecer fogos variados, de 
estilos e cores diferentes, para 
seus convidados se alegrarem 
na entrada do novo ano.

Mas nesse quesito, segu-
rança é essencial! Assim, com-
pre os fogos em locais autoriza-
dos e especializados. Depois, 
principalmente se tiver crian-
ças na festa, mantenha os fogos 
em locais protegidos até o mo-
mento da virada. E, finalmen-
te, quando for soltar os fogos, 
certifique-se de que todos no 
evento estejam esperando por 
isso e mantenham a distância 
adequada.

8 - tenha um ótimo 
ano-novo!

Ofereça uma comemora-
ção agradável, linda e especial 
a você e aos participantes nes-
sa noite tão especial e apro-
veite!

Por Cecília Cury

Estamos chegando ao fim de 2017 e ao início 
de mais um ano que vem carregado de boas 
expectativas! Para entrar em 2018 com o pé 
direito, nada mais justo que uma comemoração 

à altura para desfrutar deste momento tão 
importante com as pessoas queridas.
mas como em qualquer evento, planejamento 
é fundamental! ainda mais para uma ocasião 

especial como esta, em que você não vai querer 
apenas ficar envolvido com a organização, mas 
também aproveitar a comemoração junto dos 
participantes.
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por SUSANE ZANIN
MOdA & ESTILO VOLTA AO MUNdO

por hENRIqUE hÜBNER

Vitrine

agEnDa DE EVEntOS

16/12 - Formatura ensino médio 
Escola de Educação Básica João 
XXIII – 18h – Plaza Eventos 
- Formatura ensino médio Escola 
de Educação Básica Nossa Senhora 
da Salete - 19h – Salão Paroquial 
católico
- Show com DJ Marcelo Heck – 
23h55 – green club

17/12 - Programação As Maravilhas 
do Natal – 19h – Espaço criança 
Sorriso 

23/12 - Noel Party do Hangra – 
23h30 – hangra 

31/12 – Ano-Novo com Luan & 
Gustavo – 23h – Play club 

Durante o dia os turistas 
que vão a Aruba se revezam 
entre a praia, o hotel e alguns 
passeios. Parece pouca coisa, 
mas há muito para conhecer 
no país. Palm Beach e Eagle 
são as praias mais badaladas 
e possuem ótima estrutura. 
Baby Beach perde em estrutu-
ra, é mais tranquila e perfeita 
para um mergulho. 

Se decidir fazer um pas-
seio, coloque no roteiro um 
trajeto de barco com direito 
a snorkel, ou um passeio no 
submarino Atlantis, onde você 
poderá ver diversos cardumes 
de um jeito único. O Jeep Sa-
fari também encabeça a lista 
das atividades mais interes-
santes na Ilha Feliz e é uma 
opção perfeita para um dia 

de aventura.
À noite, Aruba continua 

sendo um destino superani-
mado. Em Palm Beach há op-
ções para pessoas de todas as 
cidades, que incluem uma noi-
te dançante no Moomba Bea-
ch, a sorte de jogar num cassi-
no ou uma noite de drinks em 
bares agitados como o Señor 
Frogs e Smokey Joe’s.

HOJE EnCErrAmOs nOssA JOrnADA pOr um DOs LugArEs 
mAis inCrívEis DE tODO O munDO! trAgO Até vOCês Os 
mELHOrEs LugArEs pArA sE COnHECEr nA iLHA FELiz.

Espero que tenham gostado de nossa viagem por Aruba! Semana que vem 
retornamos com mais um local fascinante para conhecermos! Forte abraço a todos!

As ciganinhas estão com 
tudo neste verão! Seja em for-
ma de vestidos, macacões ou 
blusinhas e nos mais diferen-
tes tecidos e estampas, elas 
são perfeitas para os dias mais 
quentes. A tendência surgiu 
nos anos 70, época que as mu-
lheres começaram a ter sua 
verdadeira liberdade e leva este 
nome pela similaridade das 
blusas utilizadas pelas ciganas. 

A ciganinha tem uma mo-
delagem ombro a ombro que 
por si só já deixa o look mais fe-
minino e delicado. Diferente 
das outras peças ombro a om-
bro, a ciganinha é mais solta 
e com babados. A beleza des-
sa modelagem pode te acom-
panhar desde a praia ou pisci-
na, com as saídas de praia ou 
uma blusa e shortinho, até a 

balada, combinada com sal-
tos, cintos e saias justas.

Com relação ao biótipo 
de cada mulher, a dica é har-
monizar a parte de baixo con-
forme seu tipo de corpo. Por 
exemplo, se você possui qua-
dris mais largos, dê preferên-
cia para calças ou shorts mais 
justos e destaque a cintura, 
para não aumentar a silhue-
ta. Já quem tem ombros largos 
também deve destacar a cintu-
ra, mas optando por saias mais 
volumosas para igualar a si-
lhueta com a parte de cima. 

E quem pode utilizar a ci-
ganinha? Mulheres de todas 
as idades, desde que utilizem 
um sutiã tomara que caia, para 
não aparecer as alcinhas. De-
pois, é só iniciar 2018 com a ga-
rantia de estilo e muito amor! 

uma ciganinHa QuE traz amOr
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por ROSIANE  POLETTO e ESTELA SERPA

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

Vitrine

Teremos festa em dose dupla na próxima semana! Os colegas do grupo Wh comunicações Fernando 
zimmermann e Stéfany gomes comemoram mais um aniversário na quinta-feira (21) e recebem os 
cumprimentos dos colegas! Parabéns, felicidades e muito sucesso sempre!

meri ranzan festeja mais um 
ano de vida na quarta-feira (20). 
Desejamos muita felicidade 
em sua vida, paz e sucesso! 
Que este dia seja imensamente 
comemorado! Parabéns!

a bela Débora bock aniversaria 
na terça-feira (19) e recebe 
nossos cumprimentos. Que sua 
vida seja sempre abençoada, 
com muita paz e luz! Parabéns!

caSSianO LimBErguEr
amanhã (17) a família 
está em festa, pois é o seu 
aniversário! comemore, 
dance, pule, grite e seja 
grato, pois este dia é só teu! 
Os desejos são de muita 
felicidade, amor, saúde, paz 
e sucesso! Parabéns!

O Papai noel da cDl e associação Empresarial de maravilha 
marcou presença e alegrou o pessoal do Jornal O líder e rádio 
líder Fm. agradecemos a visita e o agrado!

guStaVO LuíS zanOttO!
Finalmente chegou o 
tão esperado dia, a sua 
formatura! Foram muitos 
os momentos passados 
para conseguir chegar 
até aqui, muitos estudos 
e obstáculos. E você 
conseguiu, ultrapassou 
os seus limites. Temos 
certeza de que não foi 
uma etapa fácil, algumas 
vezes a vontade de desistir 
quase falou mais alto, mas 
o mais importante é que 
você está aqui. 
Esperamos que seu 
caminho seja trilhado com muito sucesso. 
Parabéns por mais esta etapa da sua vida!
Parabéns pela sua formatura em medicina!
amamos você!
De seus familiares.
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por LAIS ORO e ANDREA COSTA PELISSARI
dESIGN EM PAUTA

Vitrine

na Sua EStantE

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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BANCO 32

IP
SOBRETUDO

SALMOSCOLO

UIECOUG
ADMIRADORA
CEPARIOS

PILAPSOT
TRANSMISSOR

IDAMEPO
VANSICON

JADECARUSO
DOCASAIM

CARTELASTI
IATBLOC

CORFUTURO

Triturar
(com os
dentes)

Casacão in-
vernal de
longo com-
primento

Pedido da
criança
pequena
à mãe

Poema
homérico

sobre
Ulisses

Ordem de
Serviço
(abrev.)

(?) freudia-
no, estudo
da Psica-

nálise

O PT, em 
relação ao
governo
Temer

“A (?)”,
sucesso
de Lulu
Santos

Chico (?),
chargista

de “O
Globo”

Cada
elemento
do círculo
cromático

Ícone, 
em inglês
Time de
AL (fut.)

Alto (?): região vinha-
teira de Portugal

Local com ampla oferta de
bares e restaurantes

Sapato
feminino
que deixa à mostra 

o peito do pé
É regulada
pela ANS

Mega-
evento realizado no

Brasil em 2016

Empresa de Informática dos EUA
(sigla)

Livro que
reúne poe-
mas bíblicos
Fã (fem.)

Carros de
lotações

Agente (?):
o barbeiro,
em relação
à doença

de Chagas

Mineral 
esverdeado
Setor do

porto (pl.)

Papéis nos quais se 
registram os números
sorteados no bingo

Efeito
comum na
sala vazia
Andava

Aprecie
Bebida 

dos deuses
(Mit.)

Rede fun-
dada por

Silvio
Santos (TV)

Objetivo,
em inglês

Titânio
(símbolo)

O foco, no
cinema
Tempo
verbal

Black (?),
tática

Aí está
(pop.)

Estirpe
(Biol.)
Piauí

(sigla)

Capital fol-
clórica da
Amazônia
peruana 

3/aim. 4/bloc — cepa — icon. 5/lamas. 8/escarpim.

nO SEu OLHar 
Filha de imigrantes mexicanos, maria Sanchez é 
uma advogada inteligente, bonita e bem-sucedida 
que aprendeu cedo o valor do trabalho duro e 
de uma rotina regrada. Porém um trauma a faz 
questionar tudo em que acreditava e voltar para 
sua cidade natal, a pequena Wilmington. a cidade 
também é o lugar que colin hancock escolheu 
para se dar uma segunda chance. colin e maria 
não foram feitos um para o outro, mas um 
encontro casual durante uma tempestade mudará 
o rumo de suas histórias. 

a infLuÊncia DaS cOrES 
na DEcOraÇãO DE amBiEntES

VErmElHo
Positivo: coragem 
física, força, calor, 

energia, sobrevivência 
básica, “luta ou 

fuga”, estimulação, 
masculinidade, excitação.

Quando o assunto é a 
escolha de cores para a de-
coração de ambientes, te-
mos duas situações: o gos-
to pessoal e a influência que 

elas nos causam. É um as-
pecto psicológico que afe-
ta nosso ânimo e até mes-
mo nossas atitudes. Por isso 
é interessante entender a 

psicologia das cores e o que 
elas causam em nosso com-
portamento, para que cada 
cômodo da casa se torne 
mais prazeroso.

marrom
Positivo: 

seriedade, 
calor, 

natureza, terra, 
confiabilidade, 

suporte.

BraNco
Positivo: higiene, 

esterilidade, clareza, pureza, 
limpeza, simplicidade, 

sofisticação, eficiência.

ciNZa
Positivo: neutralidade 
psicológica.

prEto
Positivo: sofisticação, 
glamour, segurança, 
segurança emocional, 
eficiência, substância.
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A Deliciart, empreendimen-
to de doces e salgados para even-
tos, inaugurou em novo ende-
reço na segunda-feira (11). Os 
proprietários, Rodrigo e Lorena 
da Luz, destacam que com o au-
mento da demanda decidiram 
atuar em um lugar maior, próxi-
mo ao Centro, facilitando o re-
lacionamento com os clientes.

A empresa está localizada 
na Avenida Euclides da Cunha, 
ao lado do Mercado Solivo. Além 
das encomendas, conta com sal-
gados congelados a pronta entre-
ga. “Convidamos a todos para co-
nhecer nosso trabalho e também 
o novo espaço. Atuamos em Ma-
ravilha e também fizemos entre-
ga nas cidades vizinhas”, afirmam.

nOViDaDE

aPrEnDizaDO

Deliciart inaugura 
em novo endereço

integrantes da rede 
feminina participam de 
evento em florianópolis

Fotos: Camilla Constantin/O Líder

rodrigo e lorena da luz

Empreendimento está localizado na avenida Euclides da cunha

A Rede Feminina de Com-
bate ao Câncer de Maravilha 
esteve presente no 6º Encon-
tro Brasileiro de Portadores de 
Câncer, promovido pela Asso-
ciação Brasileira de Portadores 
de Câncer (Amucc) de Floria-
nópolis, nos dias 27 e 28 de no-
vembro. Participaram do even-
to a presidente, Cicilia Heydt, 
e a voluntária Méri Ranzan.

Na oportunidade, foram 

discutidos diversos assuntos 
relacionados ao câncer, como 
o que é oncologia integrati-
va, nova visão sobre fisiolo-
gia e a fosfoetanolamina. De 
acordo com as participantes, 
o encontro contou com a pre-
sença de Leoni Margarida, da 
Amucc, além de 25 médicos 
de diversas áreas. “Foram as-
suntos de grande valia para 
nosso aprendizado’, avaliam. 

cicilia heydt e méri ranzan representaram a rede Feminina de maravilha

Divulgação

A felicidade estampa o 
rosto da família Brambilla. 
O último ano foi mais do 
que especial, foi enriquece-
dor. Na bagagem, além de 
suas roupas, eles levam me-
mórias de uma viagem que 
jamais vão esquecer. Du-
rante dez meses Fernando 
Brambilla, sua mulher, Pa-
mela Rodrigues, e o filho do 
casal, Raul Brambilla, viaja-
ram mais de 28 mil quilôme-
tros visitando a América La-
tina. E agora, voltaram para 
casa. 

A expedição começou a 
ser pensada em 2015, mas 
saiu do papel no dia 1º de fe-
vereiro de 2017. De lá para 
cá, os três visitaram a Ar-
gentina, Chile, Bolívia, Peru, 
Equador e 14 estados brasi-
leiros em uma Kombi 1997, 

apelidada como Sonhadora. 
Eles voltaram a Maravilha, 
ponto de partida da viagem, 
na semana passada e conta-
ram à redação do Jornal O 
Líder sobre a experiência de 
vivenciar novas culturas.

O primeiro destino da 
viagem foi a Argentina, de-
pois a Costa do Pacífico e o 
retorno pelo Brasil iniciou 
no Acre. “Ficamos seis me-
ses do país, onde passamos 
pelos lugares mais exóti-
cos, com povos nativos, ar-
quitetura pré-histórica e 
culinária marcante”, lembra 
Brambilla. 

O casal conta que cada 
povo é único e passa uma sa-
bedoria diferente. Segundo 
ele, as melhores experiên-
cias para um viajante come-
çam nas fronteiras. “Em um 

EXPEDiÇãO SOnHaDOra Família Brambilla percorreu 28 mil 
quilômetros pela América Latina em 10 meses 

cinco países, 14 estados e um 
destino: O cOnHEcimEntO 

dos países os policiais que-
riam cobrar um valor maior 
do que eu sabia que era para 
a passagem da Kombi. Então 
fui conversar com um agen-
te e ele me disse que estava 
tudo bem, apenas eu deveria 
servi-lo de uma Coca-Cola”, 
conta. 

A rotina na viagem mu-
dava quase todos os dias. 
Antes de dormir, o casal de-
cidia qual seria a próxima 
parada e o caminho a per-
correr. No caminho, conhe-
ceram muita gente e fize-
ram grandes amizades. “As 

pessoas nos convidavam 
para ir até suas casas e fazer 
uma refeição ou conhecer a 
família. Passamos por gente 
muito boa”, destaca. 

Um dos países que esta-
va no roteiro e não foi visi-
tado foi a Venezuela. O país 
passa por uma crise política 
desde 2013, mas neste ano 
a situação ficou pior e a vi-
sita da Expedição Sonhadora 
teve que ser adiada. “Vimos 
muitos venezuelanos pela 
América, todos nos diziam 
que infelizmente não deverí-
amos ir”, lamenta Brambilla. 

E O PróXimO DEStinO?
a família já planeja um novo percurso. Em 
dois anos eles querem iniciar uma expedição, 
desta vez pela Europa. a vontade de 
continuar nasce das lembranças da volta ao 
mapa da américa latina. “como diz a letra de 
música interpretada por ira: ‘mas a realidade 
que vem depois não é aquela que planejei, eu 
quero sempre mais’, estamos persistindo nos 
nossos sonhos”, finaliza brambilla.

a Kombi Sonhadora, durante a expedição

Família brambilla

O filho do casal, raul, tem dois anos e 10 meses

Fotos: Divulgação
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No último dia 30 o Sicre-
di Alto Uruguai RS/SC recebeu 
da Assembleia Legislativa do 
Rio Grande do Sul a certifica-
ção do Prêmio Responsabilida-
de Social, além da certificação 
como finalista do Troféu Des-
taque - Tema Norteador. Com a 
temática “Equidade de gênero”, 
a cooperativa apresentou o pro-
grama Sicredi Mulher.

Instituído pela Assembleia 
Legislativa do Rio Grande do 
Sul há 17 anos, o Prêmio de 
Responsabilidade Social distin-
gue ações de organizações pú-
blicas e privadas que atuam 
pelo bem-estar social e preser-
vação do meio ambiente. “Fi-

rEcOnHEcimEntO Prêmio foi instituído pela Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul há 17 anos

Sicredi alto uruguai rS/Sc recebe 
certificado de responsabilidade Social

conTEmPLadoS 
1º (prêmio r$ 5 mil) – adael balzan – Frederico 
Westphalen (rS)

2º (prêmio r$ 5 mil) – Enio Franco – Taquaruçu do Sul (rS)

3º (prêmio r$ 5 mil) – alcides aurélio Prezotto – 
rodeio bonito (rS)

4º (prêmio r$ 5 mil) – leopoldo Sarzi Sartori – caiçara (rS)

5º (prêmio r$ 10 mil) – ademir noronha – Frederico 
Westphalen (rS)

6º (prêmio r$ 10 mil) – mafalda malacarne – 
Planalto (rS)

7º (prêmio r$ 10 mil) – cesar andré mazzonetto – 
Frederico Westphalen (rS)

8º (prêmio r$ 50 mil) – claudineia camargo – Erval 
Seco (rS)

camos muito felizes e compar-
tilhamos essa alegria com os 
nossos associados. É um prê-
mio que referenda a preocu-
pação que a cooperativa tem 
em desenvolver ações que 
despertem o empreendedo-

rismo da mulher e que con-
tribuem para a melhoria da 
qualidade de vida das nossas 
famílias associadas e no de-
senvolvimento regional”, des-
taca Angelita Cadoná, direto-
ra de operações.

angelita cadoná representou o Sicredi

O Sicredi Alto Uruguai 
RS/SC encerra 2017 devol-
vendo aos associados mais de 
R$ 270 mil oriundos das re-
servas dos planos de consór-
cios. Este valor foi devolvido 
no decorrer do exercício para 
mais de 360 associados das 27 
agências da cooperativa. 

O fundo de reserva é um 
diferencial do produto con-
sórcio e está incluído no va-
lor das parcelas pagas. No 
encerramento de cada gru-
po, os consorciados rece-
bem o percentual que foi 
pago ao longo do período, 
tornando assim o custo final 
do seu consórcio ainda me-
nor em relação ao praticado 

funDOS DE rESErVa

Patrício Santana Filho, de Palmitinho 

no mercado. O mesmo pos-
sui o objetivo de garantir as 
contemplações dos grupos 
de consórcios caso haja ina-
dimplentes. 

No Sicredi, como o pro-

duto só é disponibilizado 
aos associados, o índice de 
inadimplência é muito bai-
xo. Caso haja algum con-
sorciado desistente, outro 
associado entra para parti-

cipar. “Além da devolução 
do fundo de reserva aos as-
sociados, é importante des-
tacar que os consórcios são 
uma ótima opção para rea-
lizar diversos sonhos e ne-
cessidades de consumo ou 
investimento, pois não há in-
cidência de juros e são pla-
nos flexíveis, de acordo com 
as necessidades de cada as-
sociado”, afirma o diretor de 
negócios, Márcio Girardi.

O Sicredi oferece planos 
de consórcio nos segmentos 
de automóveis, motocicletas, 
pesados, imóveis, serviços 
e recentemente o consórcio 
sustentável para aquisição de 
equipamentos ecoeficientes.

O Sicredi realizou no úl-
timo dia 8 o sorteio final da 
Campanha Super Sorte Co-
operada 2017, bem como a 
inauguração do Centro de 
Eventos em Rodeio Bonito. 
Com participação de mais de 
400 pessoas, o evento consa-
grou o fechamento de mais 

um ano de intensas ativida-
des desenvolvidas pela coo-
perativa.

O sorteio final da cam-
panha promocional contem-
plou oito associados com 
quatro prêmios de R$ 5 mil, 
três prêmios de R$ 10 mil e o 
grande prêmio de R$ 50 mil. 

Este ano, a 11ª edição da Su-
per Sorte Cooperada sorteou 
entre os associados partici-
pantes 113 prêmios em di-
nheiro, totalizando R$ 310 
mil. Nas 27 agências da coo-
perativa, foram mais de 488 
mil cupons participantes.

O momento também foi 

marcado pela inauguração do 
Centro de Eventos da Sicre-
di Alto Uruguai RS/SC, com o 
pronunciamento de lideran-
ças locais e apresentação do 
espaço, ampla estrutura com 
5 mil m², sendo 743m² do sa-
lão principal, além de esta-
cionamento e campo de fute-

 O programa Sicredi Mu-
lher é uma iniciativa que com 
menos de dois anos de ativi-
dades já contemplou mais de 
15 mil participações em mais 
de 150 ações. As 27 agências 
da cooperativa contam com 
uma colaboradora represen-
tante e uma associada intitu-
lada de apoiadora, ambas res-
ponsáveis por mobilizar as 
ações desenvolvidas ou apoia-
das por meio do programa. 
Palestras e cursos de capaci-
tação são alguns exemplos de 
ações realizadas por meio do 
Sicredi Mulher que tem por 
objetivo desenvolver o empo-
deramento feminino.

certificação foi entregue no último dia 30

SuPEr SOrtE cOOPEraDa

bol, com uma infraestrutura 
adequada para eventos so-
ciais e culturais. 

O ambiente é climatizado, 
com sistema de som, cozinha 
equipada e área arborizada. 
“O Centro de Eventos é um 
espaço construído pela coo-
perativa, que estará à dispo-
sição dos nossos associados 
e entidades para utilização. 
Além de usufruirmos da es-

trutura para as diferentes ini-
ciativas da cooperativa, vimos 
nesta uma oportunidade de 
contribuirmos com a socie-
dade para que possam pro-
mover eventos, principal-
mente aqueles que venham 
agregar social ou cultural-
mente para o nosso municí-
pio e toda região”, ressalta o 
presidente da cooperativa, 
Eugenio Poltronieri.

centro de Eventos em rodeio bonito

Sorteio contemplou oito associados
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O Centro Educacional Mun-
do Infantil (Caic) encerrou o pro-
jeto Sanitarista Júnior no últi-
mo dia 8, com a participação 
de aproximadamente 70 alu-
nos das turmas do 5º ano e 
professores. O evento contou 

com palestra, sorteio de brin-
des e entrega de certificados.

O projeto, promovido pela 
Companhia Integrada de De-
senvolvimento Agrícola de San-
ta Catarina (Cidasc), em parce-
ria com a Secretaria de Educação 

e o educandário, tem por ob-
jetivo principal formar agen-
tes multiplicadores da defesa 
agropecuária por meio de pro-
cessos, atitudes de sensibiliza-
ção, comprometimento e cons-
ciência sanitária. Durante todo 

o ano letivo os alunos estuda-
ram temas relacionados aos ani-
mais, doenças, plantas, agro-
tóxicos, alimentos orgânicos 
e fiscalização sanitária. Tam-
bém foram promovidas pales-
tras e discussões em sala de aula. 

atiViDaDES

EDucaÇãO

caic encerra projeto Sanitarista Júnior

casa de contação de Histórias terá mais dois 
dias de atendimento 

Fotos: Divulgação

aproximadamente 70 alunos participaram do projetoalunos receberam certificado

Com o objetivo de arre-
cadar fundos para os prêmios 
anuais entregues às integran-
tes, o Clube de Mães Vitória, 
do Clube 25 de Julho, reali-
zou almoço no domingo (10). 

A festa foi realizada no Sa-
lão Paroquial Católico e teve 
a presença de 250 participan-
tes. Depois do churrasco o 
evento ficou por conta do gru-
po musical Irmãos Freitag.   

EncOntrO 
clube de mães Vitória 
realiza almoço beneficente 

Fotos: Diana Heinz/O Líder

Participaram do almoço 250 pessoas 

integrantes do clube de mães vitória 

Foram assados 150 quilos de carne 

O Grupo de Teatro Anun-
ciação vai encenar, na noi-
te do dia 24, o nascimento de 
Jesus Cristo, no salão paro-
quial católico de Maravilha. 
De acordo com a coordena-
dora, Elenir Isoton, a celebra-
ção começa às 20h e é aber-
ta para todas as religiões. 

Segundo a coordenado-
ra, o grupo é formado por qua-
se 40 pessoas, encena também 
a celebração de Páscoa e nes-
te ano começou a apresen-
tar a aparição de Nossa Senho-
ra Aparecida. Para a encenação 
deste Natal os ensaios são rea-
lizados aos domingos, às 19h. 

cELEBraÇãO
grupo de teatro prepara 
apresentação para noite de natal

Cinquenta e oito alunos do 
Centro de Educação de Jovens e 
Adultos (Ceja) de Maravilha re-
ceberam o diploma em soleni-
dade realizada na noite de quin-
ta-feira (14). De acordo com a 
diretora, Jucilei Passoni Giaco-
min, os formandos são do ensino 
fundamental e médio. “Estamos 
muito felizes com a participação 
dos alunos. São ótimos estudan-
tes e vão deixar marcas na insti-
tuição”, diz.

As matrículas seguem aber-
tas e as aulas, oferecidas nos três 

cOnQuiSta Matrículas seguem abertas e aulas iniciam no dia 15 de fevereiro

ceja promove formatura

turnos, iniciam no dia 15 de feve-
reiro. Jucilei explica que é preciso 
ter 15 anos para cursar o ensino 

fundamental e 18 para o ensi-
no médio. “Quem ainda não re-
alizou as matrículas e gostaria 

de retornar aos bancos escolares 
ou conhecer a modalidade, está 
convidado”, afirma.

instituição formou 58 alunos

Free Color

Desde o último dia 12 a Se-
cretaria de Educação de Mara-
vilha realiza atividades na Casa 
de Contação de Histórias. Se-
gundo a secretária, Roseméri 
da Silva, primeiramente as con-
tadoras realizaram uma etapa 
de contação na casa e depois os 

alunos fizeram visitas ao Museu 
Padre Fernando de Maravilha, 
onde há exposição de presépios. 
“Na Casa de Contação de Histó-
rias foram atendidas as crianças 
de 1º ao 4º ano e agora, na fase fi-
nal, as contadoras de histórias es-
tão indo nas escolas junto com 

o Papai Noel”, conta Roseméri, 
lembrando que esta fase é para a 
educação infantil. 

maiS DOiS DiaS 
Nos dias 21 e 23 deste mês 

a Casa de Contação de Histó-
rias estará aberta e à disposi-

ção da população. O horário 
de atendimento será das 15h às 
22h. Na oportunidade, as con-
tadoras e o Papai Noel estarão 
recebendo todos os visitan-
tes. A casa fica no Parque Ci-
dade das Crianças, em frente 
à prefeitura. 
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ODi SPOrtS 

mOBiLizaÇãO

uma nova opção em artigos esportivos 
e uniformes personalizados

alunos participam de ação contra a dengue

Os fãs de artigos espor-
tivos e uniformes persona-
lizados agora têm uma nova 
opção: a Odi Sports, que 
inaugurou no sábado (9), 

na Avenida Sete de Setem-
bro, 216, Centro de Maravi-
lha. A loja é especializada 
em uniformes para equi-
pes esportivas, empresas 

e escolas, além de uma li-
nha completa de confec-
ções para atletismo, ginás-
tica, academia e ciclismo. 
“Venham conferir nosso 

novo espaço e a qualidade 
dos nossos produtos”, convi-
da o proprietário Odair Ba-
tistello. O telefone da Odi 
Sports é o (49) 3664 0580. 

Fotos: Diana Heinz/O Líder

 Equipe da Odi Sports loja confecciona uniformes para equipes esportivas, empresas e escolas

O Grupo Raiar do Sol, do 
Bairro Cohab, recebeu 17 gru-
pos durante almoço realiza-
do no sábado (9). Essa foi a 
terceira festa do ano promo-
vida pela entidade, que en-
cerrou o cronograma do ca-
lendário anual de almoços 
para retribuir as visitas rea-
lizadas ao longo de 2017. 

O evento foi promovido no 
Salão Paroquial Católico e teve 
como cardápio churrasco, pães, 
cucas e saladas. A programação 
continuou à tarde com matinê 
animada por Augusto & Ban-
da. Com o lucro, os integran-
tes darão continuidade à par-
ticipação em festas em outras 
comunidades e municípios. 

cOnfratErnizaÇãO

com terceira festa do 
ano, grupo raiar do Sol 
recebe 500 pessoas

Fotos: Diana Heinz/O Líder

Festa foi realizada no Salão Paroquial católico

integrantes cozinharam para a festa 

Foram assados 300 kg de carne

Na segunda-feira (18) os 
associados do Sicredi Alto 
Uruguai RS/SC irão receber 
em sua conta corrente a cor-
reção de 5,5% do capital so-
cial. Neste dia serão distri-
buídos mais de R$ 4 milhões 
entre os mais de 65 mil asso-
ciados da cooperativa. Este é 
o segundo ano consecutivo 
que o Sicredi realiza o paga-
mento da correção em conta 
corrente dos seus associados. 
“Serão mais de R$ 4 milhões 

SicrEDi Pagamento será feito na segunda-feira (18) 

mais de r$ 4 milhões na conta 
corrente dos associados

associados irão receber o pagamento na próxima semana 

Divulgação

devolvidos, beneficiando ain-
da mais o comércio regional 

neste fim de ano”, destaca Ja-
ques Samuel dos Santos, dire-

tor executivo do Sicredi Alto 
Uruguai RS/SC.

Os associados podem vi-
sitar as agências para obter 
mais informações ou aces-
sar a conta corrente por meio 
dos canais do Sicredi. Após o 
ciclo de assembleias de 2018, 
a cooperativa estará distri-
buindo mais um percentual 
dos resultados deste ano, de 
acordo com suas movimen-
tações financeiras, em capi-
tal social. 

A equipe da Sala de Situa-
ção realizou uma visita na Esco-
la de Educação Básica Santa Te-
rezinha. “O trabalho consiste em 

fazer uma trilha dentro da esco-
la e visualizar alguns pontos que 
possam acumular água”, explica 
o coordenador da Sala de Situ-

ação, Francys Balestreri. Segun-
do ele, a trilha é demarcada por 
símbolos e em cada ponto exis-
te um orientador para ajudar os 

alunos a encontrar os proble-
mas. Depois da trilha, os alu-
nos fizeram um relatório do que 
pode ser melhorado no local.
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Jair Antunes e a espo-
sa, Iliete Brükmann, funda-
ram sua primeira empresa 
há 12 anos, realizando o so-
nho de ter o próprio negó-
cio. A Senna Soluções Au-
tomotivas sempre prestou 
serviços para automóveis, 
mas agora passa a focar so-
mente na linha de mecâni-
ca. Além dos proprietários, 
a empresa conta com mais 
um colaborador. O atendi-

mento é de segunda a sex-
ta-feira, com agendamento.

Antunes destaca que a 
empresa atende automóveis 
da linha leve, com injeção 
eletrônica, câmbio automáti-
co, airbag, ABS e programa-
ção de veículos. A Senna So-
luções Automotivas atende 
na Rua do Trabalho, no Bair-
ro Frei Damião. O diferen-
cial é o atendimento com 
transparência ao cliente.

Senna Soluções 
automotivas passa a focar 
em serviço de mecânica

Sorveteria da gringa possui horário diferenciado 

marmoraria tunense trabalha com pedras 
nacionais e importadas

Escapamentos tricolor tem 20 anos de atendimento 

Sede da empresa no bairro Frei Damião

Empreendimento presta serviços de mecânica para linha leve 

Com 12 anos de atendi-
mento, a Sorveteria da Grin-
ga oferece uma linha va-
riada de mercadorias para 
atender as necessidades da 
freguesia. O cliente encon-
tra produtos da linha básica 

de mercado, bebidas, sor-
vetes e bazar. Os proprietá-
rios, Cleci Marlene Gerva-
soni e Claudir Henchen, já 
são conhecidos pelo aten-
dimento diferenciado, não 
apenas com o horário, mas 

também com a simpatia. 
Cleci é mais conhecida 

como Gringa e adora o con-
tato com o público. O ca-
sal mantém a empresa aber-
ta até às 22h todos os dias 
da semana. Os proprietá-

rios destacam que a abertu-
ra do negócio representou 
a realização de um sonho 
e uma garantia de ren-
da para a família. O atendi-
mento é na Rua Padre Réus, 
no Bairro Nova Morada.

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder

Sorveteria da gringa atende na rua Padre réus casal de proprietários da empresa 

A empresa tem 12 anos 
de história, mas abriu as por-
tas em Maravilha em junho 
de 2016, após prestar servi-
ços para o município há qua-
tro anos. Os proprietários, 
Neimar Paulo Sehnem e a es-

posa, Luciane, abriram as por-
tas da empresa no município 
de Tunápolis e, devido à de-
manda de atendimentos na re-
gião de Maravilha, mudaram 
a sede da Marmoraria Tunen-
se para a Cidade das Crianças. 

A empresa trabalha com 
mármores e granitos nacionais 
e importados, fazendo solei-
ras, pingadeiras, mesas, pias, 
churrasqueiras, lareiras, roda-
pés, túmulos, capelas, plati-
bandas de casa, pisos de grani-

to e cubas maciças em pedra. 
A equipe é formada por seis 
pessoas, que atendem, além 
de Maravilha, os municípios 
vizinhos. O atendimento é de 
segunda a sábado, na Rua do 
Trabalho, Bairro Frei Damião.

marmoraria Tunense atende no bairro Frei Damião Empresa trabalha com mármores e granito

Divulgação

A empresa foi fundada 
em 1997 pelos irmãos Lenoir 
e Lanire Werner, começan-
do com venda e instalação 
de escapamentos para veícu-
los. Leonir conta que vendia 
a peça e não cobrava a mão 

de obra para colocação, tra-
dição que ainda é manti-
da pela equipe. Atualmen-
te a Escapamentos Tricolor 
é comandada por Lenoir e 
os filhos Rafael e Rudiero. 

Além dos escapamen-

tos, a família trabalha com 
troca de óleo, baterias e de-
mais acessórios automo-
tivos. Na venda de qual-
quer peça, o serviço para 
instalação não é cobrado, 
um dos principais diferen-

ciais da empresa. A equi-
pe também atende o clien-
te na hora, sem precisar de 
agendamento. O atendi-
mento é de segunda a sá-
bado, na Rua João Reg-
ner, Bairro Frei Damião.

Sede da Escapamentos Tricolor Sócios-fundadores e novos proprietários da empresa
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Quem passou pela Visu-
al Modas, na Avenida Presi-
dentes Vargas, no sábado (9) 
viu uma paisagem diferen-
te. A CDL e Associação Empre-
sarial instalou a Casa Itineran-
te do Papai Noel no local para 
que o bom velhinho distribuís-
se doces e abraços às crianças. 

A programação iniciou 
no dia 2 de dezembro, duran-
te a Caminhada das Lanternas 
e inauguração da iluminação 
natalina, na Avenida Sul Brasil. 
Nesta semana ele esteve na Ave-
nida Maravilha e desde ontem 
(15) até terça-feira (19) ele es-
tará na Avenida Sete de Setem-

cDL E aSSOciaÇãO EmPrESariaL 
casa itinerante do Papai noel visita 
avenidas até dia 25 de dezembro 

no sábado (9) o Papai noel esteve na avenida Presidente vergas

Diana Heinz/O Líder

bro. Mas hoje (16) ao invés da 
casa, o Papai Noel irá visitar o co-
mércio de Maravilha. A progra-
mação continua na sexta-feira 
(20) e segue até o Natal, na Ave-

nida Araucária. A equipe tam-
bém realizou visitas durante o 
mês de dezembro às empresas 
que aderiram à Campanha da 
CDL e Associação Empresarial. 

O Grupo Escoteiro Raí-
zes promoveu o encerramen-
to do ano no sábado (9) e 
domingo (10), com acampa-
mento no interior do municí-
pio. No local foram desenvolvi-
das diversas atividades, como 
uma gincana envolvendo ati-
vidades com água e trilha. 

As famílias também parti-
ciparam da confraternização, 
que contou com jantar. De acor-
do com os membros do grupo, 
os escoteiros puderam brincar, 
aprender e descontrair, além 
de desenvolver trabalho em 
equipe, de liderança e espírito 
aventureiro. “Os chefes encer-
ram as atividades do ano com 
o dever cumprido”, destacam.

O grupo promove duran-
te todo o ano o desenvolvimen-
to físico dos participantes por 
meio de jogos ao ar livre, exer-
cícios, excursões e acampa-
mentos, desenvolvimento mo-
ral pela aceitação voluntária da 
Lei e Promessa Escoteiras, além 

acamPamEntO
Escoteiros realizam encerramento 
do ano com atividade especial

do desenvolvimento intelectual 
com preparação adequada em 
cada uma das etapas, como co-
zinha, campismo, nós, natação, 
salvamento, primeiros socor-
ros, regras de segurança, orien-
tação, transmissão de sinais, es-
tudo da natureza e outros.

Os participantes expli-

cam que as atividades contri-
buem para que crianças e jo-
vens de 7 a 21 anos assumam 
seu próprio desenvolvimento 
por meio da vida ao ar livre, do 
trabalho em equipe e da pres-
tação de serviços à comuni-
dade. As atividades retornam 
no mês de fevereiro de 2018. 

Participantes aprenderam e se divertiram com as atividades 

Divulgação

SOLiDariEDaDE
grupo Escoteiro raízes promove 
ação solidária

O Grupo Escoteiro Raízes 
realizou ação solidária no sá-
bado (9), arrecadando brin-
quedos em bom estado. O ob-
jetivo é ajudar crianças de 
baixa renda e também desper-
tar o espírito de solidarieda-
de nos escoteiros e lobinhos. 
Os brinquedos arrecada-
dos foram entregues ao Papai 
Noel e ao Rotary, que irão fa-
zer a entrega dos presentes.

Para os membros do gru-
po, fica a certeza de que estes 
donativos estão em boas mãos 
e irão alegrar o Natal de mui-

arrecadação foi realizada no sábado (9)

tas crianças. “Não só de acam-
pamentos ou de atividades ao 
ar livre vive um escoteiro. Nós 
precisamos estar sempre dis-

postos e prontos para aju-
dar o próximo, especialmente 
se este estiver diante de algu-
ma necessidade”, afirmam. 

Divulgação

PrimEirOS SOcOrrOS Objetivo foi capacitar os 
participantes acerca das práticas de primeiros socorros

LEO clube realiza treinamento
Os integrantes do LEO 

Clube Maravilha receberam 
no domingo (10) treinamen-
to de primeiros socorros. A 
ação foi ministrada por Re-
nan Lazzaretti, bombeiro e 
membro do Clube, com o 
objetivo de capacitar os par-
ticipantes acerca das práti-
cas de primeiros socorros. 
“O que ensinei é extrema-
mente necessário quando 
ocorrem acidentes de qual-
quer natureza. É importante 
saber o que fazer até a che-
gada do profissional”, disse 
Lazzaretti. 

Além do LEO Clube Ma-

companheiros com os troféus obtidos nos Jogos do lEO clube 

ravilha, o Clube de Lions 
participou da qualificação. 
Outro assunto debatido du-
rante o encontro foi a pre-

miação obtida nos Jogos 
Anuais do LEO Clube (Jalc) 
e a campanha de Natal que 
será realizada. 

Divulgação
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Bom JESUS do oEStE

O ano 2017 foi de mui-
to trabalho para a Secreta-
ria de Saúde do município. 
De acordo com o secretá-
rio, Sílvio César Ceccon, isso 
pode ser visto pelos eleva-
dos números de atendimen-
tos e procedimentos pres-
tados pela equipe. Segundo 
ele, somente este ano foram 
10.873 atendimentos pres-
tados na área médica, de fi-
sioterapia, nutrição e psico-
logia. O número resulta em 
uma média de 45 atendi-
mentos diários na Unidade 
Básica de Saúde (UBS).

A Secretaria também 
implantou programas para 
atender a população, como 
o Rang e Sisreg. O Rang Saú-
de é um sistema de monito-
ramento que permite que a 
administração acompanhe o 

rESuLtaDOS Secretário de Saúde destaca trabalhos realizados ao 
longo do ano e apresenta dados

unidade Básica de Saúde soma 
mais de 40 atendimentos diários

DaDOS
consultas especializadas: 
529
atendimentos 
odontológicos: 835
atendimentos coletivos 
odontológicos: 204
Procedimentos realizados 
(curativos, aferição 
de pressão, injeções e 
medicações): 9.972
Exames coletados: 6.411
Pacientes que coletaram: 
876
aparelhos auditivos 
entregues: 17 
cadastros das agentes de 
saúde: 2.283 (individual) e 
985 (domiciliar)

cirurgias – 
encaminhamentos:
Ortopedia: 27

Otorrino: 3
hérnia: 3
histerectomia: 7
catarata: 23
varizes: 15
Pterígio: 5

Exames – 
encaminhamentos:
Eco cardiograma: 51
ressonância magnética: 
66
Eletroneuromiografia: 
10
Teste de esforço: 7
Doppler: 27
rX odontologia: 70
Densitometria óssea: 24
Ultrassom: 225
Eletrocardiograma: 251
Fisioterapia urológica: 6
colonoscopia: 11
Endoscopia: 57

Sílvio césar ceccon

Divulgação
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andamento da rede de Saú-
de. O Rang também permite 
que a Secretaria tenha aces-
so a outras funções e infor-
mações. Esse monitoramen-
to ocorre com a colaboração 
dos trabalhadores de toda 
a rede, registrando os deta-
lhes dos procedimentos. Já 
o Sisreg visa agilizar e garan-
tir qualidade ao processo de 
regulação nacional, dando 
maior credibilidade aos da-
dos dos pacientes atendidos.

O Ginásio Municipal de 
Esportes sediou apresenta-
ções de patinação e dança 
no último dia 8. Com gran-
de presença do público, 
mais de 14 coreografias fo-
ram apresentadas. De acor-
do com a diretora de Cultu-
ra, Leisi Rauber Wandscheer, 
o show foi um sucesso e reu-
niu aproximadamente 55 alu-
nos. “Agradecemos as pro-
fessoras Jaqueline, Solange e 

Daiana, que estiveram à fren-
te dos trabalhos este ano, ad-
ministração, alunas, pais e a 
comunidade em geral”, diz.

O evento fez parte da 
programação de Natal e con-
tou com a presença do prefei-
to em exercício, Antônio Nas-
cimento; vice-prefeito, Ivonir 
José Santolin; prefeito licen-
ciado, Ronaldo Luiz Senger; 
além de vereadores; secre-
tários; e demais lideranças.

cOrEOgrafiaS

mEtaS

agEnDamEntO

cOnfratErnizaÇãO

Show de patinação e 
dança encanta o público 

administração realiza 
prestação de contas

Secretaria de agricultura e meio ambiente 
adquire ensiladeira

grupo de idosos promove encerramento 

Fotos: Divulgação

Evento fez parte das programações de natal

Público acompanhou 14 coreografias

O Salão Comunitário da 
Linha Rainha da Serra sediou, 
na terça-feira (12), a presta-
ção de contas da administra-
ção referente ao ano 2017. 
Após detalhes do que foi re-
alizado em cada secreta-
ria, foram apresentadas as 
prioridades e metas para o 
próximo ano. No fim da ex-
posição, as lideranças res-
ponderam alguns questiona-
mentos dos participantes. 

De acordo com o pre-
feito em exercício, Antônio 
Nascimento, a reunião pro-
porcionou aos gestores um 
momento de interação com o 

público. “Foi uma ação impor-
tante, pois além de apresentar 
o que já realizamos, tivemos 
a oportunidade de esclare-
cer alguns dos obstáculos 
que temos enfrentado”, diz. 

O vice-prefeito, Ivonir 
José Santolin, afirma que o 
objetivo é aumentar a trans-
parência. “Esse tipo de ação 
é algo que sentimos ter o de-
ver de oferecer à nossa po-
pulação e organizaremos 
mais reuniões como esta em 
outras comunidades do inte-
rior, pois assim podemos ou-
vir as reivindicações de nos-
sa população”, destaca.

reunião contou com expressiva participação dos munícipes

Com o objetivo de facili-
tar e agilizar a confecção de 
silagem, a Secretaria de Agri-
cultura e Meio Ambiente fez 
a aquisição de uma ensila-
deira. Conforme o secretário, 
Marcio Storck, há urgência 
em atender os agricultores.

A produção de silagem 
irá iniciar no dia 26 des-
te mês. “Lembrando que o 
agendamento já está sen-
do realizado na Secretaria 
e que a equipe está equipa-
da para poder atender a de-
manda dos munícipes”, diz. 

Divulgação

máquina irá agilizar 
os trabalhos 

O Grupo de Idosos do mu-
nicípio realizou o encerramento 
das atividades do ano com ati-

vidades especiais. Com grande 
participação do público, o en-
contro contou com muita di-

versão e entrega de brindes. Na 
oportunidade, estiveram pre-
sentes o prefeito, Antônio Nasci-

mento; vice-prefeito, Ivonir José 
Santolin; e a diretora de Cultu-
ra, Leisi Rauber Wandscheer.

Fotos: Divulgação

confraternização contou com expressiva participação dos integrantes Participantes receberam brindes 
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cUNHa porã

A Secretaria de Educação 
promoveu, no último dia 8, a 
terceira edição do Dia da Fa-
mília na Escola, na SER Auri-
verde. A programação é uma 
parceria entre os centros de 
Educação Infantil (CEIs) Pe-
quenos Brilhantes, Pequeno 
Príncipe, Sonho de Anjo, Ali-
ce Silva Winckler, Raio de Sol, 
Recanto dos Amiguinhos, 
Criança Feliz e a Escola Nú-
cleo Número Um.

Entre os atrativos este-

tErcEira EDiÇãO Evento contou com apresentações e exposição dos 
trabalhos feitos no decorrer do ano 

Dia da família na Escola reúne 
grande público

alunos realizaram apresentações

Fotos: Viviane Seben/Ascom prefeitura

Evento contou com a participação de lideranças mamães noéis entregaram presentes

ve a exposição dos trabalhos 
desenvolvidos no decorrer do 
ano. Na ocasião, a secretária 

de Educação, Marise Schmi-
dt, ressaltou o sucesso do ano 
no que se refere ao trabalho 

em equipe, fator determinan-
te para a conquista dos objetivos 
estabelecidos.

O prefeito, Jairo Ebeling, pa-
rabenizou o comprometimento 
dos profissionais da Educação 
e os investimentos feitos na área 
no decorrer do ano. Ebeling fri-
sou a importância da participa-
ção das famílias na vida escolar 
dos filhos. O evento contou com 
apresentações e também com 
a presença de mamães noéis 
entregando presentes. 

Crianças e adolescen-
tes do Serviço de Convivên-
cia e Fortalecimento de Vín-
culos (SCFV) participaram de 
momentos de confraterniza-
ção no último dia 7. O even-
to contou com apresentação 
de dança feita pelas integran-
tes da oficina da monitora 

Jani Kipper, além de conver-
sa e troca de experiências. 

De acordo com a equipe 
que atua no SCFV, momen-
tos como este têm como ob-
jetivo a troca artística e de co-
nhecimentos, bem como de 
fortalecer os vínculos en-
tre as diversas gerações.

ScfV

aLErta

nataL mELHOriaS

grupos compartilham 
experiências e 
conhecimento

Vigilância Sanitária 
repassa orientações

Programação tem 
continuidade com Happy 
Hour do LEO clube

Ponte é reformada

Participantes acompanharam apresentação de dança
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Com a chegada do ve-
rão, a Vigilância Sanitária 
alerta para diversos cuida-
dos, principalmente ligados 
ao consumo de água. Uma 
das recomendações é sobre 
águas não tratadas de po-
ços e nascentes, que podem 
conter microrganismos que 
causam doenças diarreicas. 

Para manter caixas 
d’água limpas e protegidas, 
o recomendável, segundo a 
equipe, é fazer a limpeza a 
cada seis meses. Outra re-
comendação é utilizar cai-
xas de fibra ou plástico e 
eliminar as de amianto. É 
importante manter as cai-
xas sempre fechadas, evitan-
do a criação e proliferação 
do mosquito Aedes aegypti.

Para quem utiliza água 

de poços ou nascentes, a 
dica é utilizar o hipoclori-
to de sódio 2,5%, distribu-
ído gratuitamente no se-
tor da Vigilância Sanitária, 
junto à Secretaria de Saú-
de. Outra orientação é com 
relação aos alimentos e 
sua conservação, pois o ca-
lor pode aumentar a pro-
dução de microrganismos 
e estragar os alimentos.

Os cuidados na compra 
de alimentos também é ou-
tra dica da equipe, princi-
palmente no que diz respei-
to à exposição em ambiente 
e temperatura adequa-
dos. “Não é recomenda-
da a compra de produtos 
de vendedores ambulan-
tes que não tenham alva-
rá sanitário”, acrescentam. 

Os atrativos do Natal Tem-
po de Esperança continuam 
hoje (16), às 16h, com o Ha-
ppy Hour do LEO Clube na Pra-
ça da Bandeira. O evento irá con-
tar com a comercialização de 
pastéis fritos na hora, no valor 
de R$ 3, além de chope gelado. 

O valor arrecadado com as 
vendas será destinado às campa-
nhas sociais do município. A par-
tir das 17h as crianças irão se di-
vertir com brinquedos gratuitos. 

À noite, por volta das 20h30, o pú-
blico irá conferir o espetáculo do 
Grupo Etnia, de Concórdia, em 
um show musical natalino que 
mistura diversos instrumentos. 

Já no dia 29 de dezembro 
ocorre o sorteio da CDL/Acisa-
CP. A programação será na Pra-
ça da Bandeira, a partir das 20h, 
ou, em caso de chuva, na sede 
da CDL. Na ocasião também se-
rão premiados os ganhadores do 
concurso de Decoração Natalina.

Além dos trabalhos de ma-
nutenção das estradas do inte-
rior e acessos a propriedades 
para escoamento das produ-
ções agrícolas, na última sema-
na as secretarias de Obras e In-
fraestrutura e Agricultura de 
Cunha Porã realizaram a refor-
ma de ponte em madeira loca-

lizada na Linha Incaré. A ação, 
segundo o secretário de Obras 
e Infraestrutura, Willi Weimer, 
teve como objetivo garantir mais 
segurança aos moradores que 
usufruem daquele trajeto, uma 
vez que a antiga ponte esta-
va com a estrutura comprome-
tida devido ao tempo de uso. 

Estrutura da linha incaré foi totalmente recuperada

Viviane Seben/Ascom prefeitura
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tigriNHoS
finaL Taça Projeto Educacional Celso Weber teve início em 
setembro e contou com seis equipes

Bar e Lavacar Ponto Bom é campeão de 48
O último encontro do ano 

dos grupos Saúde e Comu-
nidade do município foi re-
alizado no dia 8, no Ginásio 
Municipal. Na ocasião, esti-
veram presentes o vice-pre-
feito, Milton Huppes; secretá-
ria de Saúde, Solange Teske; 
e o fisioterapeuta Matheus 
Chitolina, que apresentou 
os dados dos atendimentos 
prestados à população pela 

Secretaria de Saúde em 2017. 
O encontro também con-

tou com confraternização e 
a retirada dos medicamen-
tos. As reuniões ocorrem a 
cada dois meses e contam 
com a presença de diabéticos 
e hipertensos que necessi-
tam de medicação Os grupos 
são: Boa Esperança, Secchi/
Trindade, Tigre, Tigrinhos 
Centro e Tigrinhos Interior. 

fim DE anO

traDiÇãO

grupos Saúde e 
comunidade promovem 
encerramento

aproximadamente 200 
pessoas participam da 
caminhada das Lanternas

 Divulgação

Evento contou com a participação dos cinco grupos

Os vencedores do Campeo-
nato Municipal de 48 foram co-
nhecidos no sábado (9). A par-
tida final foi realizada às 16h30, 
entre Bar e Lavacar Ponto Bom e 
Bar do Grilo, que trazia vantagem 
no placar. Entretanto, a equipe da 
casa somou 1.510 pontos e se tor-
nou campeã. O Bar do Grilo so-
mou 1.445 e ficou com o segun-
do lugar. 

Na decisão do terceiro lugar 
quem levou a melhor foi o Bar do 
Juce, com 1.535 pontos, enquan-
to a Comunidade de Trindade fi-

cou com 1.330 pontos. O atle-
ta Edemar dos Santos ganhou a 
medalha de Braço de Ouro, com 
média de 227 pontos por jogo. 

O campeonato teve iní-
cio em setembro e contou com 
a participação de 60 atletas, que 
disputaram as partidas em seis 
bares do município. O diretor de 
Esportes, Cleiton Monteiro, agra-
deceu a todos que se empenha-
ram para que a competição fosse 
um sucesso, em especial à admi-
nistração e ao patrocinador Cel-
so Weber.

O prefeito, Derli de Oliveira, 
e o vice-prefeito, Milton Huppes, 
agradeceram e parabenizaram 

todos os envolvidos, desejando 
um feliz Natal e um ótimo 2018 
para todos.

Fotos: Divulgação

bar e lavacar Ponto bom

bar do grilo bar do Juce

Edemar dos Santos Partida final contou com a presença de lideranças

A sexta edição da Caminha-
da das Lanternas foi promovi-
da no domingo (10), às 20h. O 
evento iniciou com culto minis-
trado pelo pastor Ademir Krug 
na Igreja Evangélica de Confis-
são Luterana no Brasil (IECLB).

Em seguida, aproximada-
mente 200 pessoas acenderam as 
lanternas e percorreram as prin-
cipais ruas da cidade até a Pra-
ça Municipal, momento em que 
prestigiaram o fim do culto e apre-
sentações da banda Ministério 

Louvor Elshadai. O evento con-
tou com a participação do prefei-
to, Derli de Oliveira, vice-prefei-
to, Milton Huppes, representantes 
da Igreja Católica do Centro, da Li-
nha Lajeado Tigre, Igreja Congre-
gacional, além de representantes 
do grupo de idosos e das escolas.

A presidente da IECLB, 
Inês Diesel, agradeceu os par-
ticipantes, lideranças e colabo-
radores, desejando que a paz, a 
alegria e a fé de Jesus nasça no co-
ração de cada um neste Natal.

Fotos: Divulgação

Divulgação

Evento iniciou com culto na igreja Evangélica

munícipes percorreram as principais ruas da cidade

A segunda rodada de jogos do 
Campeonato Municipal de Futebol Su-
íço foi realizada no sábado (9) e domin-
go (10), às 15h15, no Estádio Genézio 
Lowis. Hoje (16) irá ocorrer a tercei-
ra rodada de disputas, com os seguin-
tes confrontos: Sertãozinho x Bar do 
Juce, Boca Juniors x Os Titâns, Tchare-
manga x Largados e pela categoria sub-

17 Real Madrid x Sertãozinho Juniors.
No domingo (17) as disputas con-

tinuam com Metal Nobre/Projeto Edu-
cativo x Atlético de Madrid Juniors, Ti-
caratica x Paracuibes, Canarinho x Poca 
Lenha e pela categoria sub-17 Man-
chester City Juniors x PSG Juniors. De 
acordo com os organizadores, todos es-
tão convidados para prestigiar os jogos. 

cOnfrOntOS

anO LEtiVO

campeonato de futebol Suíço tem nova rodada

alunos da rede municipal de 
ensino participam de encerramento

rESuLtaDOS
Os Titâns 1 x 1 Tcharemanga
Paracuibes 1 x 1 boca Juniors
bar do Juce 3 x 5 Ticaratica
Sertãozinho 0 x 6 Poca lenha
atlético de madri Juniors 9 x 5  canarinho.
metal nobre/Projeto Educativo 2 x 1 largados
manchester city Juniors 7 x 2 Sertãozinho Juniors
PSg Juniors 1 x 2 real madrid

Programações diferenciadas mar-
caram o encerramento do ano letivo 
da rede municipal de ensino. No Cen-
tro de Educação Professor Ivo Luiz 
Honnef os alunos assistiram um filme 
de Natal, participaram de hora cultu-
ral e receberam a visita do Papai Noel. 
Na terça-feira (19) será feita a entrega 

de boletins para os alunos em exame. 
No Centro de Educação Infan-

til Próinfância Criança Sorriso as tur-
mas participaram de apresentações e 
também receberam a visita do Papai 
Noel. Professores, diretores e demais 
funcionários desejam a todos um fe-
liz Natal e um abençoado Ano-Novo. alunos receberam lembranças
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LEdônio migLiorini
 a prefeitura de chapecó 
comunicou no domingo (10) 
a morte do ex-prefeito ledônio 

Faustino migliorini, no hospital 
regional da cidade. migliorini, de 73 anos, foi o 
trigésimo prefeito, administrando o município 
de 1983 a 1989. O atual prefeito de chapecó, 
luciano buligon, decretou luto oficial de três 
dias em todo o município. migliorini atualmente 
morava na cidade, era casado com marialice 
morandini e pai de dois filhos: márcio e Flávio. 
Segundo a prefeitura, atualmente aposentado, o 
técnico contábil foi uma liderança que marcou 
a história de chapecó por suas realizações e 
também se destacou como superintendente 
regional da casan, cofundador e presidente da 
câmara Júnior de chapecó e de Santa catarina.

Eva Todor
 a atriz morreu em casa, às 
8h50 de domingo (10), devido a 
uma pneumonia. Ela estava em 

internação domiciliar, no regime 
de home care, desde o dia 9 de setembro deste 
ano. Eva Fódor nolding era húngara e nasceu em 
9 de novembro de 1919. Sua mãe era designer 
de moda e seu pai era próspero comerciante de 
tecidos finos. Todos eram muito ligados em arte 
e, por isso, matricularam a menina, ainda com 
quatro anos, na Ópera real da hungria, onde ela 
aprendeu a dançar balé clássico. a família imigrou 
para o brasil fugindo das dificuldades pelas quais 
passava a Europa pós-guerra. com mais de 
80 anos de carreira na televisão, no teatro e no 
cinema, Eva ganhou popularidade em telenovelas 
como “Sétimo Sentido” (1982), “Partido alto” 
(1984), “hilda Furacão” (1988) e “O cravo e a rosa” 
(2000). Foi casada duas vezes, com luís iglesias 
e Paulo noldin. nascida na hungria e radicada no 
brasil desde 1929, a intérprete não atuava desde 
a novela “Salve Jorge” (2012) e sofria de mal de 
Parkinson. a causa da morte foi pneumonia.

WarrEL danE 
 O músico americano e 
vocalista das bandas Sanctuary 
e nevermore morreu na 

terça-feira, aos 48 anos. O cantor 
morava em São Paulo e estava finalizando seu 
segundo álbum solo, Shadow Work, que tinha 
previsão de lançamento para 2018. informações 
oficiais ainda não foram divulgadas, mas relatos 
dão conta de que Dane teve um ataque do 
coração em decorrência de problemas de longa 
data com a diabetes. nascido em Seattle em 
1969, ele vivia em São Paulo há alguns anos. 

ZuLEika SucuPira 
kEnWorThy
morreu na noite de quarta-feira 
(13), aos 105 anos, a primeira 

mulher a ingressar no ministério 
Público. Ela nasceu em Jundiaí e 

passou a morar em Sorocaba (SP) após se 
aposentar. a causa da morte dela foi natural, 
segundo a família. zuleika formou-se em Direito 
no largo São Francisco, na Universidade de São 
Paulo (USP) - na turma de 1942, e foi a primeira 
mulher promotora de Justiça do Estado de São 
Paulo, no brasil e da américa latina. Kenworthy 
atuou no ministério Público do Estado de São 
Paulo durante 32 anos, até se aposentar, em 
1976, como procuradora, após uma carreira 
na instituição com uma atuação marcante 
principalmente junto à curadoria de menores.

TErEZa aSSunTa barbiêri
Faleceu no dia 8 de dezembro no hospital de 
anchieta, aos 81 anos. Seu corpo foi velado na 
comunidade de linha gaúcha, anchieta, sendo 
sepultado no cemitério municipal. a família 
convida para missa de sétimo dia, a ser celebrada 
hoje (16), às 19h30, na igreja matriz de anchieta.

odirLEi auguSTo dE SaLES
Faleceu no dia 9 de dezembro, no hospital São 

lucas de guaraciaba, aos 22 anos. Seu corpo 
foi velado na capela mortuária de guaraciaba, 
sendo sepultado no cemitério católico de 
guaraciaba.

jaLvir gomES dE oLivEira
Faleceu no dia 9 de dezembro no hospital 
regional de chapecó, aos 33 anos. Seu corpo foi 
velado no salão comunitário de linha Sede Ouro, 
romelândia, sendo sepultado no cemitério da 
comunidade.

daniEL viLmar ELEodoro
Faleceu no dia 10 de dezembro, no hospital 
de São José do cedro, aos 70 anos. Seu corpo 
foi velado na capela da ressurreição da igreja 
matriz de São José do cedro e sepultado no 
cemitério municipal.

angELa mEnEguini buTnEr
Faleceu no dia 10 de dezembro no hospital 
regional de São miguel do Oeste, aos 83 
anos. Seu corpo foi velado na igreja de linha 
guatapará-baixo, em guaraciaba, sendo 
sepultado no cemitério católico de guaraciaba.

anacLETo Lava 
Faleceu no dia 11 de dezembro em sua 
residência, aos 81 anos. Seu corpo foi velado na 
cripta da igreja matriz de guarujá do Sul, sendo 
sepultado no cemitério municipal.

viLma PaSSaia rigo
Faleceu no dia 12 de dezembro, aos 86 anos. Seu 
corpo foi velado na igreja católica Santo antão 
de linha novo Encantado, bandeirante, e foi 
sepultado no cemitério da comunidade.

Liborio Ervino SchnEidEr
Faleceu às 17h16 de quarta-feira (13), aos 80 
anos, em sua residência. Seu corpo foi velado 
no salão comunitário de linha Água Parada e 
sepultado no cemitério da comunidade. 

oBitUÁrio

DECRETO LEGISLATIVO Nº 186 de 11/12/2017.

Homologa Termo de Concessão de Uso de bem imóvel que 
entre si celebram o Município de Maravilha e a Empresa PGM In-
dústria e Comércio Ltda ME e da outras providências.

O Presidente da Câmara Municipal de Vereadores do Municí-
pio de Maravilha, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribui-
ções legais que lhe são conferidos por Lei, em especial a alínea “d” 
do inciso “I” do artigo 46 do Regimento Interno, faz saber a todos 
os habitantes deste Município que o plenário da Câmara aprovou e 
ELE promulga o seguinte Decreto Legislativo.

Art. 1º Fica por este Decreto Legislativo homologado em sua to-
talidade e sem restrições Termo de Concessão de Uso de bem imó-
vel, firmado entre o Município de Maravilha e a Empresa PGM In-
dústria e Comércio Ltda ME.

Art. 2º A presente CONCESSÃO de direito real de uso, far-se
-á com relação ao Pavilhão de propriedade do Cedente, a seguir 
descrito, mediante as disposições do processo de concorrência 
pública 002/2017: 

Pavilhão nº 01, com área construída de 740,00m², situado na 
Rua Ayrton Senna no Município de Maravilha.  

Art. 3º O presente termo terá a vigência por 10 (dez) anos a con-
tar da data de assinatura do Termo mediante a aprovação do CO-
DEM – Conselho de Desenvolvimento Econômico de Maravilha 
prorrogável por igual período.

Art. 4º O Termo de Concessão de Uso nº 002/17 em anexo é par-
te integrante deste Decreto Legislativo.

Art. 5º As despesas decorrentes da realização do presente De-
creto correrão por conta do orçamento municipal em vigor.

Art. 6º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Sala das Sessões aos 11 dias do mês de dezembro de 2017.

Itamar Adler   
Presidente

DECRETO LEGISLATIVO Nº 187 de 11/12/2017.

Homologa Termo de Concessão de Uso de bem imóvel que en-
tre si celebram o Município de Maravilha e a Empresa CH Indústria 
e Comércio de Eletrodomésticos Ltda ME e da outras providências.

O Presidente da Câmara Municipal de Vereadores do Município 
de Maravilha, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições le-
gais que lhe são conferidos por Lei, em especial a alínea “d” do inciso “I” 
do artigo 46 do Regimento Interno, faz saber a todos os habitantes des-
te Município que o plenário da Câmara aprovou e ELE promulga o se-
guinte Decreto Legislativo.

Art. 1º Fica por este Decreto Legislativo homologado em sua tota-
lidade e sem restrições Termo de Concessão de Uso de bem imóvel, fir-
mado entre o Município de Maravilha e a Empresa CH Indústria e Co-
mércio de Eletrodomésticos Ltda ME. 

Art. 2º A presente CONCESSÃO de direito real de uso, far-se-á 
com relação ao Pavilhão de propriedade do Cedente, a seguir des-
crito, mediante as disposições do processo de concorrência públi-
ca 002/2017: 

Pavilhão nº 02, com área construída de 540,40m², situado na 
Rua Ayrton Senna no Município de Maravilha.  

Art. 3º O presente termo terá a vigência por 10 (dez) anos a con-
tar da data de assinatura do Termo mediante a aprovação do CODEM 
– Conselho de Desenvolvimento Econômico de Maravilha prorrogável 
por igual período.

Art. 4º O Termo de Concessão de Uso nº 002/17 em anexo é parte 
integrante deste Decreto Legislativo.

Art. 5º As despesas decorrentes da realização do presente Decreto 
correrão por conta do orçamento municipal em vigor.

Art. 6º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Sala das Sessões aos 11 dias do mês de dezembro de 2017.

Itamar Adler   
Presidente

DECRETO LEGISLATIVO Nº 188 de 11/12/2017.

Homologa Termo de Concessão de Uso de bem imóvel que en-
tre si celebram o Município de Maravilha e a Empresa RINO Indús-
tria de Equipamentos Agrícolas EIRELI e da outras providências.

O Presidente da Câmara Municipal de Vereadores do Município 
de Maravilha, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições le-
gais que lhe são conferidos por Lei, em especial a alínea “d” do inciso “I” 
do artigo 46 do Regimento Interno, faz saber a todos os habitantes des-
te Município que o plenário da Câmara aprovou e ELE promulga o se-
guinte Decreto Legislativo.

Art. 1º Fica por este Decreto Legislativo homologado em sua tota-
lidade e sem restrições Termo de Concessão de Uso de bem imóvel, fir-
mado entre o Município de Maravilha e a Empresa RINO Indústria de 
Equipamentos Agrícolas EIRELI.

Art. 2º A presente CONCESSÃO de direito real de uso, far-se-á 
com relação ao Pavilhão de propriedade do Cedente, a seguir des-
crito, mediante as disposições do processo de concorrência públi-
ca 002/2017: 

Pavilhão nº 03, com área construída de 524,55m², situado na 
Rua Ayrton Senna no Município de Maravilha.  

Art. 3º O presente termo terá a vigência por 10 (dez) anos a con-
tar da data de assinatura do Termo mediante a aprovação do CODEM 
– Conselho de Desenvolvimento Econômico de Maravilha prorrogável 
por igual período.

Art. 4º O Termo de Concessão de Uso nº 002/17 em anexo é parte 
integrante deste Decreto Legislativo.

Art. 5º As despesas decorrentes da realização do presente Decreto 
correrão por conta do orçamento municipal em vigor.

Art. 6º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Sala das Sessões aos 11 dias do mês de dezembro de 2017.

Itamar Adler 
Presidente

O Centro Sociocultural 
sediou na noite de terça-
feira (12) o encerramento 
do curso de corte e costu-
ra, oferecido pelo Centro 
de Referência de Assistên-
cia Social (Cras), por meio 
da Secretaria de Assistên-
cia Social. Ao todo, 50 alu-
nas concluíram o curso e 
receberam a certificação. 

A capacitação pos-
sui duração de cinco me-
ses e conta com aulas se-
manais. De acordo com 
Karina Vendrame, coorde-
nadora do Cras, as parti-
cipantes possuem 100 ho-

ras de aperfeiçoamento. 
A professora responsável, 
Scharlene Greff, falou para 
as formandas sobre a im-
portância de não desistir 
dos sonhos. “Quando ama-
mos e acreditamos em algo, 
nos sentimos mais for-
tes que o mundo”, afirma.  

A secretária de Assis-
tência Social, Khatiucya 
Lara Immig, explica que 
o objetivo do curso é ofe-
recer maior qualidade de 
vida para as participan-
tes e suas famílias. Após 
a entrega dos certifica-
dos, foi servido coquetel.

EncErramEntO
alunas do curso 
de corte e costura 
recebem certificado

Camilla Constantin/O Líder

alunas receberam certificado e participaram de confraternização
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cotidiaNo

por LAERTE BIEgER
TRÂNSITO E VOCÊ
major Pm comandante da 7ª companhia de 
Polícia militar rodoviária

trÂnSitO

aPrEEnSãO

rEfOrÇO

tEntatiVa DE HOmicíDiO

riQuEza

caminhão carregado com aveia tomba na Br-158 

Homem é preso com 15 mil maços de cigarros

novo delegado se apresenta e assume trabalho 

após cancelamento 
de júri, Justiça deve 
marcar nova data

trabalhador morre após sofrer queda

A Polícia Rodoviária Fede-
ral registrou mais um aciden-
te de trânsito na BR-158, em 
Cunha Porã. Foi o tombamen-
to de um caminhão, placas de 
Pinhalzinho, carregado com 
aveia, nas proximidades do en-
troncamento com a BR-282. A 
carga ficou espalhada pela pista. 

De acordo com o Samu 
de Maravilha, o motoris-

ta de 34 anos teve lesões le-
ves e foi atendido no local. 
Os ferimentos não eram gra-
ves e ele não precisou de en-
caminhamento para o hospi-
tal, sendo liberado no local. 
O Corpo de Bombeiros tam-
bém auxiliou no acidente. 

O caminhão seguia no sen-
tido Cunha Porã a Maravilha 
quando aconteceu o acidente. veículo seguia no sentido maravilha e tombou às margens da pista

Celso Ledur/WH Comunicações

aciDEntE Após fuga, veículo foi guinchado e caso encaminhado para a Polícia Civil

motorista perde controle, carro 
cai em rio e quatro fogem 

A Polícia Militar regis-
trou um acidente de trânsi-
to em que um veículo caiu 
dentro do Rio Iracema, nes-
ta semana, em Maravilha. 
O caso foi na noite de do-
mingo (10), na Rua 27 de Ju-
lho, no Centro. No Gol, pla-
cas de Pinhalzinho, estavam 

quatro pessoas.
De acordo com a Polí-

cia Militar, quando a guar-
nição foi acionada e chegou 
ao local, todos já haviam 
fugido. Os moradores in-
formaram para os policiais 
que o veículo transitou pela 
Rua Prefeito Albino Cerutti 

Cela, entrou na Avenida 27 
de Julho, na estrada de chão 
próximo à ponte, quando o 
condutor perdeu o controle, 
saiu da pista e parou no rio. 

carro desceu barranco e 
parou dentro no rio, nas 
proximidades da ponte

 polícia militar

O julgamento de Cid-
nei Luiz Kich foi cance-
lado na quarta-feira (13) 
em Maravilha. O réu dis-
pensou a advogada, e a ju-
íza da 2ª Vara da Comar-
ca de Maravilha, Heloísa 
Beirith Fernandes, levan-
do em conta o princí-
pio da ampla defesa, deci-
diu cancelar os trabalhos.

De acordo com a chefe 
de cartório da 2ª Vara, Ca-
mila Ebert, uma nova data 
será marcada para o júri. 

Segundo ela, depende do 
réu nomear um novo defen-
sor. Caso o réu não indicar 
um novo advogado no pra-
zo estipulado pela juíza, de 
15 dias, a magistrada vai in-
dicar um defensor para que 
o julgamento seja realizado. 

O réu é acusado de ten-
tar matar a golpes de fa-
cão Daniel Euclides Ferri. 
O crime ocorreu na tar-
de do dia 22 de maio deste 
ano, na Rua José de Anchie-
ta, no Centro de Maravilha.

Um homem de 29 anos 
morreu na manhã de quin-
ta-feira (14) ao sofrer uma 
queda de estrutura de ma-
deira no município de Ri-

queza. Claudecir Schell es-
tava auxiliando na carga e 
descarga de um caminhão 
na empresa onde trabalha 
e morreu no local. Ele esta-

ria em cima de um bloco de 
madeira, ao lado do cami-
nhão, quando houve a queda.

O corpo foi recolhido 
pelo Instituto Médico Legal 

e encaminhado para o Insti-
tuto Geral de Perícias de São 
Miguel do Oeste. Ele foi ve-
lado em Linha Cambucica e 
sepultado na comunidade.

VangLória

A palavra vanglória é classificada pelo dicionário eletrô-
nico do Google como um substantivo feminino, sendo defi-
nida como “convencimento, nem sempre fundamentado na 
realidade, dos próprios méritos, qualidades ou talentos; vai-
dade, jactância, bazófia”.

No decorrer da semana que se passou um jovem de nossa 
região postou nas redes sociais um vídeo feito com o próprio 
telefone celular enquanto dirigia. Trafegava em altíssima ve-
locidade (180km/h) no período noturno, numa rodovia esta-
dual que liga o município de Galvão a São Domingos. 

Pelas imagens é possível identificar um rosário de infra-
ções de trânsito: condução do veículo na contramão de dire-
ção (infração grave, 5 pontos na CNH e R$ 195,23); dirigir o 
veículo manuseando o telefone celular (infração gravíssima, 
7 pontos na CNH e R$ 293,47); transitar em velocidade su-
perior à máxima permitida em mais de 50% (infração gravís-
sima, multa de R$ 880,00 e suspensão do direito de dirigir).

Não bastasse colocar em risco os demais usuários da 
via com sua atitude absolutamente inconsequente e irres-
ponsável, o dito-cujo divulgou o ato de insanidade nas re-
des sociais, vangloriando-se do feito. O que nos preocupa 
é que outros jovens acharam bacana o que ele fez, tecen-
do comentários que aprovavam o comportamento suicida 
do indivíduo.

Seguidamente a Polícia Militar Rodoviária surpreende 
condutores que dirigem seus veículos em velocidades absur-
damente elevadas. Apesar de algumas poucas pessoas afir-
marem que o controle de velocidade pelas forças policiais é 
uma verdadeira “indústria da multa”, as operações contra es-
tas condutas não cessarão porque temos certeza que este tipo 
de comportamento provoca tragédias. E a tragédia torna-se 
imensamente maior quando pessoas inocentes acabam sen-
do atingidas. 

Motoristas com semelhante comportamento não mere-
cem e não podem ser possuidores de uma Carteira Nacional 
de Habilitação. Podem até acreditar e se vangloriar que são ex-
celentes motoristas e que jamais irão se envolver em aciden-
tes, mas as estatísticas estão aí para demonstrar o contrário. 

Uma ação conjunta en-
tre a Polícia Civil de Maravi-
lha e Polícia Rodoviária Fe-
deral (PRF) apreendeu, na 
quinta-feira (14), cerca de 15 
mil maços de cigarros con-
trabandeados do Paraguai.

De acordo com a polí-
cia, uma denúncia anôni-
ma informou que uma Me-
riva estava transportando 
cigarro. O veículo foi loca-

lizado na cidade de Flor do 
Sertão, onde os policiais ten-
taram realizar a abordagem, 
mas a ordem de parada não 
foi acatada. Após entrar em 
uma estrada de chão, o mo-
torista fugiu a pé, mas foi lo-
calizado pelos policiais. 

O homem, de 27 anos, 
natural de Foz do Iguaçu, 
foi preso por contraban-
do e confessou que seria 

pago para fazer o transpor-
te. O carro estava com rá-

dio na frequência utili-
zada pelos policias. 

cigarro estava em vários compartimentos do veículo

polícia rodoviária Federal

O novo delegado de 
Polícia Civil, Leonar-
do Ribeiro Zambeli, de 
33 anos, assumiu os tra-
balhos nesta semana em 

Maravilha. Agora, a Co-
marca conta com dois pro-
fissionais, Zambeli e o 
delegado Joel Specht. 

Zambeli participou 

do programa Atualida-
des da Rádio Líder FM on-
tem (15) e afirmou que a 
delegacia terá uma divi-
são, com um dos focos no 

combate aos crimes, como 
tráfico de drogas e fur-
to. Além do novo delega-
do, a Comarca também re-
cebeu três novos agentes. 
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futSaL

amf implanta 
escolinha de futsal 

atleta que atuou 
por maravilha é 
campeão paranaense 

cOnQuiSta Atletas do polo de Maravilha treinam e disputam 
competições junto ao grupo do Verdão do Oeste 

Parceria com a chapecoense 
começa a dar frutos 

Cinco atletas da escolinha 
de futebol da Chapecoense de 
Maravilha ficaram campeões 
regionais na categoria sub-11, 
jogando pela equipe de Cha-
pecó. De acordo com o pro-
fessor Eliéser Felipe Livinalli, 
os cinco meninos iniciaram a 
decisão do campeonato con-
tra São Domingos como titu-
lares e conquistaram o títu-
lo após empate por 1 gol no 
jogo de ida e vitória por 5 x 1 
na volta.

Livinalli ressalta que na 
goleada do jogo da volta, três 

cinco atletas de maravilha participaram da final

Divulgação

Divulgação

dos cinco gols da Chapecoen-
se foram marcados por joga-
dores da escolinha de Mara-
vilha. “Isso é fruto da parceria 

com a Chapecoense. A ideia 
é aproximar os atletas com o 
clube e os que se destacam 
imediatamente fazem par-

te das categorias de base da 
equipe de Chapecó”, conta. 
Além destes cinco, o polo de 
Maravilha da Chapecoense 
possui mais atletas treinando 
em Chapecó, sendo Francisco 
Zanella, Miguel Perin, Lucas 
Kosmann, Gustavo Caxambu 
e Matheus Queiroz.

Pela categoria sub-13, Ro-
drigo Appel esteve presente 
na conquista do título da ca-
tegoria. A vitória foi diante da 
equipe de Itapiranga, empate 
em 1 gol no jogo de ida e 4 x 1 
no jogo de volta. 

Felipe Moreno, conhe-
cido como Negueba, no co-
meço deste ano disputou a 
Copa Sudoeste em Clevelân-
dia (PR) pela equipe de fut-
sal de Maravilha. No sába-
do (9) Negueba foi campeão 
paranaense profissional pela 
equipe do Pato Futsal, de Pato 
Branco (PR). A decisão da Sé-
rie Ouro do paranaense foi 
contra a Cresol/Marreco. 

O professor maravilhen-
se Gean Mauro Silva con-
ta que Negueba, atuando 
pela equipe de Maravi-
lha, foi eleito o melhor jo-
gador da competição re-

negueba atuando pelo campeonato Paranaense, pelo Pato Futsal 

Na noite de segunda-fei-
ra (11), no salão paroquial ca-
tólico, foi realizada a confrater-
nização de encerramento das 
atividades 2017 da Escolinha 
de Futebol da Chapecoense 
em Maravilha. Segundo o pro-
fessor Eliéser Felipe Livinalli, o 
principal objetivo foi a integra-
ção entre pais, alunos, profes-
sores e comunidade em geral.  

Estiveram presentes li-

deranças ligadas ao esporte e 
pessoas convidadas. Conforme 
Livinalli, um DVD com as prin-
cipais conquistas do projeto 
maravilhense foi apresentado. 
“Foram mostradas, além das 
conquistas, as ações sociais 
desenvolvidas pelos integran-
tes do projeto”, conta Livinalli. 

O professor faz questão 
de destacar a presença do go-
leiro Edson Kohll, que atuou 

no ano 2017 na segunda di-
visão do Campeonato Brasi-
leiro pelo Clube de Regatas 
Brasil (CRB). “Esse atleta co-
meçou treinar em Maravilha 
ainda quando o projeto era 
vinculado ao Genoma Colo-
rado”, ressalta. “Tharles Sar-
tori também iniciou as ativi-
dades no futebol no Genoma 
Colorado, permaneceu du-
rante vários anos no Interna-

cional de Porto Alegre e atual-
mente integra o grupo sub-20 
da Chapecoense. Vinícius Dal 
Savio, fisioterapeuta das ca-
tegorias de base da Chape-
coense, foi nosso atleta, e o 
cônsul da Chapecoense em 
Maravilha, Marcelo Rissi. En-
fim, um evento que coroou to-
das as atividades desenvolvi-
das pelo futebol maravilhense 
em 2017”, destaca o professor. 

cHaPEcOEnSE

aVaLiaÇãO 

Escolinha realiza encontro de encerramento 

coordenador da associação maravilha de futsal 
faz balanço de 2017

A Associação Maravi-
lhense de Futsal (AMF) 
disponibiliza aos interes-
sados a Escolinha de Fut-
sal, nos naipes masculino 
e feminino, para idade de 
cinco a 17 anos, nos tur-
nos matutino e vesperti-
no, nas segundas, quar-
tas e sextas-feiras. As 
aulas vão ocorrer no sa-

lão paroquial católico, 
no centro de Maravilha. 
A AMF trás uma novida-
de: a modalidade cross-
fit para adultos. Os tra-
balhos começam no dia 
3 de março. Inscrições 
e mais informações po-
dem ser obtidas pelo te-
lefone 98436 2633, com o 
professor Beni de Lima.

“Apesar de contratempos no 
início do ano, a Associação Ma-
ravilha de Futsal (AMF) teve um 
ano muito proveitoso e de re-
sultados, tanto dentro de qua-

alizada em Clevelândia. 
Após atuar pela equipe co-
mandada por Silva, o atle-
ta voltou para o Paraná e 
foi integrado à equipe pro-
fissional do Pato Futsal. 

Durante a comemora-
ção do título paranaense, o 
jogador agradeceu pelas re-
des sociais ao professor ma-
ravilhense: “Valeu professor 
saiba que você também faz 
parte desta conquista, direta 
ou indiretamente, estamos 
juntos, quem sabe possa-
mos ainda trabalhar juntos. 
Desejo toda sorte do mun-
do para você, pois merece”. 

dra, quanto fora dela. Ano muito 
além das expectativas”. A avalia-
ção é do professor Beni de Lima.

De Lima lembra que a as-
sociação contou com 41 em-
presas patrocinadoras, e execu-
tou, em parceria com o Centro 
Educacional Monteiro Loba-
to, o Projeto Social Oportunizar 
Gol e Letras para meninos da-
quele educandário. “Os 53 alu-
nos ganharam todo o material 
para a prática da modalidade e 
também lanche após cada trei-
no, uma camisa como premia-
ção para os seis alunos com as 
melhores médias bimestrais, 
sendo que estes também com-
petiram na Taça Integração Re-
gional de Futsal de Base”, ressalta.

Com a equipe adulta, os re-
sultados vieram nas quadras de 

futsal e futebol society pelo Oes-
te catarinense. “Competimos 
nos meses de janeiro e feverei-
ro na Taça D’Lamb de futebol 
society, em São Miguel do Oes-
te, ficando em segundo lugar e 
conquistando uma vaga para o 
estadual da categoria, compe-
tição esta que não disputamos 
por falta de recursos. Nos me-
ses de fevereiro a julho dispu-
tamos a Taça Ric/TV Record de 
Futsal, quando caímos  nas oita-
vas-de-finais, no mês de agosto 
conquistamos a primeira coloca-
ção nos Jogos Abertos de San-
ta Catarina (Jasc) que foram dis-
putados em Maravilha”, conta. 

De agosto até dezem-
bro a AMF disputou e con-
quistou a Taça Ric/TV Record 
de Futebol Society, organiza-

da pela Liga Oeste de Fute-
bol 7 de Chapecó, competição 
que contou com 49 equipes de 
toda a região Oeste. A equipe 
de Maravilha disputou 13 par-
tidas e perdeu apenas uma.

O professor Beni de Lima, 
que esteve à frente das equi-
pes como treinador e coor-
denador da AMF, agradece 
à diretoria, aos patrocinado-
res pelo suporte financeiro, 
a comunidade por prestigiar 
os jogos e a Secretaria de Es-
portes de Maravilha por dis-
ponibilizar o transporte para 
as competições. “Mas prin-
cipalmente aos atletas, que 
tanto se empenharam para 
elevar o nome do nosso mu-
nicípio e as marcas de nos-
sos patrocinadores”, finaliza.
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5ª EtaPa

atleta conquista 1º lugar em meia-maratona 

maravilhenses participam de competição 
de parapente 

Corredores do grupo Só Cor-
ro de Maravilha participaram no 
domingo (10) do Circuito de Cor-
ridas Unimed. Eles disputaram a 
meia-maratona e também o per-
curso de 10 quilômetros. Na meia
-maratona, Neli Dreifke conquis-
tou o 1º lugar na categoria de 50 
a 55 anos; Leandro Arend, cate-
goria 55 a 59, ficou com o 5º lu-
gar; Miguel Freiberger, catego-

ria 40 a 44 anos, ficou em 8º. 
No percurso de 10 quilôme-

tros Aline Freiberger, 40 a 44 anos, 
ficou na 8ª colocação; Vanduir 
Fior, categoria 40 a 44 anos, al-
cançou a 15ª colocação; e Ange-
lise Hoffmann, categoria 40 a 44 
anos, ficou com a 5ª colocação.

além da meia-maratona, atletas 
participaram nos 10 quilômetros

Divulgação

Maravilha foi palco, no sá-
bado (9), da 5ª e última etapa 
do Circuito Oeste Catarinense 
de Tênis de Mesa. Os jogos fo-
ram disputados durante quase 
dez horas no Ginásio de Espor-
tes Gelson Tadeu Lara e rende-
ram a Maravilha 13 premiados. 

Foram mais de 30 catego-
rias entre as classes federado e 
escolar, além dos melhores do 
ano. Abraã Oro, Catiane Mul-
ler, Davi Machado, Felipe Fre-
derece, Gustavo dos Santos, 
Hallei Uebel, Jenifer Welter, 
Ketlin Pinheiro, Lucas Cella, 
Matheus Sudbrack, Victor 
Hammes, Vinicius Pinheiro e 
Vitória Petry foram os mesa-
tenistas premiados da equipe 

tÊniS DE mESa Município teve dois atletas entre os três melhores da sua 
categoria e foi o quinto melhor clube da temporada

Última etapa do circuito Oeste 
premia 13 maravilhenses

Fotos: Diana Heinz/O Líder

Disputas levaram mais de dez horas no sábado (9)

na classificação geral, Jenifer Welter foi a segunda melhor da categoria sub-12 vinicius Pinheiro ficou em terceiro lugar no melhor do ano sub-16

maravilhense da Secretaria 
de Esportes/Erva Daninha/
AATMM. 

A equipe de Maravilha 
também conquistou lugar en-
tre os melhores do ano. Jeni-
fer Welter foi a segunda melhor 

da categoria sub-12, no nível 
escolar, e Vinicius Pinheiro fi-
cou em terceiro lugar no me-
lhor do ano sub-16, categoria 
federado. Já o maior prêmio do 
circuito por meio da coloca-
ção geral, a taça Cleberson Fer-

nando da Silva, foi levada por 
Chapecó. A equipe da Secreta-
ria de Esportes/Erva Daninha/
AATMM terminou na quinta 
colocação geral do ano, atrás 
de Chapecó, Pinhalzinho, São 
Domingos e Concórdia, pri-
meiro ao quarto lugar, respec-
tivamente.

O evento, já realizado nes-
te ano em outros quatro mu-
nicípios, em Maravilha foi 
promovido pela Associação 
Amigos do Tênis de Mesa e 
conta com os patrocínios da 
Secretaria de Esportes-Ace-
ma, Erva Daninha, Valmir 
João Zanin & Cia Madeiras, 
Construtora Frandoloso e Car-
doso & Drumm.

mELHOrES
Deixar Luan fora da seleção dos melhores do Campeonato 

Brasileiro deste ano foi um absurdo. Assistindo esses programas 
de esportes com mesa redonda, fica bem clara a escolha, jogador 
só chama atenção jogando no eixo Rio-São Paulo. O Sul, por exem-
plo, parece que não existe no mapa do futebol.

PELaDaS
Campeonato Brasileiro terminou e as peladas beneficentes de 

fim de ano, com jogadores, ex-jogadores, cantores e artistas ocor-
rem aos montes pelo Brasil. Até o Natal, vamos ter muita bola ro-
lando por aí. Inclusive aqui na nossa região! Oportunidade para 
matar saudades dos amigos e tomar umas geladas.

faz faLta
Fins de semana sem a bola rolar pelo Brasileirão, fica um pou-

co estranho para quem é apaixonado por futebol. A hora é de des-
cansar, recarregar baterias para a próxima temporada. Não fosse a 
Chapecoense, nosso Estado não teria ninguém na elite. Série A so-
mente aqui no Oeste. Quem diria!

cHaPE 2018
Acredito que 2018 será um ano difícil para a Chape. Não terá 

mais aquela situação que fez com que outros clubes emprestas-
sem jogadores com salários altos e o Verdão do Oeste pagando só 
a metade. O diretor-executivo Rui Costa, se permanecer, prome-
te política de premiação na busca de jogadores e oferecer con-
tratos com ganhos financeiros e ganharão mais se o desempe-
nho for bom.

HumiLDaDE
Cristiano Ronaldo, depois de ganhar mais uma Bola de Ouro, 

saiu com essa: “Sou o melhor da história”. Sandálias da Humilda-
de não fariam mal ao craque. Ótimo jogador, mas muito longe de 
Pelé, Maradona e Zico. Tomara que o Grêmio dê uma chinelada 
no português.

é HOJE
Espero que o Real Madrid não esteja nos melhores dias. Qual-

quer erro contra os galácticos pode ser fatal. Pela qualidade técni-
ca que o time espanhol tem, são os grandes favoritos para o título! 
Mas, sabe como é, uma bochinha ali, outra bochinha aqui... 

carrinHO DE mãO
Narrador Celso Ledur e o repórter Nelcir Dall’Agnol passaram 

a última semana em academias da cidade. Preparação para atingir 
o melhor condicionamento físico e fazer bonito no pagamento da 
aposta do carrinho de mão, neste domingo. Colorados mais uma 
vez terão que carregar os gremistas em Maravilha. Força, colegas!

Hoje (16) e amanhã (17) 
sete maravilhenses pratican-
tes de parapente participam 
da 5ª etapa do Circuito Catari-
nense de Parapente. De acor-
do com Mateus Müller, inte-

grante do grupo de Maravilha, 
a competição se divide em 
dois desafios: permanência e 
pouso. “O primeiro, quem fica 
mais tempo no ar é campeão; 
e o segundo, o atleta deve pou-

sar em determinado pon-
to marcado no solo”, explica. 

Segundo Müller, como 
Maravilha não tem rampas 
para prática do esporte, os ma-
ravilhense são sócios do Clube 

de Voo Livre Torre dos Ventos, 
de Barra Bonita. Participam: 
Michel Bernardi, Michel Co-
elho, Micheli Moser, Tiago 
Ponath, Daniel Müller, Ma-
teus Müller e Marcelo Leno.  
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