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ELOGIOS
A administração de Maravilha, 

principalmente na pessoa da pre-
feita, Rosimar Maldaner, está sendo 
alvo de grandes elogios pelos inves-
timentos e embelezamento da ci-
dade nas decorações natalinas. Elas 
deram brilho e criaram ambiente na-
talino na cidade. Esses investimentos 
retornam na comunidade de várias 
formas, ou seja, geram vendas no co-
mércio, embelezamento na cidade e, 
principalmente, deixam as pessoas 
mais felizes. Parabéns à prefeita e 
sua competente equipe de trabalho.

A nossa sede da Rádio Lí-
der e do Jornal O Líder está par-
ticipando dos momentos natali-
nos na cidade. Assim como em 
anos anteriores, embelezamos a 
sede com uma grande torre ilu-
minada, que pode ser vista de to-
dos os pontos da cidade. Se cada 
um fizer sua parte, Maravilha fica 
mais iluminada e mais feliz!

CLImA DE nATAL nO LÍDEr

Lula contra o tempo

O ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva tem 
pela frente uma disputa 
contra o tempo para viabi-
lizar a candidatura à Presi-
dência em 2018. Com a con-
clusão do voto do relator da 
Lava-Jato no TRF4, no úl-
timo dia 1º, projeção fei-
ta por GaúchaZH a partir 
dos tempos médios levados 
pelos desembargadores 
mostra que Lula pode ter o 
caso apreciado em março.

O MUNDO ON-LINE
A cada dia vemos menos adeptos a revistas e jor-

nais impressos. Com o crescimento de acessos e 
a total dependência do mundo virtual, os impres-
sos estão perdendo espaço. Depois do fechamen-
to e paralisação de circular impressos, o Diário Ofi-
cial da União, maior jornal do Brasil, deixou de 
ter suas edições impressas, também aderindo so-
mente ao sistema on-line. Tanto pela sua agilida-
de, qualidade e instantaneidade, o mundo impres-
so perde forças, pois além da logística, há o alto 
custo do papel e sua impressão. As grandes re-
vistas já estão sendo lidas através da internet. É 
a modernização, deixando costumes de lado, e o 
mundo virtual ser a grande fonte de informação.

AS PESQUISAS

Sempre fomos céticos em relação a pesquisas, 
principalmente as eleitorais. Novamente um desses 
grandes institutos divulgou uma pesquisa para as elei-
ções presidenciais do próximo ano, com suas “ten-
dências”. Ora, novamente o ex-presidente Lula apa-
rece na liderança com seus indicies em água morna. 
Não sobe e não desce. Interessante que esquecem de 
divulgar a sua alta rejeição, aliás a mais alta do Bra-
sil, superando os 40%. E essa não cai de jeito nenhum. 
O povo deve ser esclarecido melhor quando da divul-
gação de pesquisa. Não dá pra jogar com um time só.

reConHeCimenTo

Será inaugurada na quinta-feira (14) a nova uni-
dade de saúde de Maravilha, no Loteamento Estre-
la. O posto de saúde será denominado Maristela Ge-
nesini Siqueira, num justo reconhecimento a essa 
grande criatura e em homenagem à família Genesi-
ni, por meio do projeto de lei nº 038/2017. Mariste-
la sempre esteve envolvida em diversas atividades so-
ciais, culturais, religiosas e políticas em Maravilha, 
com muita dedicação. Foi uma das fundadoras do 
nosso Jornal O Líder e participou da trajetória do jor-
nal. Transmitimos ao prezado João Paulo e seus filhos, 
João Rafael e Rodrigo, nossas congratulações pelo re-
conhecimento do município à esposa e mãe e à que-
rida família Genesini o nosso carinhoso abraço!

LISTa NEGra
Graças ao foro privilegiado, os políticos 
envolvidos na lava-Jato se mantêm longe da 
cadeia, mas não escapam de enfrentar situações 
embaraçosas. a última delas tem afetado 
diretamente a vida financeira dos parlamentares. 
alguns, depois de se tornar alvo de delações 
premiadas, passaram a encontrar dificuldades 
para operar ou abrir contas bancárias e também 
para obter empréstimos. Os bancos começaram 
a restringir suas respectivas carteiras de clientes 
especiais. Não bastasse, o deputado federal 
Celso maldaner (PmDb-SC) protocolou na 
Câmara dos Deputados um projeto de lei que 
altera a lei complementar nº 64, de 18 de maio 
de 1990, para estabelecer a inelegibilidade, para 
qualquer cargo, dos que tenham débito inscrito 
em dívida ativa da União, de Estado-membro, 
do Distrito Federal ou de município. No texto 
do projeto, maldaner explica que o indivíduo 
que possua débito inscrito na dívida ativa não 
possa se candidatar em eleições, por lhe faltar a 
moralidade e a conduta ilibada indispensáveis a 
quem se propõe a ocupar as mais altas funções 
políticas do Estado. “Eles acabam legislando em 
causa própria”, argumentou o deputado. 

https://gauchazh.clicrbs.com.br/politica/noticia/2017/12/tempo-medio-de-apelacoes-no-trf4-indica-julgamento-de-lula-em-marco-cjastq0wy078401mky3mteww8.html
https://gauchazh.clicrbs.com.br/politica/noticia/2017/12/tempo-medio-de-apelacoes-no-trf4-indica-julgamento-de-lula-em-marco-cjastq0wy078401mky3mteww8.html
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LIÇÕES DE VIDA
Faça de cada manhã um momento novo para sonhar e compartilhar com 
felicidade das pessoas que merecem sua credibilidade e respeito. agindo sempre 
com sinceridade, conquistará a credibilidade das pessoas ao seu redor...
Pense nisso e bom fim de semana!

UM BELO ACESSO 
O leitor que ainda não teve a opor-

tunidade de ver pessoalmente a mag-
nífica iluminação no acesso do tre-
vo da 282 até o centro da cidade de São 
Miguel do Oeste pode ter uma noção 
com a foto ilustrada aqui em nossa co-
luna. Uma bela obra, cujo investimen-
to causa impacto aos que visitam a ci-
dade, pois a primeira impressão é a 
que fica. De parabéns toda comunida-
de miguel-oestina, e que sirva de exem-
plo aos demais aqui de nossa região!

MAIS FORÇA PARA O FM

Smartphones comercializados no Brasil poderão ser 
obrigados a ter a função de rádio FM, de acordo com uma 
proposta que tramita na Câmara dos Deputados. O proje-
to de lei nº 8.438/2017, do deputado Sandro Alex (PSD-PR), 
foi aprovado no último dia 29 pela Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática (CCTCI). 
Pela versão atual do texto, “os aparelhos de telefonia ce-
lular que são importados, fabricados ou montados no 
país deverão conter a funcionalidade de recepção de si-
nais de radiodifusão sonora em Frequência Modulada”.

APAE mArISOL
A Apae Marisol assinou, junto à ADR de 

Maravilha, um termo aditivo no valor de R$ 
52.811 mil correspondente aos ajustes dos anos 
2014, 2015 e 2017 pagos pelo governo do Esta-
do. Esses recursos só poderão ser aplicados em 
despesas de custeio das atividades, não poden-
do ser utilizado em bens de capital, como por 
exemplo, reformas e obras estruturais, onde 
tem carência. A diretoria da Apae continua com 
grande esforço para captar recursos junto às es-
feras governamentais e por meio de ações be-
neficentes para poder executar a troca do telha-
do, de pisos e aberturas e melhoramentos nas 
instalações elétrica e sanitária da ala antiga. O 
presidente, Genuir Bassani, com sua competen-
te equipe de diretoria e colaboradores, conse-
gue ter uma ótima gestão, resolvendo aos pou-
cos todos os problemas que ainda dificultam 
um melhor funcionamento da Apae Marisol. O 
ano que está findando foi muito positivo, pois o 
apoio da comunidade foi fundamental. As con-
tas estão equilibradas, o plano de ação está sen-
do posto em prática. O recesso na escola inicia 
na quarta-feira (13), com almoço patrocina-
do por voluntários, no Lar de Convivência.

AÇÕES TRABALHISTAS

Para termos ideia da ação e extorsão de certos inescru-
pulosos com a nova lei trabalhista, em vigor desde 11 de no-
vembro, Santa Catarina registrou nos primeiros 20 dias daque-
le mês 10.538 ações trabalhistas, 133% a mais que o mesmo 
período do ano passado, 4.516. Em todo o Brasil, o núme-
ro de ações judiciais disparou na véspera da mudança. O ob-
jetivo foi aproveitar os últimos suspiros da antiga lei traba-
lhista, que era benéfica demais aos aproveitadores e estes 
não corriam risco nenhum se a demanda fosse indeferida.

Na véspera de entrar em vigor, no dia 10 de novembro, fo-
ram 4.397 processos, quase a mesma quantidade de todo o mês. 
No dia da mudança, 11 de novembro, foram somente dois. Nos 
dez dias que antecederam a reforma houve um pico de 9.975 
novas ações. Ainda bem que agora o tiro pode sair pela culatra...

FALECIMENTO

Faleceu na terça-feira (5), às 2h30, no Hospital Mo-
riah, em São Paulo, aos 101 anos, o ex-vice-governa-
dor de Santa Catarina Victor Fontana. Gaúcho de San-
ta Maria, foi para Concórdia a convite do empresário 
Atílio Fontana para introduzir as mais modernas téc-
nicas de criação de suínos e aves, a partir de sua for-
mação como químico industrial.  Promoveu uma re-
volução na suinocultura e no agronegócio catarinense. 
Fez brilhante carreira política. Foi secretário da Agri-
cultura, deputado federal por duas legislaturas, presi-
dente da Celesc, conselheiro da República, presiden-
te do Besc e vice-governador no primeiro mandato do 
governador Esperidião Amin, em 1983. Vitor Fonta-
na era uma pessoa excepcional e grande amigo nos-
so. Condolências a toda a comunidade catarinense!

Faculdades oferecem mais de 62 mil bolsas 
de estudos em Santa Catarina

Com o Fies cada vez mais restrito e o desemprego ainda em alta, principal-
mente entre os jovens, sobram vagas no ensino superior privado. Para man-
ter as salas cheias, faculdades oferecem descontos em forma de bolsa de es-
tudos. Deste modo, o estudante que já sabe qual carreira seguir tem desde já 
a chance de garantir a vaga para o 1º semestre de 2018 por um preço reduzi-
do durante todo o curso. O Quero Bolsa, principal plataforma de inclusão ao en-
sino superior do país, oferece bolsas de até 80% de desconto. Apenas em San-
ta Catarina há mais de 62 mil oportunidades em 30 instituições de ensino, para 
cursos de graduação e pós-graduação, nas modalidades presencial e a distân-
cia (EaD). Na Grande Florianópolis são mais de 15 mil vagas em 23 faculdades.

De QUAl GrUPo VoCÊ FAZ PArTe?

Nove em cada 10 brasileiros acham que estão entre a meta-
de mais pobre do país. Em uma escala de zero a cem, em que nos ex-
tremos estão os mais pobres e os mais ricos do país, em que posi-
ção você se colocaria? Nove em cada dez brasileiros (88%) acham 
que se situam até o ponto 50, ou seja, na metade com renda mais bai-
xa. É o que mostra pesquisa do Datafolha, em parceria com a ONG Ox-
fam Brasil, que entrevistou 2.025 pessoas para medir a percepção so-
bre a desigualdade no décimo país mais desigual do mundo. 

91% concordam que poucas pessoas ganham muito e muitas pes-
soas ganham pouco. Por outro lado, há uma dificuldade em enten-
der a distribuição de renda por aqui. Mesmo entre os que ganham mais 
- ao menos R$ 4.700 mensais -, 68% pensam estar na metade com me-
nor renda, quando, na realidade, eles são parte dos mais abastados. 

https://querobolsa.com.br/
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Após muitos debates, discussões, opini-
ões favoráveis e contrárias, a nova legislação 
trabalhista, enfim, foi regulamentada. Com 
ela, o Brasil avançará muito na relação de tra-
balho entre empresas e funcionários, sem que 
estes, ao contrário do que muitos disseram, 
percam seus direitos. O argumento repeti-
do à exaustão, de que a nova lei retira direitos 
dos trabalhadores, não é verdadeiro; afinal, to-
dos os direitos foram mantidos, e a flexibiliza-
ção de regras se dará pela vontade de ambas 
as partes. Esta reforma foi fundamental para o 
país, pois nossas leis trabalhistas eram muito 
antigas, de uma época em que a indústria era 
o principal empregador privado do país.

Hoje, a situação mudou. O varejo tornou-
se o maior empregador privado e a principal 
porta de entrada dos jovens no mercado de 
trabalho. Nesse sentido, a nova legislação vai 
auxiliar na formação desses jovens, viabili-
zando jornadas flexíveis que permitirão a eles 

custear seus estudos e ter tempo para se pre-
pararem às aulas, alimentando-se adequada-
mente e chegando a tempo na escola. Ela tam-
bém facilitará a reinserção do aposentado no 
mercado de trabalho, permitindo a ele com-
plementar sua renda e continuar a contribuir 
para a economia como um todo.

Para se ter uma ideia de sua importância 
para o varejo, apenas os 74 associados do IDV 
vão gerar, até o final deste ano, 100 mil empre-
gos por contrato intermitente de trabalho, nú-
mero que jamais seria alcançado, em tão pou-
co, com a legislação antiga. A possibilidade da 
jornada de trabalho intermitente agrega ao 
mercado de trabalho formal pessoas que pre-
cisam complementar sua renda, porém, com 
disponibilidade de tempo mais restrita.

Além disso, o fim da obrigatoriedade do 
imposto sindical fará com que os sindicatos 
se renovem, com lideranças que efetivamen-
te representem a vontade dos trabalhadores 

que optarem pelo pagamento da contribui-
ção. O fortalecimento da negociação coletiva, 
dando-lhe força de lei em relação a uma série 
de direitos, também permitirá a autonomia da 
vontade dos dois lados, beneficiando as rela-
ções de trabalho, que poderão fixar suas pró-
prias regras e formas de resolução de conflitos, 
mantendo-se, assim, atualizadas e em perma-
nente estado de ajuste.

A nova legislação significa um avanço nas 
relações trabalhistas, reduzindo a insegurança 
jurídica, e é um grande avanço para o setor va-
rejista e o mercado de trabalho do país.

O IDV sempre lutou para modernizar as 
leis trabalhistas, pois elas tirarão o país do topo 
do ranking mundial das reclamações traba-
lhistas para introduzi-lo no século XXI no que 
tange às relações de trabalho.

Antonio Carlos Pipponzi, presidente do 
Instituto para Desenvolvimento do Varejo

A mEnTE grATA

Há algum tempo adotei a prática de anotar, ao fim 
do dia, três coisas boas que aconteceram. Três coisas 
pelas quais eu sou grato. Todos os dias.

Não é por acaso, ou por capricho: faço isso desde 
que fiquei sabendo de um detalhe que a ciência desco-
briu a respeito dessa prática: a gratidão muda e molda 
a mente, literalmente.

Funciona assim: temos dificuldade de manter o 
foco. É grande a chance de você chegar ao fim desse 
texto e, lá pela metade, ter pensado em outra coisa, 
apesar de os olhos continuarem na leitura. Somos as-
sim o dia todo: fazendo uma coisa e pensando em ou-
tras. Por isso, quando você pratica o foco na gratidão, o 
cérebro não consegue focar ao mesmo tempo em coi-
sas negativas, por exemplo. Ou seja: esse ponto fraco, 
de ter um cérebro com uma capacidade limitada de 
processamento, torna-se algo que pode ser usado em 
nosso favor. Praticar gratidão é treinar o cérebro para 
enxergar o que é positivo e consequentemente reduzir 
a capacidade de ser pessimista.

Praticando, você vai perceber que, ao longo do dia, 
o cérebro começa a procurar coisas boas, pois ele sabe 
que, à noite, vai precisar lembrar e escrever. E a conse-
quência é que você começa a ver o mundo de outra for-
ma. A realidade continua a mesma: o que muda é a in-
terpretação.

Quando você educa sua mente para a gratidão, a 
percepção se torna seletiva. É como se, na maior par-
te do tempo, você estivesse se perguntando: o que está 
acontecendo de bom ao meu redor? Sem esse foco, não 
há felicidade que dure.

A maioria das coisas que queremos não aconte-
cem de repente: elas são construídas com muita práti-
ca. Quer aprender algo? Então você vai ter que praticar. 
Quer mudar? Prática. Crescer, melhorar, inovar, tudo é 
resultado de prática. E a maior revelação que tive nos 
últimos anos: quer ser feliz? Prática. E de acordo com 
a ciência, a melhor prática da felicidade é a gratidão.

Sendo assim, a felicidade é resultante da forma que 
interpretamos o mundo. Agradecer e apreciar as pe-
quenas coisas é um hábito. Ou seja: a felicidade não 
vai acontecer um dia, depois de muito esforço, ou de-
pois de muita sorte. A felicidade, subjetiva e sublime, 
é resultado da disciplina diária de interpretar as situ-
ações e as pessoas de uma forma otimista. E o melhor 
de tudo: este não é um texto de autoajuda – é ciência.
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poLítICA

por lUiZ ClÁUDio CArPeS

dIrETO 
aO PONTO

LEIS TrABALHISTAS muDArAm. E A 
ÍnDOLE DO TrABALHADOr, muDOu?

Em análise superficial quanto à aplicação das novas leis tra-
balhistas, pude concluir que ela continua protetiva ao trabalhador. 
Não deve ser diferente. As leis, afinal, existem exatamente para isso, 
e a trabalhista não foge à regra. Contudo, em algumas situações, 
aquelas alegações falaciosas, aqueles valores de causa exorbitantes 
(para se valer do rito ordinário) começam, talvez, a ter seus dias con-
tados. Ou quem sabe ficarão mais moralizados, podemos assim di-
zer. É preciso também dizer que mesmo aqueles empregadores que 
mantêm seus funcionários dentro da mais pura legalidade, temem 
por reclamatórias inescrupulosas, falaciosas, e por isso, acabam por 
ver com maus olhos o judiciário trabalhista. Mas a culpa não é do 
judiciário trabalhista. A culpa é do trabalhador inescrupuloso, mui-
tas vezes amparado por um advogado conivente e oportunista, que 
procura fabricar provas e amealhar um lucro que por direito não lhe 
pertenceria. Já dizia um antigo jurista que a prova testemunhal é “a 
prostituta das provas”, exatamente por ser suscetível de manipula-
ções. Mas mesmo assim, o que salva o judiciário trabalhista é a cri-
teriosa análise do magistrado. Este sim, em conformidade com seu 
entendimento e conhecimento, irá aplicar a sentença como as pro-
vas lhe tiverem sido produzidas e chegadas. É uma sujeição da pro-
fissão que em certas situações, o que tenha chegado sejam fatos 
nem sempre reais em sua totalidade. Principalmente quando en-
volve a prova testemunhal. Aí, muitas vezes, não há como fazer mi-
lagre. O empregador deve estar sempre cercado da legalidade abso-
luta, bem documentado, bem assessorado, para evitar ser vítima de 
uma falaciosa fábrica de provas produzida, muitas vezes, por traba-
lhadores aproveitadores e inescrupulosos.

EmPrEgADOrES PODEm InfOrmAr SE fOrAm 
ALVO DE PrOCESSOS TrABALHISTAS?

Sim. Muitas vezes um empregado que promove uma ação tra-
balhista contra seu empregador se vê em situação de pedir empre-
go em outra empresa. As referências, entendo eu, são extremamen-
te necessárias para que o empregador saiba quem está contratando. 
Mas em consulta a um antigo empregador, este pode informar que 
foi alvo de uma ação trabalhista daquele cidadão? Lógico que sim. 
O que o empregador processado não pode é denegrir a imagem do 
seu antigo funcionário com expressões pejorativas (vagabundo, ca-
nalha, sem-vergonha). Todavia, informar que foi processado por 
esta ou por aquela pessoa, não há nenhum impedimento em que 
isto seja utilizado como informação. E para os empregados “recla-
mantes”, uma dica: muito cuidado ao postular na Justiça do Traba-
lho. Ingressem efetivamente em Juízo Trabalhista quando realmen-
te houver uma falha do empregador. Via de regra, as empresas não 
gostam de contratar quem aparece com referência de que já se va-
leu da Justiça do Trabalho. Muitos empresários que conheço, inclu-
sive, simplesmente não contratam. E estão no seu direito. 

TuCAnOS 

LEgISLATIVO 

Deputado marcos Vieira se reúne com 
partidários em maravilha

Em reunião, moradores solicitam melhorias 
na rua José de Anchieta

No sábado (2) o deputa-
do estadual Marcos Vieira es-
teve em Maravilha para tra-
tar de assuntos referentes 
ao partido, ao pleito eleito-
ral 2018 e o escritório regio-
nal. O encontro foi realiza-
do no Restaurante Zatt.  

O deputado cumpriu ro-
teiro de encontros pela re-
gião e no domingo (3) es-
teve presente na Fepar, em 
Modelo. Na feira, o parla-

Nelcir Dall’Agnol/O Líder

Deputado cumpriu roteiro de encontros pela região

mentar disse que por meio 
de emenda de sua auto-
ria, garantiu a iluminação 

do parque da Fepar, permi-
tiu que neste ano a progra-
mação fosse estendida por 

todo o fim de semana, in-
cluindo shows noturnos. 
Vieira adiantou que está 
trabalhando para garan-
tir mais recursos para a mo-
dernização do parque, uma 
antiga demanda da região.

Na sexta-feira (15), 
às 19h, o PSDB vai reali-
zar encontrão de fim de 
ano do partido em Mara-
vilha. O evento será rea-
lizado no Plaza Eventos.

Na segunda-feira (4) 
foi realizada a penúltima 
sessão ordinária do ano 
da Câmara de Vereadores 
de Maravilha. Em primei-
ro turno, foi aprovado o 
projeto de lei nº 53/2017, 
que dispõe sobre a criação 
do Programa Internet Ru-
ral, vinculado à Secretaria 
de Agricultura e Meio Am-
biente. O programa visa o 
ressarcimento do montan-
te de até R$ 500 para cada 
agricultor que atender aos 
requisitos da lei.

Em segundo turno fo-
ram aprovados três pro-
jetos: projeto de lei legis-
lativo 06/2017, de autoria 
do vereador Láurio Stieler 
(PP), visa proporcionar 
maior controle na libera-
ção dos recursos gastos por 
meio da Associação Cultu-
ral e Esportiva de Maravi-
lha (Acema). Projeto de lei 
complementar nº 12/2017, 
institui contribuição de 
melhoria relativa à pavi-
mentação asfáltica da Rua 

José de Anchieta. E projeto 
de lei nº 55/2017, estima a 
receita e fixa a despesa do 
município para o exercí-
cio 2018 – Lei Orçamentá-
ria Anual (LOA) na ordem 
de R$ 72.497.900 (rece-
beu mensagem substituti-
va do Executivo, emenda 
modificativa e subemenda 
à emenda modificativa, do 
Legislativo). 

Também foram aprova-
das quatro indicações: nº 
156/17, 157/17 e 160/17, 
do vereador Jandir Primon 
(PP). A primeira sugere 
que o Poder Público crie 
uma vaga exclusiva para 
o embarque e desembar-
que de idosos e pacientes 
na Avenida Sul Brasil, em 
frente ao Centro Médico; a 
segunda solicita que o Exe-
cutivo estude a possibili-
dade de dar continuidade 
à abertura da perimetral 
no trecho compreendido 
entre a balança da Coo-
perativa Aurora até o CTG 
Juca Ruivo; e a terceira so-

licita que o Executivo crie 
um laboratório para reali-
zação de exames de bruce-
lose e tuberculose bovina 
no município. Indicação 
nº 158/17, do vereador Ita-
mar Adler (PSD), sugere 
que o Executivo promova a 
pavimentação asfáltica da 
Rua do Imigrante, no Bair-
ro Jardim, com recursos de 
fundos perdidos do gover-
no federal ou emenda par-
lamentar. 

EnTrADA DE nOVAS 
mATérIAS

Duas indicações de-
ram entrada na Casa: nº 
159/2017, de autoria de 
Marclei Grando, suge-
re que o Executivo reali-
ze estudos com o objetivo 
de contratar uma empre-
sa especializada para rea-
lização de serviços de de-
detização nos bueiros e 
bocas de lobo do municí-
pio. Nº 161/2017, de Na-
talino Prante, solicita que 
o Executivo instale vigias 

com desarme nos motores 
e equipamentos de todo 
o parque de máquinas do 
município, com o objeti-
vo de aumentar a vida útil 
deles. As indicações foram 
encaminhadas às comis-
sões competentes.

O presidente, Itamar 
Adler, deferiu o requeri-
mento nº 74/2017, de au-
toria do vereador Natali-
no Prante, que solicita que 
o Executivo forneça rela-
ção do nome dos servido-
res responsáveis pelo rece-
bimento de mercadorias, 
em cada secretaria ou de-
partamento do município, 
bem como o nome do res-
ponsável pelo recebimento 
das obras públicas.

A próxima sessão será na 
segunda-feira (11), às 19h, 
com a presença do chefe da 
Delegacia da Polícia Rodovi-
ária Federal (PRF) de Fron-
teira em Chapecó, Gabriel 
de Barros, que falará sobre o 
trânsito de máquinas agríco-
las nas rodovias federais.

LEgISLATIVO Na sessão entraram diversos projetos de interesse da população 

Vereadores aprovam 
orçamento com subemenda 

Os vereadores Cléber 
Pertusatti (PMDB) e Luiz 
Hermes Brescovici (DEM) 
participaram de reunião 

com moradores da Rua 
José de Anchieta, no Cen-
tro de Maravilha. O grupo 
solicitou melhorias no lo-

cal, como a colocação de 
pontos de ônibus, arboriza-
ção, faixas elevadas e lixei-
ras. Conforme os vereado-

res, as causas serão levadas 
para a Câmara de Vereado-
res de Maravilha para o co-
nhecimento de todos. 
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DIrEITO E SAÚDE
 DireiTo DAS PeSSoAS PorTADorAS Do VÍrUS HiV
 
O dia 1º de dezembro simboliza o Dia Mundial da Luta 

contra a Aids, campanha que iniciou em 1988 pela Organi-
zação das Nações Unidas (ONU) como uma data simbólica 
de conscientização para todos os povos sobre a pandemia de 
Aids. Valendo-se dessa data, traz-se informações sobre o direi-
to das pessoas portadoras desse vírus.

Pensando nas pessoas que foram contaminadas, em 1989, 
profissionais da saúde e membros da sociedade civil criaram 
a Declaração dos Direitos Fundamentais da Pessoa Portadora 
do Vírus da Aids. Esse documento foi elaborado e aprovado no 
Encontro Nacional de ONG, em Porto Alegre, e pode ser aces-
sado através do link: https://unaids.org.br/wp-content/uplo-
ads/2017/02/2017_02_20_Legislacao_Br_HIV.pdf

Dentre alguns direitos específicos disponibilizados ao ci-
dadão diagnosticado portador do vírus da imunodeficiência 
humana (HIV), pode-se citar:

· Sigilo no trabalo e sigilo médico: A pessoa vivendo com 
HIV tem o direito de manter em sigilo a sua condição sorológi-
ca no ambiente de trabalho. Isso inclui testes de admissão, tes-
tes periódicos ou de demissão. O médico tem a obrigação, nos 
exames legais (art. 168 da CLT), de somente averiguar a capa-
cidade laborativa do trabalhador, sem referência a seu esta-
do sorológico.

· Benefício previdenciários: como o Auxílio-Doença, Be-
nefício da Prestação Continuada e Aposentadoria por Invali-
dez, desde que preenchidos os requisitos.

·  Saque do FGTS: é possível o saque integral do Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em razão de doença 
grave, entre elas o HIV/Aids.

·   Isenção do Imposto de Renda: a pessoa que foi diag-
nosticada com Aids pode receber os valores, em razão de apo-
sentadoria, reforma ou pensão, isentos de imposto de renda.

·    Acesso ao tratamento gratuito: garantido pela Lei n. 
9.313/96, Ninguém pode ter acesso vetado ao tratamento e, 
nesse sentido, aos medicamentos que o compõem.

Além desses direitos, a Lei n. 12.984/14 criminalizou a dis-
criminação dos portadores do vírus da imunodeficiência hu-
mana (HIV) e doentes de Aids, em razão da sua condição, que 
sofrer a recusa ao ensino ou trabalho e, ainda, quando houver 
divulgacao dessa condição com o intuito de ofender a dignida-
de, sancionando a conduta com reclusão de 1 a 4 anos, e multa. 

Desse modo, denota-se que as pessoas com a doença pos-
suem benefícios concedidos legalmente como corrolário dos 
princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e 
o conhecimento dessas benesses garante a elas a vida digna.

Colaboração: Karlessa Mantovani

Lordes Borth, de 66 
anos, recebeu com surpresa 
o diagnóstico de câncer de 
pele há 17 anos, depois de 
conviver aproximadamente 
por um ano com uma lesão 
no rosto que não cicatriza-
va. Sem sentir qualquer dor, 
Lordes procurou um médi-
co e foi então que recebeu a 
notícia que vem assustando 
muitas pessoas: “você está 
com câncer”. Com medo e 
muito triste, ela iniciava en-
tão sua longa e sofrida luta 
contra a doença. Antes de 
começar a tratar a pele, o 
médico lhe orientou a fazer 
uma cirurgia para a retirada 
do útero, que também apre-
sentava um mioma, embora 
este não fosse maligno. 

Após a cirurgia do úte-
ro, Lordes foi encaminhada 
para Curitiba (PR). Foram 
três anos de muitas via-
gens até a capital do Para-
ná para tratamentos, cirur-
gia no nariz, retirada de um 
tumor na cabeça e outro no 
pescoço, todos sintomas do 
câncer de pele. Logo no iní-
cio de seu tratamento, Lor-
des perdeu o esposo de for-
ma repentina e precisou se 
sacrificar ainda mais para 
sustentar a casa sozinha e 
dar atenção às três filhas, 
a mais nova com apenas 12 
anos. 

Na época, a família resi-
dia no interior de Maravilha 
e mesmo em tratamento, 
contrariando as indicações 
médicas, a matriarca preci-
sava se expor ao sol em ho-
rários impróprios para cui-
dar do rebanho de gado 
leiteiro, a principal renda 
da propriedade. Hoje ela 
busca acompanhamento e 
tratamento quando neces-
sário de forma particular. 
Lordes diz que ainda não 
está curada do câncer, mas 
a doença foi controlada e 
qualquer anormalidade da 
pele é tratada rapidamente. 

Lordes faz parte de um 
grande grupo de pessoas 
diagnosticadas com cân-
cer de pele, considerado o 
tipo mais comum que afe-
ta o ser humano. De acordo 

DEzEmBrO LArAnJA A importância da prevenção do câncer de pele 
e a história de quem passa pelo tratamento 

Câncer de pele é o tipo mais 
comum e de fácil diagnóstico

Carine Arenhardt/O Líder

após receber o diagnóstico, lordes está muito atenta à prevenção e a qualquer 
sinal da pele  

com dados do Instituto Na-
cional de Câncer (Inca), to-
dos os anos surgem mais de 
176 mil casos no país. Con-
forme o médico especialis-
ta em dermatologia Gus-
tavo Zanin Poletto, esse 
alto índice está relaciona-
do principalmente à expo-
sição crônica e intensa ao 
sol, ou também ao tipo de 
pele (clara, escura), conta-
to com substâncias quími-
cas ou outras doenças. 

Mas embora tenha alta 
incidência, o câncer de pele 
é também considerado o de 
mais fácil diagnóstico. Os 
sintomas podem ser perce-
bidos precocemente, já que 
basicamente se resumem a 
lesões na pele. Poletto des-
taca que em geral o câncer 
de pele se manifesta como 
uma lesão que vem se mo-
dificando, uma “belezinha” 
crescendo, uma ferida que 
não cicatriza ou alguma bo-
linha que vem aumentando 
de tamanho. 

Este diagnóstico pre-
coce também interfere nos 
índices de cura. “O câncer 
em geral (de todos os tipos) 

Gustavo zanin Poletto, especialista em 
dermatologia

Divulgação

não causa sintomas no iní-
cio, ele vai crescendo len-
ta e progressivamente. Nor-
malmente quando a lesão 
começa a dar sin-
tomas já está avan-
çada. O câncer de 
pele tem altas ta-
xas de cura, devi-
do, sobretudo, ao 
diagnóstico preco-
ce. É muito difícil 
descobrirmos uma 
lesão de 0,4cm no 
intestino, no rim 
ou no cérebro, po-
rém na pele essas 
lesões são facil-
mente percebidas 
e tratadas”, afirma 
o médico dermato-
logista. 

DEzEmBrO LArAnJA: 
A ImPOrTÂnCIA 
DA PrEVEnÇãO

Com o alto número de 
diagnósticos, o câncer de 
pele acabou se tornando 
alvo de uma campanha de 
prevenção. O Dezembro 
Laranja estimula ações em 
todo o país, no último mês 
do ano, que passam orien-
tações para a população, 
lembrando que atitudes 
simples podem evitar um 
diagnóstico no futuro. 

Em Maravilha a preven-
ção do câncer de pele foi 
um dos assuntos abordados 
na Mateada da Saúde, reali-
zada no fim da tarde de on-
tem (8), no Espaço Criança 
Sorriso. A principal orien-
tação é evitar a exposição 
ao sol em horários de pico, 
entre 10h e 16h (17h no ho-

rário de verão). E quando 
realmente necessária esta 
exposição, o uso de roupas 
compridas, chapéus, guar-
da-chuva e protetor solar 
são fundamentais. 

gruPOS DE rISCO 
X TrATAmEnTO 

Conforme o dermato-
logista Gustavo Zanin Po-
letto, dependendo do tipo 
de câncer de pele, algumas 
faixas etárias são acometi-
das diferentemente. “En-
tre 20-35 anos o câncer de 
pele do tipo melanoma está 
entre os mais comuns. Jo-
vens em geral são saudáveis 
e câncer não é comum, po-

rém um dos tipos mais fre-
quentes é o melanoma, um 
tipo muito agressivo e que 
pode se espalhar pelo cor-
po e matar. Na faixa etária 
a partir dos 50 anos os ti-
pos mais comuns são o car-
cinoma basocelular e o car-
cinoma epidermóide, lesões 
que em geral têm uma gran-
de chance de cura”, explica. 

Quando há o diagnós-
tico, o tratamento mais in-
dicado é a cirurgia, com a 
retirada da lesão, ou depen-
dendo do estágio e tipo de 
tumor, também a quimiote-
rapia e radioterapia. Pole-
tto afirma que nos últimos 
anos surgiram diversos no-
vos medicamentos altamen-
te eficazes para os pacientes 
com melanoma avançado 
e que têm apresentado óti-
mos resultados, tornado-se 
uma terapia padrão.

https://unaids.org.br/wp-content/uploads/2017/02/2017_02_20_Legislacao_Br_HIV.pdf
https://unaids.org.br/wp-content/uploads/2017/02/2017_02_20_Legislacao_Br_HIV.pdf
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LUIZ CarLOS
PraTES

A SABEDOrIA DO “VELHO”

A entrevista com ele foi longa, duas páginas numa revista 
popular, dessas que trazem de tudo um pouco sobre televisão 
e a vida dos famosos... Esse de quem vou falar tem 87 anos. 
Não lhe digo o nome, hoje, mesmo quando você diz coisas 
bonitas sobre alguém, corre o risco de ser apedrejado pelos 
coitados que vivem nas redes sociais. Coitados.

Pois bem, esse cidadão, que faz novelas quase desde que 
nasceu, mora num sítio, quase no meio do mato e... sozinho. 
Muitos ficam arrepiados só de pensar em viver sozinhos na 
velhice, mas... É o que costumo dizer, se a pessoa tem saú-
de no corpo e mais ainda na cabeça, não tem problema, ela 
pode estar no fundo do mar e vai se achar bem, não precisa-
rá de ninguém por perto... Se, todavia, a pessoa envelhece de-
pendente, insegura, emocionalmente dependente, bah, nem 
mesmo vivendo numa corte será feliz... Nossa cabeça é o nos-
so melhor porto seguro na vida, ou não...

- Ah, e o tal cidadão tem filhos, mas... Todos moram lá lon-
ge, na Europa. Será que esse “filhinhos” se importam um pou-
co com o papai? Claro que não, filho que se importa com os pais 
não vai para longe... E se não der para ficar por aqui leva os pais 
junto... 

E mais adiante na entrevista desse ator, um venerável da te-
levisão, foi-lhe perguntado como se sentia fazendo protagonis-
mo, outra vez, na novela das nove. E ele respondeu: - “Não ligo 
para isso, todo horário é nobre se eu fizer um trabalho de quali-
dade”. Aplausos. É o que vivo dizendo nas minhas palestras nas 
empresas: não importa a sua função, se você gostar dela, fizer 
dela a melhor de todas e a ela der o seu melhor esforço todos os 
dias, será pessoa admirada e viverá feliz. Vivem felizes os dedi-
cados, os que amam (seu trabalho) e que a esse trabalho costu-
mam dar o seu melhor... Tão fácil, não é mesmo? Fácil uma ova, 
mais ou menos 80% dos que trabalham no Brasil não gostam do 
que fazem, gemem o tempo todo. E eu desejo a eles que ardam... 
Ninguém os mandou fazer o que fazem, são pessoas livres para 
estudar, crescer, ter vida melhor, enfim. Se estão “amarrados” é 
porque se autoamarraram... Ardam! Mas que não culpem a nin-
guém por essa “ardência”. Certo? Que bom!

CALCInHAS
Dizem as blogueiras e “coaches” frustradas que mulher 

não deve usar calcinha bege, que elas não atraem nem excitam 
os homens. Coitadas. Anita, a mulher do Brasil, lacrou cantan-
do na 41ª Mostra Internacional de cinema de São Paulo vestin-
do apenas sutiã e calcinhas bege... É a mulher que excita e não 
as calcinhas dela, ouviram bem, suas frustradas? 

ImAgEm
Num primeiro momento, nossa imagem pode produ-

zir atração e excitação nos outros mas... Depois de um cer-
to tempo e aproximação caem as máscaras e nos revelamos 
da cabeça aos sapatos. Os outros também, é claro. Os modos, 
as palavras usadas, o conteúdo da fala, um jeito de ser e uma 
energia radiante vão fazer da pessoa uma atração ou uma re-
pulsão. E não adianta tentar salvações artificiais. O que so-
mos agora é o resultado dos nosso esforços de até então... Ou 
dos nossos descuidos, claro.

fALTA DIzEr 
Segundo o Banco Mundial, num ranking de 34 nações o 

Brasil, “coitadinho”, ficou na última posição entre os países 
onde mais se perde tempo com indisciplina em sala de aula. 
Pudera, com esses pais que andam por aí e com os professo-
res sem poder, os vagabundos tomaram conta. Mas sabes o 
que é que mais está faltando? Chineladas... 

O ginásio secundário foi 
criado em Maravilha no ano 
1963, na Escola de Educação 
Básica Nossa Senhora da Sa-
lete. João Luiz Cembranel, um 
dos alunos da turma pionei-
ra, explica que esta criação era 
uma necessidade e um pedido 
da comunidade, já que na épo-
ca não havia estímulo e opor-
tunidade para seguir com os 
estudos. 

Ao terminar o primário, 
poucas famílias tinham condi-
ções de custear o estudo dos fi-
lhos em outros municípios. “A 
possibilidade para os meni-
nos era o seminário, em Pas-
so Fundo ou Santo Ângelo, no 
Rio Grande do Sul. Para as me-
ninas a opção era o interna-
to, cuja referência era o Notre 
Dame, também em Passo Fun-
do”, afirma. 

Com a criação do giná-
sio, foi feita uma prova de ad-
missão para selecionar os in-
tegrantes da primeira turma. 
Após aprovado, o aluno preci-
sava apresentar a documenta-
ção pessoal e o atestado mé-
dico. Cembranel diz que 40 
alunos foram escolhidos para 
iniciar as aulas em 1964 e que 
esta primeira turma teve uma 
importante função na evolu-
ção educacional e social de 
Maravilha e dos municípios 
vizinhos. 

O Ginásio Secundário Pio 
XII funcionava no período ves-
pertino, com carga horária de 

rECOrDAÇÕES João Luiz Cembranel, um dos alunos pioneiros, conta 
lembranças da época e cita a gratidão que sente pelos professores

formatura da primeira turma do 
ginásio secundário completa 50 anos

cinco períodos diários. A dire-
ção estava a cargo da Irmã An-
cila (Lúcia Link). “A liderança e 
a seriedade desta profissional 
a tornaram respeitada e ama-
da pela comunidade”, destaca. 
Cembranel também lembra a 
secretária, Erlita Teresinha Ba-
ratto, e do casal de serventes 
Erna e Arlindo Hahnel.  

Dos 40 alunos, 22 foram 
aprovados, sete reprovaram, 
dois foram transferidos e nove 
desistiram. Pensando no baile 
de formatura, diversos eventos 
foram organizados para arre-
cadar fundos. Com o dinheiro 
que sobrou, os formandos fi-
zeram um piquenique em São 
Miguel da Boa Vista. Já a tão 
sonhada cerimônia de conclu-
são, realizada no dia 2 de de-
zembro de 1967, contou com 
missa e baile e se tornou uma 
das lembranças mais bonitas 
para os 22 formandos e suas 
famílias. 

João Luiz Cembranel enfa-
tiza que recorda com carinho 
da época e que não esquece 

da Irmã Zenaide, responsável 
por sua alfabetização. “Fui al-
fabetizado naquela escolinha 
pequena e modesta por uma 
professora meiga e sábia. Me 
tornei professor de História e 
dediquei longos anos a esse 
estabelecimento, inclusive 
como diretor. Posso dizer que 
minha escola é minha vida. 
Aos colegas, meu carinho, aos 
professores, minha gratidão e 
respeito. Para a escola, meu re-
conhecimento”, finaliza.  

PrOfESSOrES
almira mior: matemática

Elói José ranzi: Português
antônio Osvaldo Conci: 
Ciências Físicas e 
biológicas
lúcia linck: história 
Osvaldo João ranzi: 
Francês
ilse Ebert: Geografia 
maria Gentil magagnin: 
Educação Física

fOrmAnDOS
Adenirce Davi, Altair 

Reinehr, Ari Alberto Vogel, 
Artemio Trapp, Darci Zanot-
to, Edemar Gruber, Egidio 
Gotardo, Eloá Aparecida Pi-
lati, Gelso Tadeu Mello Lara, 
João Luiz Cembranel, Lea-
ne Renk Mattje, Lorelei Sa-
lete Perin, Lorita Perin, Lur-
des Kasper, Mario Mello de 
Lopes, Neiva Bernardi, Nel-
son Armando Baron, Orlan-
do Henrique Krauspenhar, 
Osmar Fülber, Raimundo 
Ângelo Cassol, Valdevino 
Antônio Dal Pizzol e Volter 
Libardoni. 

rquivo pessoal

Solenidade de formatura em 1967

Free Color

Escola em 1963 

A Comissão Especial da 
Câmara de Vereadores de 
Maravilha instalou um ou-
tdoor no entroncamento 
das BRs 158 e 282, na ma-
nhã de sexta-feira (8), em 
Maravilha. São cinco pla-
cas que foram custeadas 
por empresas e apoiado-
res, no valor de R$ 5 mil. 
No local, as frases ques-
tionam os investimentos: 
“Esta rodovia parou aqui 
há 40 anos. Vai continuar?”. 

O presidente da Comis-
são Especial do Prolonga-
mento da BR-158, Luiz Her-
mes Brescovici, afirma que 
não houve recurso público 
para instalação das placas 
e os vereadores aguardam 
os investimentos a partir de 
agora por parte do governo. 
Para o presidente da Câma-
ra, Itamar Adler, a iniciativa 
é importante, já que o con-
torno viário é determinan-
te para o desenvolvimento.

COBrAnÇA
Comissão instala outdoor e questiona 
prolongamento da Br-158 

Frases estão montadas nas cinco placas no entroncamento das duas rodovias

Ederson Abi/O Líder
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A programação da 19ª edição 
da Festa Estadual do Porco Assa-
do no Rolete (Fepar) começou no 
último dia 30, com a realização do 
6º Seminário Leiteiro e a 3ª Mos-
tra da Bezerra, na propriedade da 
família Zeizer, localizada na Linha 
Janguta. O seminário contou com 
palestra sobre a criação e mane-
jo de animais jovens, com o mé-
dico veterinário Lincon Medeiros, 
além de visitação. 

No dia 1º mais de três mil pes-
soas acompanharam o show ser-
tanejo com Pedro Paulo & Alex, 
no Parque da Fepar. Já no sába-
do (2) teve início a Feira da Indús-
tria e Comércio de Modelo, reu-
nindo 25 expositores. O evento 
também contou com o 2º Encon-
tro Impacto Moto Clube, na Praça 
São Cristóvão, com show de rock 
e participação de mais de 600 mo-
tocicletas.

No domingo (3) a abertura 
do parque foi promovida às 9h, 
com distribuição de chope. Em 

19ª EDIÇãO Parte do lucro da tradicional ação entre amigos será 
destinado ao hospital do município 

fepar reúne mais de oito mil 
pessoas e é sucesso em modelo

seguida foi realizada a abertura 
oficial, com a presença de diversas 
lideranças. Ao meio-dia foi servi-
do almoço e na parte da tarde ini-
ciaram os shows com Diego & Xa-
vier, Tonny & Francisco, Cavalo & 
Viola, João Henrique & Daniel e 
Roni & Ricardo.

A 19ª Fepar foi coordena-
da pelos membros da Comissão 
Organizadora, por meio do vi-
ce-prefeito, Aldecir Bolis, Márcia 
Rüdiguer e Marinês Zanini, com 
auxílio do prefeito, Ricardo Mal-
daner, e Adilson Braun. A orga-

nização também contou com a 
colaboração de 11 entidades do 
município: Acimo, Aspumo, Lions 
Clube, LEO Clube, Casa Familiar 
Rural, Motoristas, Matungos, Hos-
pital de Modelo, Veteranos, Mas-
ter e Bombeiros, em parceria com 
o município e Câmara de Verea-
dores, juntamente com o envolvi-
mento de todos os servidores.

Neste ano a tradicional ação 
entre amigos teve R$ 50 mil em 
prêmios e parte do lucro será des-
tinado, como nos anos anteriores, 
ao hospital de Modelo. 

Fotos: Divulgação

Preparativos para o tradicional almoço

Encontro reuniu mais de 600 motociclistas

Shows nacionais animaram o públicoabertura oficial contou com diversas lideranças 

Prefeito, vice-prefeito e esposas

gAnHADOrES
1º prêmio: r$ 25 mil 
– noedi maria Sie-
bauer, de modelo
2º prêmio: r$ 10 mil – 
Academia Saúde To-
tal, de Pinhalzinho
3º prêmio: r$ 5 mil – 
mesa 29 – banco do 
brasil de modelo
4º prêmio: r$ 3 mil – Ar-
thur Schin benhe
5º prêmio: r$ 2 mil 
– mesa 67 – Trilhei-
ros de Serra Alta
6º prêmio: r$ 1 mil – Zil-
da Schilinkwein, de modelo
7º prêmio: r$ 1 mil – eclair 
Antonii, de maravilha
8º prêmio: r$ 1 mil 
– mesa 67 – Trilhei-
ros de Serra Alta
9º prêmio: r$ 1 mil – Sônia 
Dalavequia, de Pinhalzinho
10º prêmio: r$ 1 mil – Amá-
lia Currileti, de Concórdia

Mais de dez comunidades 
são esperadas amanhã (10) no 
almoço promovido pelo Gru-
po de Idosos Raiar do Sol, do 
Bairro Cohab. O evento encer-

ra as três festas programadas 
no calendário anual dos inte-
grantes e retribui as visitas re-
alizadas ao longo de 2017. O 
almoço será promovido no 

Salão Paroquial Católico, a 
partir das 11h, e terá como 
cardápio churrasco, pães, 
cucas e saladas. A programa-
ção continua à tarde com ma-

tinê animada por Augusto & 
Banda. Os ingressos podem 
ser adquiridos na entrada da 
festa por R$ 20 e é necessá-
rio levar pratos e talheres. 

EnCOnTrO 
grupo raiar do Sol promove terceira festa 
do ano amanhã (10)

A (mInHA) fELICIDADE Em 
rELAÇãO AOS OuTrOS

A palavra sânscrita “mudita” significa “alegria desinteres-
seira para o sucesso de alguém”; mais ou menos o oposto da 
alemã “schadenfreude”, ou seja, “alegria causada pela des-
graça dos outros”. Mudita é uma das quatro principais virtu-
des do Budismo e, eu acho, mais rara do que a schadenfreu-
de. Isso porque o conceito de felicidade baseia-se, mais do 
que gostaríamos de admitir, na comparação: “ser feliz”, mui-
tas vezes significa sê-lo mais do que os outros. “Não é sufi-
ciente que as coisas foram bem; tem que dar errado para os 
outros”, dizia o cáustico Vidal.

É por isso que, de acordo com algumas pesquisas, um 
pequeno aumento de salário só para nós pode nos deixar 
mais felizes do que um superior, mas também reconhecido 
aos nossos colegas. Talvez isso também é a razão do porque, 
em alguns países, a taxa de felicidade e de suicídio são 
igualmente altas. Quando você está cercado por pessoas 
felizes, sentir-se infeliz é particularmente deprimente. Mais 
ou menos como aquela história russa em que aparece um 
anjo se oferecendo para satisfazer todos os seus desejos, 
desde que seu vizinho tenha o dobro da mesma coisa. O 
velho pensa um pouco e, em seguida, responde: “Gostaria 
de perder a visão em um olho”.

O mudita, diferentemente, é um daqueles sentimentos 
mais fácil de afirmar, em princípio, do que sentir. Pensem 
bem nisso, e perceberão que, mesmo nos casos mais sim-
ples, quando estão felizes para as pessoas que vocês amam, 
sobra sempre uma pitada de ambiguidade. A alegria para a 
promoção do seu parceiro é completamente desligada do sa-
ber que a renda familiar vai aumentar? Estão realmente fe-
lizes para o sucesso de seus filhos ou estão usando-os para 
alcançar seus sonhos? Quantas vezes disseram a um amigo: 
“Estou tão feliz por você!” sem sentir um pouco de inveja? 
Não é que você mentiu, mas muitas vezes essas palavras ex-
pressam o que vocês queriam sentir e não, de fato, o que re-
almente sentem.

No entanto, de acordo com o budismo, é essencial que o 
mudita não seja sentido como um dever; como uma maneira 
de mostrar como somos “bons”, mas seja cultivado para nós 
sermos felizes. Como gosta de dizer o Dalai Lama: “se for-
mos capazes de sentir prazer com as alegrias de sete bilhões 
de pessoas, em vez do que apenas uma, teremos uma chan-
ce muito maior de sermos felizes”. Isso não quer dizer que es-
teja errado se preocupar mais para a nossa família e amigos 
do que para os estranhos: há algo desumano em sustentar de 
amar toda a humanidade da mesma forma.

Em um nível psicológico, a verdade que está por trás do 
mudita é que a felicidade não é um jogo de soma zero. Não 
há uma quantidade limitada, e se alguém está feliz não signi-
fica que tem menos felicidade para nós. A soma zero depen-
de apenas dos meios pelos quais nós tentamos alcançá-la. O 
dinheiro, por exemplo, é de natureza relativa: os milionários 
são tão ricos, porque a maioria de nós não é. Até mesmo a 
fama e poder trabalham dessa forma: se a nossa ideia de feli-
cidade é ocupar a cadeira mais bonita, no momento em que 
vem atribuída a alguém outro, nos perdemos.

Provavelmente uma vida inteiramente baseada em mu-
dita é um ideal inatingível, mas o conceito serve para nos 
lembrar que a felicidade não tem que ser egoísta. Pode-
mos também nos beneficiar da dos outros. Isso aprendi fa-
zendo eu mesmo terapia, porque a terapia te desperta como 
ser mais feliz. Para mim, é reconfortante e espero que seja o 
mesmo para vocês. Ficaria bem feliz!
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“a bondade é o único 
investimento que nunca vai 
à falência” 

Henry David Thoreau

por rAQUel bASSo Hübner

ECONOMIa E NEGÓCIOS
raquel@jornalolider.com.br por lUCiAne moZer

VIda E
ESPIrITUaLIdadE

JESuS ESTÁ PrESEnTE Em SuA VIDA?

Natal está chegando, muita gente enfeitando suas casas, com-
prando presentes, e só se fala em Papai Noel. Mas e o personagem 
principal desta data, onde está? O Natal é uma comemoração cristã, 
então eu questiono mais uma vez: Jesus está presente em sua vida? 
E você sabe realmente quem foi Jesus? 

Saibam que o nosso mestre Jesus surgiu em um momento 
em que a humanidade estava mergulhada nas trevas da ignorân-
cia, e Ele pode sentir o poder destas trevas, mas Sua luz foi muito 
maior, que até hoje ela ilumina nossos corações, basta cada um 
de nós permitir. 

Mas como é viver Jesus? Será que é abandonando o mundo? 
Vestindo uma indumentária especial para imitar aparência do Mes-
tre? Na minha humilde opinião, não!!! Estas práticas são exteriores. 

Ter Jesus em nossas vidas é viver no mundo sem ser escravo 
das paixões do mundo e não compactuar com os erros considera-
dos “morais”, mas que se fizeram legais por conta de decretos de au-
toridades transitórias. Não ser conivente em situações onde envol-
va suborno, nem o material, nem o emocional, nem o suborno de 
posição social e muito menos o suborno financeiro. Devemos cum-
prir a Lei de Deus, porque ela é inexorável, ou seja, não se abala, e 
toda vez que deixamos de cumpri-la geramos uma desorganização 
e vai ficar atrelada a nós até que consigamos corrigir a infração, falo 
da Lei de Deus.

O problema é que erramos muito, sem exceção, o único ser 
isento de erros que pisou da Terra foi Jesus. Mas quando nós erra-
mos deveríamos nos reabilitarmos. Você sabe como poderemos 
conseguir esta reabilitação? De acordo com a Doutrina Espírita, são 
três passos: o primeiro é o arrependimento, qualquer pessoa sensa-
ta e digna quando se equivoca, quando comete um erro, um grava-
me, é claro que desperta a consciência, anestesiada em alguns mo-
mentos, mas que volta à lucidez. E ao despertar, damo-nos conta do 
mal que fizemos. Mas isto não basta, por que arrependimento não 
paga a dívida. Aí surge a expiação, que consiste nos sofrimentos físi-
cos ou morais que são consequência dos nossos erros. E para finali-
zar, temos a reparação, que consiste em fazer o bem àqueles que nos 
fizeram mal, seja nesta ou em outra encarnação. 

E já que eu citei a Doutrina Espírita, um dos seus representan-
tes que viveu Jesus foi Chico Xavier, que com toda sua simplicidade 
iluminou milhões de pessoas, um dos autores mais lidos da Amé-
rica Latina. Desejou desencarnar no dia que os brasileiros estives-
sem felizes, e no último jogo da copa, quando o Brasil consagrava-
se campeão, Chico estava adormecido, às 18h ele acordou e pediu 
para a pessoa que estava ao seu lado: “Então, quem ganhou?” “O 
Brasil, Chico”. Ele disse: “Pai Nosso que estais no Céu” e viajou para a 
plenitude, no momento em que os brasileiros estavam muito felizes.

Antes de comemorar o Natal, questione-se sinceramente: Jesus 
está presente em minha vida? 

CArTA AO mErCOSuL DEmAnDA CrIAÇãO DA rOTA DO mILHO nO OESTE

A partir desta semana será encaminhado para os países do Merco-
sul um documento denominado Carta de Chapecó, elaborado durante o 
Mercosul Cidadão, por representantes de cinco países. Na carta estão al-
gumas demandas para a viabilização da Rota do Milho, que pretende criar 
um fluxo de importação do cereal do Paraguai para atender as agroindús-
trias de Santa Catarina. Um dos pedidos é a adoção de medidas para a fa-
cilitação dos desembaraços aduaneiros, evitando filas nas fronteiras. Tam-
bém foi sugerido que o Fundo 
para a Convergência Estrutu-
ral do Mercosul (Focem) fi-
nancie a pavimentação e 
30 quilômetros da rodovia 
em Major Otaño, no Para-
guai, que servirá de ligação 
com Eldorado, na Argentina.

EPaGri ExPOrta SEmENtES DE milhO DESENvOlviDO PEla CEPaF
Em breve Angola estará 

produzindo três variedades de 
milho desenvolvidas pela Epa-
gri: SCS154 Fortuna, SCS156 
Colorado e SCS155 Catarina. 
Foram necessários pelo me-
nos 12 anos de estudos para se 
chegar a cada um dos cultiva-
res, desenvolvidos pelo Cen-
tro de Pesquisa para Agricul-
tura Familiar (Epagri/Cepaf), 

que fica em Chapecó. O For-
tuna foi lançado em 2006, em 
2009 chegou ao mercado o Ca-
tarina e em 2010 o Colorado. 
Os milhos variedade da Epagri 
têm potencial de rendimento 
muito alto, semelhante ao hí-
brido, acima de 10.000kg/ha, 
alguns chegam a 12.000kg/ha. 
A empresa vendeu 4.6 tonela-
das de sementes para a fazen-

da Kambonbo, que fica no país 
africano, cuja legislação proí-
be o cultivo de milho híbrido. 
As sementes da Epagri são va-
riedades de polinização aber-
ta (VPA), resultado de cruza-
mentos de diversos tipos de 
cultivares. Uma das caracte-
rísticas que diferencia o milho 
varietal é sua maior plastici-
dade, ou seja, tem mais varia-

bilidade genética. Ele pode 
sofrer com oscilações climá-
ticas, doenças e pragas, mas 
apresenta mais estabilidade 
que o híbrido, evitando per-
das maiores de safra. No caso 
dos híbridos, como as plan-
tas são geneticamente muito 
parecidas, terão reações simi-
lares a situações de estres-
se, gerando perdas maiores.

Após filas pelo mundo, iPhone X chega ao Brasil

O iPhone X, que comemora os dez anos do 
lançamento da primeira versão do smartpho-
ne da Apple, chegou na sexta-feira (8) ao Bra-
sil. Os preços começam em R$ 7 mil – para o 
modelo de 64 GB – e sobem para R$ 7,8 mil na 
versão de 256 GB. O valor alto fez o Brasil vol-
tar a ter o título do iPhone mais caro do mun-
do. Nos EUA, o modelo mais simples do iPho-
ne X custa US$ 999. O iPhone X atraiu uma 
multidão de fãs para a porta das lojas. O motivo principal é o novo de-
sign do dispositivo, com “tela infinita”, que torna o aparelho quase sem 
bordas.  Além disso, as câmeras e a tecnologia de reconhecimento fa-
cial são pontos fortes do novo modelo. O iPhone X tem preço bem maior 
do que seus concorrentes diretos – o Galaxy Note 8, da coreana Sam-
sung, por exemplo, é vendido a partir de R$ 4,4 mil no país.

Copom reduz juros básicos para 7% ao ano, 
o menor nível da história

Pela décima vez seguida, o Banco Central (BC) baixou os juros bá-
sicos da economia. Por unanimidade, o Comitê de Política Monetária 
(Copom) reduziu na quarta-feira (6) a taxa Selic em 0,5 ponto percen-
tual, de 7,5% ao ano para 7% ao ano. A decisão era esperada pelos ana-
listas financeiros. Com a redução, a Selic atinge o menor nível desde o 
início da série histórica do Banco Central, em 1986. De outubro de 2012 
a abril de 2013, a taxa foi mantida em 7,25% ao ano, anteriormente o 
nível mais baixo da história, e passou a ser reajustada gradualmente 
até alcançar 14,25% ao ano em julho de 2015. Somente em outubro do 
ano passado o Copom voltou a reduzir os juros básicos da economia.

CiDnei bAroZZi ASSUme ComAnDo 
DA ACiC em 2018

O empresário Cidnei Luiz Barozzi foi eleito para pre-
sidir a diretoria-executiva da Associação Comercial e In-
dustrial de Chapecó (Acic) na gestão 2018-2019. Natural 
de Descanso, graduado em Administração e pós-gradua-
do em Gestão de Negócios, Barozzi chegou em Chapecó 
em 2005 e desde então é associado à Acic. Integra o Núcleo 
das Indústrias Gráficas e, na gestão 2016-2017, foi primei-
ro-vice-presidente da entidade. É diretor da Arcus Indús-
tria Gráfica e presidente da Associação Brasileira da Indús-
tria Gráfica (Abigraf), regional Santa Catarina. O empresário 
reitera o compromisso em dar continuidade aos projetos, 
consciente dos desafios inerentes à função de presiden-
te da maior associação empresarial do Oeste catarinense.

VEnDAS DE AuTOmóVEIS E 
COmErCIAIS LEVES CrESCEm 9,31%

O segmento de automóveis e comerciais leves 
registrou, no acumulado de janeiro a novembro, 
100.985 unidades licenciadas, resultado que re-
presenta alta de 9,31% sobre as 92.385 unidades 
de igual período de 2016. Em novembro foram 
vendidas 10.465 unidades do segmento, apontan-
do crescimento significativo de 17,69% sobre o 
mesmo mês do ano passado, quando foram ven-
didas 8.892 unidades. Os dados são da Federação 
Nacional da Distribuição de Veículos Automoto-
res de Santa Catarina (Fenabrave-SC), entidade 
que representa 645 concessionárias de veículos 
de todo o Estado (automóveis, comerciais leves, 
caminhões, ônibus, motocicletas, implementos 
rodoviários e outros) e divulga o desempenho do 
setor automotivo no mês de novembro de 2017.

Presidente do Conselho Deliberativo, marcos moschetta, e presidente 
eleito da diretoria-executiva, Cidnei barozzi
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O fim de semana foi de esporte 
para os LEO clubes da região. A 19ª 
edição dos Jogos Abertos do LEO 
Clube (Jalc), que iniciou no último 
dia 1º, foi realizado em Saudades e 
teve como tema a cultura alemã. 

A 19ª edição do evento rece-
beu 250 participantes que dispu-
taram cerca de 20 modalidades. 
O clube maravilhense foi o que 
mais pontuou por vencer diver-

sas categorias e trouxe para casa 
o troféu de campeão-geral. “Nos-
sos integrantes competiram com 
muito empenho, como sem-
pre fazem. Estamos muito feli-
zes com o resultado e agradeço 
a todos, tanto pela participação, 
como pela interação com ou-
tras cidades, que é o objetivo do 
evento”, disse o diretor de espor-
tes da entidade, Gustavo Ferreira. 

JALC 
LEO Clube maravilha vence 19ª edição 
dos Jogos Abertos

DivulgaçãoDivulgação

realizado em Saudades, Jalc encerrou no domingo (3) 

COmunIDADE 

COLETA

novo Bairro realiza almoço 

Programa Propriedade 
Limpa recolhe quase cinco 
toneladas de resíduos

A Associação Comunitá-
ria do Novo Bairro, em par-
ceria com a Comunidade 
Católica Nossa Senhora de 
Fátima, promoveu, no do-
mingo (3), Porco à Paraguaia. 
De acordo com o tesourei-
ro da associação, Jacir Borto-
lotto, foram comercializadas 
mais de 200 fichas de almo-
ço. Segundo Bortolotto, esta 
foi a terceira edição da festa.  Porco à paraguaia foi o prato principal

Divulgação

A Cooperativa Regional 
Auriverde, em parceria com 
a empresa paranaense Atitu-
de Ambiental, realizou, no fim 
de novembro, mais uma edi-
ção do Programa Proprieda-
de Limpa, com a coleta de resí-
duos de saúde animal oriundos 
das atividades de avicultura, sui-
nocultura e bovinocultura lei-
teira. Durante o roteiro, foram 
atendidos os cooperados de to-
dos os municípios de abran-
gência da Auriverde nas regiões 
Oeste e Sul de Santa Catarina.

Os resíduos, quando não 
descartados corretamente, ofe-
recem grande risco de contami-
nação biológica, química e física 
e por isso devem ser destinados 
em local exclusivo e com pro-

cedimentos específicos de reci-
clagem. Nesta edição foram re-
colhidos 4.890 kg de resíduos 
de aproximadamente 650 co-
operados. Os custos da coleta 
são pagos pela Auriverde e pe-
los fornecedores de medicamen-
tos e produtos veterinários, não 
tendo custo aos associados.

Para o presidente, Claudio 
Post, com esta ação a Auriver-
de e os cooperados que atuam se 
adequam às normas ambientais 
vigentes, evitando multas e man-
tendo as licenças ambientais ne-
cessárias para a manutenção 
dos negócios na propriedade. “O 
mais importante de tudo isso é 
que o meio ambiente e a comu-
nidade ganham pela destinação 
correta destes resíduos”, finaliza.

Coleta foi realizada nas propriedades de mais de 600 cooperados

nATAL Material foi confeccionado com materiais recicláveis, 
nas escolas do município

museu municipal expõe presépios 
criados pelas crianças 

Quem visitar o Museu Mu-
nicipal Padre Fernando de Ma-
ravilha vai conferir uma exposi-
ção especial, com muitas cores e 
que representa uma velha e lin-
da história: o nascimento de Je-
sus. Confeccionados por crian-
ças que frequentam do 1º ao 4º 
ano das escolas estaduais e mu-
nicipais de Maravilha, os presé-
pios natalinos ficarão expostos 
para o público até o dia 5 de ja-
neiro de 2018. 

A responsável pelo Museu, 
Emi Reichert, destaca que são 
13 presépios expostos e o proje-
to objetiva trabalhar o verdadei-
ro sentido do Natal. “O objetivo é 

mostrar aos alunos um dos sím-
bolos do Natal, que seria o princi-
pal, que é o nascimento de Jesus 
Cristo. Por que muitos só lem-
bram do presente e não do que 

seria o mais importante”, reforça. 
Todo o trabalho foi feito com 

materiais recicláveis, ensinando 
também para as crianças a im-
portância da reciclagem. Além de 

participar da confecção dos pre-
sépios, todas as escolas do mu-
nicípio estão organizando visitas 
ao museu este mês. Emi destaca 
que todas as famílias estão con-
vidadas para visitar a exposição e 
conferir o trabalho desenvolvido 
pelas crianças. 

Diferente de anos anteriores, 
neste período de férias escolares 
o museu continua com o aten-
dimento normal. A expectativa é 
que mais de mil pessoas visitem 
o local somente neste mês. Emi 
agradece a todas as escolas pela 
participação no projeto e a Secre-
taria de Educação de Maravilha 
pela parceria. 

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder

Presépios foram feitos com materiais recicláveis

No total, 13 presépios estão expostos no museu Crianças capricharam na criatividade
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por Dr. GeoVAni DeleVATi

MEdICINa E SaÚdE

Prevenção e rastreamento do câncer in-
testinal é um conjunto de atitudes que per-

mite identificar pólipos ou câncer no intes-
tino de forma precoce (em tempo de curar).

Quando iniciar o rastreamento? 
Quem tem risco para 

câncer intestinal?
A maioria das pessoas tem 

baixo risco ou não apresenta sin-
tomas de pólipos ou de câncer 
intestinal. Existem algumas re-
gras importantes para orientar o 
início do rastreamento, de acor-
do com o perfil individual e fami-
liar de cada um. Estes critérios de 
indicação para o início do rastre-
amento são fundamentados no 
risco individual para desenvolver 
o câncer intestinal.

Sintomas do 
câncer de intestino

Uma indicação objetiva para 
realizar exames para pesquisa de 
pólipos ou tumor é a presença de 
sintomas.

Tumores de intestino geral-
mente crescem de forma silen-
ciosa. Nem todo sangramento 
pelo ânus provém de hemorroi-
das, assim como hemorroidas 
não causam câncer. Mas o san-
gramento proveniente de hemor-
roidas pode atrapalhar ou con-
fundir o diagnóstico de câncer. 

Os sintomas de pólipos ou cân-
cer intestinal só aparecem quan-
do estão mais desenvolvidos. É 
recomendado que você consul-
te um médico especialista, sem-
pre que apresentar:

• Sangramento ao defecar 
ou sangue nas fezes

• Mudanças no ritmo de 
funcionamento intestinal (diar-
reia e constipação alternados), 
vontade frequente de ir ao ba-
nheiro, sensação de gases ou 
distensão

• Dor ou desconforto abdo-
minal ou anal

• Fraqueza, anemia e perda 
de peso sem causa aparente

Exames principais para 
o rastreamento

- Exame proctológico - é o 
exame mais importante para 
detecção precoce do câncer 
do ânus e do reto. Este exame 
consiste no toque retal combi-
nado à retossigmoidoscopia. 
Nos indivíduos com alto risco, 
ou naqueles que apresentam 
sintomas, o exame proctoló-
gico deve ser complementado 

pela colonoscopia.
- Pesquisa de sangue oculto 

– é um teste laboratorial que veri-
fica a presença de sangue não vi-
sível nas fezes.

- Colonoscopia – é o exa-
me em que o médico especialis-
ta avalia, através de um equipa-
mento óptico, todo o intestino 
por dentro. Este exame permi-
te diagnosticar os pólipos, assim 
como possibilita retirá-los.

Quando deve ser feito e como 
é o exame de rastreamento?

- Grupo de risco normal 
- pessoas que não apresentam 
sintomas, não são portadores de 
doença inflamatória ou não pos-
suem história familiar. Iniciar ras-
treamento a partir dos 50 anos, 
através de:

• Pesquisa de sangue oculto 
nas fezes (anual)

• Retossigmoidoscopia anu-
al ou bianual

- Grupo de risco aumenta-
do - pessoas com sintomas intes-
tinais: iniciar os exames de ime-
diato!

- Pessoas com anteceden-

te pessoal ou familiar de cân-
cer do intestino, ovário, endo-
métrio, mama, tireoide: iniciar o 
rastreamento aos 40 anos (ou 10 
anos antes do familiar com doen-
ça mais precoce) através de colo-
noscopia.

- Pessoas com antecedente 
de doença inflamatória intes-
tinal (retocolite ou doença de 
Crohn) - iniciar o rastreamento 
ao completar 7-10 anos de trata-
mento da doença.

Fonte: www.portaldaproctologia.com.br

mEDIDAS E ATITuDES 
PArA PrEVEnÇãO DO 
CÂnCEr DO InTESTInO 
grOSSO
• Alimentação e estilo de 
vida saudável são muito 
importantes
• Consumo de fibras (25 
a 30g de fibras), frutas e 
vegetais frescos
• Redução de gorduras na 
dieta (principalmente as de 
origem animal)
• Redução do consumo de 
gordura e de álcool
• Cessar o hábito do fumar.
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por João CArloS DAlmAGro JUnior

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

A certificação das famí-
lias participantes do progra-
ma Apadrinhamento Afetivo: 
Viver em Família é Para To-
dos, foi realizada no último 
dia 1º. Ao todo, nove famílias 
e seus respectivos afilhados 
receberam o certificado. Ma-
ravilha possui atualmente 16 
crianças e adolescentes aco-
lhidos. Destes, nove irão che-
gar à maioridade na situação 
de acolhimento e sair da insti-
tuição. “Hoje estes nove adoles-
centes possuem seus padrinhos, 
já convivem em fins de semana 
e realizam atividades diversi-
ficadas. Ainda que por poucos 
meses de convivência com os 
padrinhos, é possível perceber 
melhoras na autoestima, inde-
pendência e comunicação dos 
afilhados”, relatam as profissio-
nais técnicas do programa, psi-
cóloga Camille Kuhn e assisten-
te social Simone Muller.

As profissionais destacam 

APADrInHAmEnTO AfETIVO Objetivo do programa é promover 
o vínculo dos afilhados com pessoas da comunidade

famílias recebem certificação

Nove famílias e seus afilhados receberam a certificação

Objetivo foi fortalecer vínculos entre padrinhos e apadrinhados

Fotos: Nelcir Dall’Agnol/O Líder

Sirlei Gheno, presidente do Geama

O Parque de Exposições 
Carlos Alberto Begrow re-
cebe neste fim de semana a 
10ª edição do Moto Giro, en-
contro de motociclistas com 
shows de seis bandas de rock, 
além de exposição, gastro-
nomia e área de camping co-
berto para acampamento. 

A abertura do evento foi re-
alizada ontem (8), com show 
das bandas Lunático Platão, Os 
Generais e Comandantes. Du-
rante a festa também foi feita 
a escolha da Garota Moto Giro 
2017, título disputado entre Ca-
mila Nunes, Daniela dos San-
tos, Jaqueline Nogueira, Sín-

10ª EDIÇãO 
moto grupo fora de giro espera mais de 
100 equipes em encontro 

moto Grupo Fora de Giro atualmente conta com 14 integrantes

tia Wolf e Karine Spiecker. 
O evento é organizado pelo 

Moto Grupo Fora de Giro des-
de 2003, com o objetivo de de-
volver visitas feitas pelos inte-

grantes em outros municípios. 
São 35 patrocinadores envol-
vidos no cronograma, que es-
pera mais de 100 grupos de 
motociclistas. “É uma confra-

ternização entre amigos. A úl-
tima vez que promovemos 
o Moto Giro foi em 2013, es-
tamos muito felizes por po-
der fazer esse encontro nova-
mente”, disse o integrante do 
Moto Grupo Wendell Wenzel. 

Hoje (9) a programação 
continua às 14h30 com mais 
show e exposição. A música 
fica por conta dos grupos Lu-
nático Platão, Os Generais, Sil-
ver Machine, Confraria do 
Rock e Kid Cegonha. E ama-
nhã (10), após a abertura dos 
portões, às 14h30, o palco é ex-
clusivo da Banda Silver Machi-
ne, até o encerramento, às 17h. 

que o programa foi idealiza-
do com base no amparo ne-
cessário para o momento do 
desligamento. “A realização 
do Programa de Apadrinha-
mento Afetivo só foi possí-
vel pela parceria entre Grupo 
de Estudos e Apoio à Adoção 
(Geama), Poder Judiciário e 
prefeitura, por meio da Se-
cretaria de Assistência Social. 
Maravilha passa a ser desta-
que na área, já que Santa Cata-
rina possui poucos municípios 
com o programa de forma ofi-
cializada e em funcionamen-

to”, afirmam.
O Programa de Apadri-

nhamento Afetivo possui 
como objetivo proporcionar 
aos adolescentes em medida 
de acolhimento e com espe-
ranças remotas de reinserção 
familiar e adoção a oportuni-
dade de construir laços de afe-
to com pessoas da sociedade 
civil. O programa também tem 
como intuito amenizar os efei-
tos trazidos pela institucionali-
zação e acolhimento, propor-
cionando uma nova vivência 
familiar e de integração psi-
cossocial, composta por apoio, 
carinho, atenção e amor.

Durante o ano foram rea-
lizadas diversas reuniões e en-
contros até o momento da cer-
tificação. “Acreditamos que os 
resultados venham a refletir 
direta e indiretamente na so-
ciedade, pois o investimento 
de vínculo socioafetivo pro-
porcionará desenvolvimen-
to saudável, além da oportu-
nidade de quebrar o ciclo da 

rEPETIÇÕES

Por que os homens escrevem?
Eu desafio a mim mesmo com essa pergunta ao me de-

parar com os livros da minha pequena biblioteca. Estão, tal-

vez propositalmente, desorganizados. Em alguns aspectos 

da minha vida sou incapaz de impor qualquer tipo de or-

dem: melhor deixar que as coisas adquiram sua própria no-

ção desse substantivo ou mesmo que enfrentem o caos que 

o perturba. É a lei da Vida, esse caudaloso devir que nun-

ca está pronto.  

Ernest Becker tem um livro chamado A negação da 
morte, pelo qual ganhou o prêmio Pulitzer de não ficção 

em 1974. Ele parte do pressuposto de que a cultura é um 

mecanismo pelo qual são gestadas mentiras vitais respon-

sáveis por distrair o homem da ciência de sua finitude. Um 

método fake para se enganar a morte. O pensar sobre si 

conduz a um beco sem saída, diante do qual os sistemas de 

crenças devem ser invocados para satisfazer a psique hu-

mana. Ou seja: precisamos do sagrado e dos rituais. 

Becker alfineta: “o caráter de uma pessoa é uma defe-

sa contra o desespero, uma tentativa de evitar a insanidade 

por causa da verdadeira natureza do mundo. [...] Sem o sal-

to para a fé o novo sentimento de desamparo por ter aban-

donado a armadura do próprio caráter infunde puro terror.”

O gaúcho João Gilberto Noll foi categórico ao responder 

à pergunta acima: “Escrevo porque vou morrer.”

Os homens escrevem, portanto, para saciar a insaciável 

necessidade de eternidade. Para transcender o desespero 

de sua condição no mundo, de sua finitude, de sua decre-

pitude, de sua flagrante impotência perante o Universo que 

não responde às suas interrogações. E, quando conseguem 

sublimar a angústia e ultrapassar a armadura do próprio ca-

ráter, atingem níveis de compreensão e expressão univer-

sais. Expõem, de forma singular, o desconforto das grandes 

questões humanas: o amor, a morte, o sofrimento, o padeci-

mento, a dor, o vazio, o regozijo e o prazer. Então escrevem, 

e escrevem, e escrevem. Escrevem sobre suas mais profun-

das e inconfessas obsessões. Desnudam-se. E, ainda que 

não se perguntem por que o fazem, sabem que esse ritual 

não passa de uma imprescindível e irrenunciável ilusão.        

Na prateleira superior da minha biblioteca há um li-

vro grosso, que ultrapassa as mil páginas. É a biografia de 

um dos meus escritores favoritos, Albert Camus. Ganhei 

esse livro lá por dois mil e dois, mas, por razões que des-

conheço, ou finjo desconhecer, ainda não o li. Talvez por 

medo de concluir a sua leitura, sentir o gosto de fel das 

coisas belas que terminam e me deparar com o inconsolá-

vel desamparo. 

Retiro o livro da estante, sento na poltrona e ligo a luz 

do abajur.

“A Vida nunca está pronta. Nada está 
pronto. Repetir um gesto, uma hora de 
dormir, certa maneira de folhear um livro, 
o modo de vestir uma camisa ou de repe-
tir uma ideia – mesmo que não acredite-
mos mais nela – tudo são experimentos 
para disfarçar nosso desamparo perante a 
morte.” (Luiz Antonio de Assis Brasil, En-
saios Íntimos e Imperfeitos).

exclusão e da invisibilidade 
social, possibilitando a cons-
cientização e a construção de 
uma base mais sólida de cida-
dania” destacam.

Um dos padrinhos desta-
ca que é muito bom saber que 
está fazendo a diferença na 
vida de alguém, passando en-
sinamentos e a vivência fami-
liar. “Eu desejo ver ele no fu-
turo um adulto realizado, com 
uma profissão, com uma fa-
mília e que nosso vínculo seja 
para sempre”, diz. “No início se 
tem uma ideia que vai se aju-
dar uma pessoa, mas na verda-
de não é uma ajuda, é uma tro-
ca”, destaca outro padrinho. 

Nelcir Dall´Agnol/O Líder
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Desde sábado (2) o público 
feminino tem um novo 
ambiente, moderno e 

aconchegante, para fazer compras 
em maravilha: a Donna moda 
mulher, das empresárias Jakeline 
da Costa e raquel Werner. O 
local está cheio de novidades, 
oferecendo lindas peças da linha 
modinha para todas as mulheres, 

desde blusas, saias, vestidos e 
bermudas, entre outros.
as proprietárias, Jakeline e raquel, 
convidam a todos para conhecer 
o novo ambiente, que possui 
preços acessíveis e condições 
de pagamento que vão agradar a 
todos. a loja atende de segunda-
feira a sábado, na rua Duque de 
Caxias, 440, no Centro de maravilha.

nOVIDADE Empresa oferece linha completa em 
roupas e assessórios para o público feminino 

Inaugura em maravilha 
a Donna moda mulher

Fotos: Nelcir Dall’Agnol/O Líder

Proprietárias estão esperando para bem atender Público compareceu na inauguração, no sábado (2)

loja está localizada na rua Duque de Caxias, 440
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A Igreja Evangélica de Con-
fissão Luterana no Brasil (IE-
CLB) realizou a 21ª edição da 
Caminhada das Lanternas em 
Maravilha. Após celebração na 
igreja, no domingo (3), a cami-
nhada começou na Rua XV de 
Novembro, seguiu pela Rua 
Nidolfo Carlos Mattje, aveni-
das Araucária e Sul Brasil, até 
a Praça Padre José Bunse. Com 
as lanternas em mãos, os par-
ticipantes fizeram quatro para-
das para celebração. 

De acordo com o pastor, 
Leandro Ristow, as luzes das 

lanternas iluminam o caminho 
por onde devemos passar. Se-
gundo ele, mais de 600 pesso-
as participaram do evento, or-
ganizado pelo grupo de Casais 
Reencontristas. Para o pastor, a 
caminhada foi uma comoven-
te celebração, com excelente 
resposta da população. “Creio 
que cumprimos com nossa 
missão, pois há um propósi-
to maior vinculado com a Ca-
minhada das Lanternas, que é 
de apontar para Cristo. A ver-
dadeira luz que ilumina nosso 
Natal”, afirma. 

TrADICIOnAL Após caminhada, luzes foram ligadas para evidenciar decoração de Natal 

mais de 600 pessoas participam da Caminhada das Lanternas
LuzES DE nATAL

Depois da Caminhada das 
Lanternas, o município iniciou 

a programação de Natal na pra-
ça central. Após manifestação da 
prefeita, Rosimar Maldaner, as lu-

zes foram ligadas em todo o mu-
nicípio. Destacam-se as lâmpa-
das nas avenidas Araucária e Sul 

Brasil. De acordo com a prefei-
ta, a administração inovou nes-
te ano e a decoração está bonita.  

Fotos: Ederson Abi/O Líder

igreja ficou lotada para celebração antes da Caminhada das lanternas

Com pastor leandro ristow na frente, luzes foram levadas pela avenida araucária luzes da rua foram desligadas e lanternas levaram efeito especial pelas ruas

Pastor da igreja evangélica agradeceu presença da população após discurso da prefeita, luzes foram ligadas na praça central e em toda a cidade

O aluno Andrei Albani, da 
1ª série do ensino médio da Es-
cola de Educação Básica Profes-
sor Silvio Romero, esteve em Flo-
rianópolis para receber o prêmio 
de segundo lugar do Concurso 
Estadual de Redação do Tribu-
nal de Contas de Santa Catarina.

Acompanhado dos pais e 
da diretora da escola, Albani re-
cebeu um notebook e um tro-
féu. A professora orientadora, 
Adriane Albani, recebeu um no-

tebook e a escola kits 
de livros de literatu-
ra, projetor multimí-
dia e um notebook. O 
estudante e acompa-
nhantes também co-
nheceram o projeto 
Tamar e alguns pon-
tos turísticos da capital.

O 4º Concur-
so de Redação reali-
zado com iniciativa do Tribunal 
de Contas de Santa Catarina, em 

parceria com a Secretaria de Esta-
do da Educação, teve como tema 
“Transparência e cidadania”.

BOm JESuS DO OESTE

InVESTImEnTO 

Concurso estadual premia estudante

Assinada ordem de serviço para 
pintura da Escola João XXIII 

Divulgação

Foi assinada na tarde de sexta-fei-
ra (8) a ordem de serviço para o ser-
viço de pintura em duas escolas da 
Agência de Desenvolvimento Regio-
nal de Maravilha. O investimento to-
tal deve ser de aproximadamente R$ 252 
mil, sendo deste montante total, R$ 100 
mil para a compra de tinta e o restan-
te para contratação de mão de obra. 

Receberão pintura externa e inter-
na a Escola de Educação Básica João XXIII 
de Maravilha e a Escola Estadual José Marcoli-
no Eckert de Pinhalzinho. Conforme a geren-

te de educação, Zanaide Kunrath Borre, o serviço 
será feito durante o período de férias escola-
res, que inicia no próximo dia 16 de dezembro.

Carine Arenhardt/O Líder
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por Simone Hübner

TOQUE dE rEQUINTE

Vitrine

Ah, o Natal! Época em 
que toda a família se 
reúne para trocar pre-

sentes, para colocar os assun-
tos de um ano inteiro em dia, 
para rever aquele primo dis-
tante que, desde a ceia pas-
sada, não via; e, claro, para 
deliciar-se nas guloseimas 
maravilhosas que toda boa 
comemoração de 25 de de-
zembro tem.

Como preparar uma ceia 
de Natal? Como adaptar o es-
paço para receber as crian-
ças? O que servir? Enfim, 
como organizar corretamen-
te um evento tão especial e 
significativo para sua família 
sem cometer um errinho se-
quer? Siga os passos abaixo 
listados e organize um Natal 
inesquecível!

COnVITES: 
O CArrO-CHEfE

A primeira atitude para 
organizar uma festa impe-
cável é priorizar os convida-
dos. Falar da festa apenas por 
e-mail não é muito elegante. 
O ideal é convidar pessoal-
mente ou com um impresso 
especial. Caso não seja possí-
vel entregar, ligue para a pes-
soa. Ela se sentirá importante 
e com certeza vai comparecer 
à ceia.

LImPEzA gErAL
Prepare a casa para rece-

ber seus convidados fazen-
do uma bela faxina. Sim, isso 
é etiqueta! Fazer uma limpe-
za em todos os cômodos, des-

cartando tudo aquilo que não 
é mais usado e também aque-
les objetos quebrados, que 
não foram consertados neste 
ano, são os primeiros passos.

Vale dar uma atenção 
especial para os armários. 
Neles você pode encontrar 
muitos objetos que podem 
ser descartados para dar lu-
gar a outras coisas, como 
os alimentos da ceia ou os 
presentes da criançada. Na 
hora de arrumar este espa-
ço, lembre-se: os armários 
devem ser organizados de 
maneira que tudo fique fá-
cil para ser encontrado. Na 
hora da arrumação destes 
compartimentos, separe-os 
em quatro segmentos: “re-
ciclar”, “consertar”, “doar” 
e “descartar”. Em seguida, 
encaminhe cada segmento 
para o local mais adequado 
e pronto. 

Dica importante: apro-
veite para, na medida em 
que for descartando estes 
objetos, jogar fora também 
sentimentos, pensamentos, 
raivas, rancores e tudo aqui-
lo que lhe incomoda. Isso 
fará com que o ambiente fi-
que muito mais receptível e 
confortável.

DECOrAÇãO nA 
mEDIDA CErTA

A decoração é importan-
te, mas nada de exageros. Não 
enfeite demais para não cor-
rer o risco de ficar visualmen-
te poluído. Outro ponto im-
portante é afastar todos os 

ETIQuETA PArA rECEBEr A fAmÍLIA nO nATAL

móveis que interferem a pas-
sagem das pessoas. 

O ideal é retirar dos am-
bientes de maior transição 
objetos de valor e que podem 
se quebrar facilmente. Com 
certeza isso vai evitar um 
possível desconforto se uma 
das crianças esbarrar, sem 
querer, naquele vaso caríssi-
mo que trouxe de lembrança 
de viagem.

Mas não esqueça: na hora 
de decorar, é preciso usar a 
criatividade. Uma ótima su-
gestão é utilizar fitas verme-
lhas ou verdes, fazendo la-
ços e distribuindo pela casa, 
ou até mesmo enfeitando al-
gum objeto que exista nos 
ambientes utilizados na con-
fraternização.

DE OLHO nO rELógIO
Verifique com caute-

la os horários do amigo-se-
creto, se for fazer, e também 
da ceia, porque nem todos 
ceiam à meia-noite e é preci-
so respeitar. Isso vai evitar que 
um familiar fique com aque-
le rostinho bravo de tanta im-
paciência de esperar. Por isso, 
pergunte antes a todos os seus 
convidados se há ou não al-
guma restrição quanto a ho-
rários.

nA HOrA DA CEIA
Para ser mais prático, uma 

ótima opção é oferecer um 
self service. Até pela falta de 
tempo em cozinhar, contra-
tar uma empresa especializa-
da é uma ótima pedida. Mas 
caso você prefira fazer, prepa-
re logo pela manhã, para não 
atrasar a festa e, claro, ofere-
cer comidas fresquinhas. Ou-
tra sugestão importante é 
deixar na mesa os doces sepa-
rados dos salgados, e esta, se-
parada da mesa de bebidas.

EVITE O DESPErDÍCIO: 
é muITO InDELICADO
Oferecer uma ceia far-

ta é muito bom, mas às vezes 
apenas para o ego. Temos um 
péssimo costume de fazer a 
ceia parecida com a dos euro-
peus e americanos, com peru, 
tender ou outros alimentos 
que, por serem quentes e 
gordurosos, não combinam 
com nosso clima. O aconse-
lhável é cear com refeições 
mais leves e saudáveis, com 
saladas, pratos frios ou até 
mesmo outra opção de pra-
to quente. Normalmente é o 
que as pessoas preferem.

CAnTInHO 
DAS CrIAnÇAS

É fato: Natal lembra Pa-
pai Noel, que lembra crian-
ças, que lembra bagunça. 
Por isso, para não ser sur-
preendida, prepare um es-
paço especial para elas, 
com videogame, joguinhos, 
quebra-cabeças, bonecas 
ou carrinhos. Se neste es-
paço estiver montada tam-
bém a árvore de Natal com 
os presentes embalados, é 
melhor ainda. Elas ficarão 
entretidas em descobrir o 

que o Noel trouxe.

mAIS ALgumAS 
SugESTÕES DE ETIQuETA

Pedir para seu convidado 
levar um prato ou uma bebi-
da para complementar a ceia 
é extremamente aceitável. 
Não se incomode com isso, 
principalmente se a pessoa 
se oferecer para ajudar.

Música é permitida e 
sempre alegra o ambiente. 
Mas cuidado com os estilos 
escolhidos. O ideal é man-
ter um som ambiente, res-
peitando o gosto dos convi-
dados.

Não se esqueça da 
ventilação: haverá muitas 
pessoas juntas e, lembre-se, 
estamos no verão.

E por fim: não abuse 
da bebida alcoólica. Tudo 
bem que é uma comemora-
ção em família, mas nada de 
exageros.

EXCELEnTE fIm DE 
SEmAnA A TODOS!

Fonte: IG São Paulo
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por SUSAne ZAnin
MOda & ESTILO VOLTa aO MUNdO

por HenriQUe Hübner

Vitrine

AgEnDA DE EVEnTOS

9/12 - Festa da Melhor Idade – 10h – 
Salão Paroquial Católico 

- 10ª Edição Moto Giro – 14h30 – Parque 
de Exposições Carlos alberto begrow 

- Baile Linha Arabutã – 20h – Salão 
Comunitário linha arabutã 

- 2º Boteco na Play Club – 23h30 – Play blub 

10/12 - Festa Clube de Mães Vitória – 
11h30 – Salão Paroquial Católico 

- Show com Rubiane e Adriano – 19h – 
Espaço Criança Sorriso

- Show com Os Peraltas – 20h30 – 
Espaço Criança Sorriso

Nossa Ilha Feliz é tam-

bém um paraíso para os 

amantes de comida. Aruba 

é o lar de mais de 90 nacio-

nalidades e você vai provar 

essa diversidade interna-

cional na culinária. Os sa-

bores caribenhos são uma 

mistura dos favoritos ho-

landeses, com influên-

cias sul-americanas e euro-

peias ao longo do caminho.

Iguarias clássicas, como 

os pescados frescos do dia, 

em menus, bem como chur-

rascos argentino e brasileiro, tapas es-

panholas, costelas suculentas do caribe, 

funchi, pan bati e keshi yena, um pra-

to de carnes temperadas cozidas den-

tro de uma roda de queijo, são ape-

nas alguns dos maravilhosos pratos 

que podem ser saboreados em Aruba.

A moeda de Aruba é o Florin arubia-

no, porém o Dólar americano é aceito em 

praticamente todos os estabelecimen-

tos comerciais da ilha. Agora, esquecen-

do a história de Aruba e lembrando as 

praias paradísicas que a ilha tem, duvido 

que exista lugar melhor para se desfru-

tar de tudo que um turista procura: be-

leza, história, sossego, bons hotéis, ex-

celente comida e um clima espetacular!

Espero que tenham curtido essa nossa continuação! Semana que vem voltamos para 
descobrirmos os melhores lugares para se desfrutar enquanto estiver em Aruba!!!

HOJE DAmOS COnTInuIDADE à nOSSA VIAgEm PELAS 
BELAS PAISAgEnS E CuLTurA QuE A ILHA fELIz PODE nOS 

OfErECEr EnQuAnTO ESTAmOS APrOVEITAnDO-A!

Parece que o calor chegou com tudo nos 
últimos dias, não é? Bem aqueles dias que 
tudo que queremos é nos refrescar na pis-
cina mais próxima e não vemos a hora de 
passar uns dias na nossa praia preferi-
da. E você já tem seu look preparado? 

As tendências de moda praia para esse ve-
rão estão lindas e seguem bastante as caracte-
rísticas da moda do dia a dia. Os bordados, que 
chegaram com força nos jeans e blusas des-
te ano, aparecem agora nos biquínis e mai-
ôs também. Os pompons e barbicachos tam-
bém são uma tendência forte, ainda mais se 
forem bem coloridos. Tecidos como o cirrê, que 
tem aspecto brilhoso, são a grande promessa. 

Mas a grande novidade deste ano são os 
tops de modelagens diferentes, remeten-
do até mesmo aos sutiãs ou com amarra-
ções diferenciadas. Além dessas opções, ou-
tra grande tendência são as partes de cima 
que remetem aos tops de academia.

BIQuÍnIS 
PArA O VErãO 2017/2018
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por roSiAne  PoleTTo e eSTelA SerPA

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

Vitrine

Aniversariante do leo

Na quinta-feira (7) quem 
comemorou mais um ano 
de vida foi nosso querido 
amigo e companheiro 
Jeferson thiago Scherwz. 
O lEO Clube de maravilha 
te deseja muita paz, 
amor, sucesso e, acima 
de tudo, muita saúde. 
Continue sendo essa 
pessoa bacana que és e 
admirada por todos. Feliz 
aniversário!!!

Denise heinz completa 
mais um ano de vida hoje 
(9). “você tem andado com 
paciência buscando sempre 
o melhor para a sua vida. 
Deus tem guardado seus 
passos, tem sustentado 
sua fé e esse amor é 
repassado a nós”, um feliz 
aniversário e gratidão de 
quem a ama muito. De sua 
família e amigos. 

mauro berticelli 
comemora amanhã 

(10) mais um ano 
de vida. Os colegas 

do Grupo Wh 
Comunicações desejam 

muitas felicidades, 
saúde e paz. Parabéns!

O Pet Shop recanto dos 
animais está sob nova direção 
e reinaugurou no sábado (2), 
com muita comida, gente e 
pets bonitos e diversão! O 
estabelecimento oferece aos 
clientes horários diferenciados, 
banho, tosa, banho de ofurô, 
hidratação, acessórios pet, táxi 
dog, hospedagem e pacotes de 
banho promocionais. Não deixe 
de conhecer o novo espaço! À 
proprietária, Keli lima, nossos 
desejos de muito sucesso!

Sábado (2) foi um dia muito especial para 
Débora albrecht e Diego Perosa, que se 
uniram pelos sagrados laços matrimoniais. 
ao casal, nossos desejos são de muito afeto, 
compreensão, carinho e felicidade! Parabéns!
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por lAiS oro e AnDreA CoSTA PeliSSAri
dESIGN EM PaUTa

Vitrine

nA SuA ESTAnTE

Médico Veterinário CRMV/SC 4517
por DieGo roSSini
PaIxãO aNIMaL

canisefelis@gmail.com

As três narrativas gráficas do genial artista espanhol Esteban Maro-
to reunidas pela primeira vez no Brasil em um só volume, protagonizadas pe-
los guerreiros bárbaros Wolff, Dax e Korsar. Com texto introdutório do estudio-
so de quadrinhos e autor de ficção científica Juan Miguel Aguilera, declarações 
e contextualizações escritas pelo próprio autor, um depoimento de Roy Tho-
mas e uma galeria de imagens exclusiva, esta edição é um épico do gênero Espa-
da & Feitiçaria, repleta de batalhas, monstros, aventuras e… Belíssimas mulheres!

ESPADAS E BruXAS

ALgumAS CIDADES PArA APrOVEITAr O nATAL: 
DIVErSãO E BELAS DECOrAÇÕES!

É certíssimo dizer que o 
período natalino remete à in-
fância, todavia, as comemo-
rações transmitem um en-

canto mágico para pessoas de 
todas as idades e não é à toa 
que tanta gente procura cida-
des para aproveitar o Natal e, 

se for possível, curtir mais al-
guns dias de férias. É lógico 
que praticamente qualquer 
canto do planeta comemora 

o nascimento de Jesus com 
algum tipo de festa, mas há 
alguns lugares em que os fes-
tejos são especialíssimos!

nOVA IOrQuE, ESTADOS unIDOS
O Natal nova-iorquino é, literalmente, coisa de cinema. 

Sentir o frio, observar a neve caindo entre os arranha-céus e 
escutar ”Jingle Bells” pelas esquinas movimentadas são expe-
riências que te transportarão para alguns dos seus filmes pre-
feridos da infância.

LAPônIA, fInLÂnDIA
A Lapônia é uma vila erguida há mais de 60 anos em um ter-

ritório finlandês que fica próximo à Noruega, Rússia e Suécia. É 
nessa localidade que o papai Noel trabalha e todos os anos rece-
bem cartas de cerca de 700 mil crianças de todo o mundo. Como 
bom velhinho que é, ele responde todas elas.

nurEmBErg, ALEmAnHA
O mercado de Natal de Nuremberg é um dos mais tradicio-

nais de toda a Europa e existe desde o século 16. Por lá existem 
lojinhas de artesanato, lugares que vendem biscoitos decora-
dos, frutas caramelizadas, salsichão (é claro) e muito mais. O 
espaço é muito bem decorado e tem área para shows!

grAmADO, BrASIL
É, vamos terminar com uma opção brasileira! O Natal em 

Gramado, no Rio Grande do Sul, certamente é o mais grandio-
so do Brasil, afinal na bela cidade há desfiles natalinos com ale-
gorias coloridas, atores acrobatas e patinadores, espetáculos te-
atrais e shows que contam a história do nascimento de Jesus.

CuIDADOS COm SEu PET nAS 
fESTAS DE fIm DE AnO

A maioria dos acidentes envolve, principalmente, en-
feites natalinos, choque por causa das lâmpadas de ilumi-
nação, intoxicação alimentar e, até mesmo, fugas devido ao 
medo dos fogos de artifício. Aqui vão alguns cuidados espe-
ciais que você precisa ter durante o período de Natal e o Ré-
veillon. Confira a seguir e saiba o que fazer para proteger seu 
animal de estimação.

EnfEITES nATALInOS
Os objetos decorativos nas árvores de Natal são alvo fácil 

de atenção e podem parecer brinquedinhos divertidos para 
o seu pet.  Cães e gatos podem acabar engolindo bolas, laços 
e até mesmo partes de galhos da árvore e objetos pontiagu-
dos. Lâmpadas pisca-pisca também costumam ser um gran-
de problema. A iluminação que enfeita o anoitecer oferece 
risco de choque elétrico e queimaduras na língua e no foci-
nho até, em casos mais graves, alterações neurológicas ou de 
metabolismo. É importante tomar cuidado com fios expos-
tos. A melhor indicação para os enfeites natalinos é mantê
-los longe do alcance dos animais e ficar sempre atento ao 
comportamento deles.

InTOXICAÇÕES ALImEnTArES
A intoxicação alimentar é um dos principais problemas 

que levam os animais à emergência nos períodos festivos do 
fim do ano. Por isso, evite dar pedaços de suas refeições aos 
animais para evitar causar diarreia ou até algo mais grave. 
Restos de aves com ossos, principalmente, devem ser evita-
dos, já que podem causar danos à saúde e até mesmo perfu-
rações de órgãos internos vitais.

Sim, é difícil, mas você tem que resistir bravamente aos 
olhares pidões e não oferecer pedacinhos de comida para os 
animais. E se você não quiser deixar seu pet fora da ceia es-
pecial de fim de ano, existem produtos específicos que po-
dem ser uma boa opção de alimentação, como panetone 
com ingredientes próprios para os pets.

O chocolate é um dos alimentos potencialmente mais 
tóxicos para o seu cachorro. Fique atento! 

BEBIDAS ALCOóLICAS 
Seria possível ver animais em coma alcoólico? Acredi-

tem, muitos chegam às emergências veterinárias com esse 
problema. E isso acontece porque, frequentemente, as pes-
soas esquecem seus copos com bebidas alcoólicas em luga-
res de fácil acesso.

O álcool é absorvido pelo organismo dos animais e me-
tabolizado pelo fígado bem mais rapidamente, causando 
náuseas e vômitos, problemas respiratórios e até coma. 

Fonte: Adimax Pet
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SuCESSO Aniversário foi comemorado com desfile da coleção Duetto by Susane Zanin entre outras atrações

Duetto Concept: 
25 anos de motivos para celebrar

A Duetto comemorou Jubileu de Prata com 
um evento especial realizado no último dia 

1º. A celebração contou com benção do pas-
tor Leandro Ristow, show ao vivo, oficializa-
ção da nova identidade visual e coquetel. O 
destaque da noite foi o grande público que pres-
tigiou as atrações e o sucesso do desfile da co-
leção Duetto by Susane Zanin, que contou com 
dez vestidos exclusivos e encantou o público. 

A comemoração teve continuidade no sábado 
(2), com descontos especiais, brindes, coquetel e sor-
teio de consultoria de imagem com Gabrielle Fagun-
des. “Agradecemos a cada um que se identifica com 
a marca e participou desta história de 25 anos. Ago-
ra somos Duetto Concept, uma marca que vai mui-
to além de vender artigos de moda, mas de inspirar 
novos conceitos para Maravilha e região”, destacam. 

IDEnTIDADE
a nova identidade visual da Duetto é a 
celebração dos 25 anos da empresa e o 
início de um novo ciclo. Para representar 
este momento especial, a inspiração 
foram as alianças, algo que sempre 
esteve presente na marca. 
a aliança remete à continuidade e 
renovação de ciclos, assim como os 
diferentes momentos que a empresa 
viveu em sua trajetória: a aliança entre 
duas amigas e sócias, a aliança entre 
as pessoas e a moda que valoriza sua 

identidade e autoestima e também a 
aliança que é sinal do compromisso 
assumido pela Duetto com seus 
clientes, colaboradores e parceiros.
além do novo símbolo, a tipografia que 
assina o nome Duetto foi redesenhada, 
seguindo formas que unem a elegância 
de seus produtos com o acolhimento 
de um atendimento personalizado. 
O complemento Concept reflete o 
propósito da marca, que vai muito além 
de vender artigos de moda, mas de 
inspirar novos conceitos.

Fotos: Sal de Pixel e Jornal O Líder

Empresa comemorou Jubileu de Prata com desfile

Equipe Duetto Concept

brinde marcou o aniversário da empresa

Estilista Suzane zanin

benção foi feita pelo pastor leandro ristow

Proprietárias leane Dreifke e teresinha zanin

Desfile contou com a 
apresentação de dez 
vestidos exclusivos

Show de rock animou o público
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PAPAI nOEL 
Lar de Idosos Santa Bárbara 
tem edição do natal Solidário 

No sábado (2) o Papai Noel 
levou presentes para os ido-
sos do Lar Santa Bárbara. Atual-
mente, o lar cuida de 25 idosos. 
De acordo com a idealizado-
ra do projeto, assistente social 
Liziane Rostirolla, os interna-

dos escreveram até duas car-
tas com pedidos. “Pessoas da 
comunidade buscaram as car-
tas junto à escola e atenderam 
a cada idoso”, explica. No sába-
do à tarde o Papai Noel reali-
zou a entrega dos presentes.  

Nelcir Dall’Agnol/O Líder

Presentes foram entregues no sábado (2), nas dependências da entidade  

Na noite do último dia 1º foi 
realizado o encerramento das 
atividades de 2017 da ginásti-
ca rítmica. O evento, promovi-
do no Ginásio de Esportes Gel-

son Tadeu Lara, reuniu atletas, 
familiares e a equipe da moda-
lidade. Na oportunidade, foram 
feitas diversas apresentações, 
que encantaram o público. 

APrESEnTAÇÕES
ginástica rítmica promove 
encerramento do ano

Fotos: Nelcir Dall’Agnol/O Líder

apresentações animaram o público 

meninas apresentaram coreografias trabalhadas durante o ano

Os prefeitos pertencentes à 
região da Amerios se reuniram 
na segunda-feira (4) para a úl-
tima assembleia geral ordiná-
ria do ano, com eleição da nova 
diretoria executiva da Amerios, 
do CIS/Amerios e CIG/Amerios 
para o ano 2018. O novo presi-
dente, Renaldo Mueller, prefei-
to de Riqueza, assume o man-
dato a partir de janeiro, junto 
com os outros quatro integran-
tes da diretoria executiva. 

A chapa foi aprovada por 
unanimidade entre os asso-
ciados presentes, comanda-
da pelo então presidente, Jai-
ro Rivelino Ebeling, prefeito de 
Cunha Porã. Ebeling agradeceu 
a oportunidade de presidir a 
associação durante o ano 2017 
e aproveitou para apresentar 
os demais assuntos que faziam 
parte da pauta da assembleia.

nOVA EXECuTIVA Eleição foi no início desta semana, na sede da 
entidade em Maravilha

Prefeito de riqueza é o novo 
presidente da Amerios 

Ebeling falou sobre ques-
tões administrativas, apre-
sentou relatório de ativida-
des do ano 2017, o orçamento 
para 2018 e fez a prestação 
de contas dos meses de se-
tembro, outubro e dezembro. 
O presidente também desta-
cou o processo seletivo para 
a contratação do profissional 
na área de Engenheira e co-

locou em aprovação o calen-
dário de férias dos colabora-
dores.

Também foram indica-
dos os prefeitos para par-
ticipar da chapa da Fecan 
e coligadas, para 2018: Jai-
ro Rivelino Ebeling - Cunha 
Porã, Vilmar Schmaedecke 
- São Miguel da Boa Vista, e 
Elói José Líbano - Caibi.

NoVA DIREtoRIA
Presidente: renaldo 
mueller - riqueza
Vice-presidente: Daniel 
Kothe - Saudades 
Primeiro-secretário: Dair 
Jocely Enge - Palmitos
Segundo-secretário: 
Derli Furtado - Santa 
terezinha do Progresso
Tesoureiro: Derli antônio 
de Oliveira - tigrinhos
Conselho Fiscal efetivo: 
ronaldo luiz Senger - 
bom Jesus do Oeste; 
rosimar maldaner - 
maravilha; luciano Franz 
- Cunhataí
Conselho Fiscal 
suplente: Jairo rivelino 
Ebeling - Cunha Porã; 
Jean Carlos Nyland - 
iraceminha; ricardo luís 
maldaner – modelo

Nova diretoria executiva da amerios 

 Divulgação

 Divulgação

Vanessa Loss Sechi vivenciou durante 
cinco dias a rotina de um senador. Ela é es-
tudante do 3º ano do ensino médio da Es-
cola de Educação Básica João XXIII e teve 
a experiência porque venceu o concurso 
estadual Redação do Programa Jovem Se-
nador. No total, 27 estudantes do Brasil re-
presentaram os 26 estados e o Distrito Fe-
deral como jovens senadores em Brasília.

Para o concurso, a estudante escre-
veu sobre o tema “Brasil plural: para fa-
lar de intolerância” e concorreu com 
cerca de 155 mil redações. A professo-
ra que orientou Vanessa, Solange Pun-
tel, diz que o esforço para vencer valeu a 
pena, já que a experiência foi inesquecí-

vel. “Além da oportunidade de conhecer 
a realidade dos demais estados, entende-
mos o trabalho dos bastidores do senado 
e isso nos fez compreender melhor os tra-
balhos realizados”, explica a professora.  

Já Vanessa conta que vivenciar a ro-
tina de um político em nível nacio-
nal foi enriquecedora. “Foram dias de 
muito aprendizado, conhecendo re-
almente como tudo acontece na Casa 
Legislativa. Para a próxima edição do con-
curso vou incentivar os alunos a parti-
ciparem, foi uma oportunidade incrí-
vel e uma grande experiência”, afirma. 

DESTAQuE nACIOnAL 
representando o Estado, maravilhense 
vivencia a rotina de um senador

vanessa retornou da viagem no sábado (2)
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mAIOrES DO SuL
Auriverde cresce 16 posições no ranking

A Cooperativa Regio-
nal Auriverde continua en-
tre as 500 maiores empresas 
do Sul do Brasil, consideran-
do todos os setores da econo-
mia. Pelos dados analisados 
pela Revista Amanhã – Gestão, 
Economia e Negócios, a Auri-
verde fechou o ano 2016 como 
a 189ª maior, subindo 16 posi-
ções em relação ao ano 2015. 

Ao analisar as maiores em-
presas de Santa Catarina no que-

Presidente da auriverde destaca 
a importância dos associados e 
colaboradores

Divulgação

Divulgação

sito faturamento, a Auriverde 
aparece na 44ª posição, duas aci-
ma do verificado em 2015. A Au-
riverde também aparece bem 
posicionada no ranking catari-
nense das maiores receitas líqui-
das, quando fechou 2016 como 
a 37ª colocada. Além disso, figu-
ra entre as 500 maiores do agro-
negócio brasileiro, ocupando em 
2016 a 254ª posição, conforme 
publicação da Revista Exame.

Na avaliação do presiden-

te, Claudio Post, o desempe-
nho é resultado de uma gestão 
eficiente, com visão estratégi-
ca e que conta com a confian-
ça e participação dos associados 
e colaboradores. “Apesar das di-
ficuldades econômicas e polí-
ticas, conseguimos fechar 2016 
com excelente resultado. Te-
mos a convicção de que esta-
mos no caminho certo para fe-
char mais um ano excelente, 
com ótimos resultados”, afirma.

Foi aprendendo receitas 
que 33 jovens conheceram o 
trabalho em equipe, a ter per-
sistência e, o mais importan-
te, paciência. Eles faziam parte 
da Oficina de Culinária Sabor 
e Saber, realizada pelo Cen-
tro de Referência de Assistên-
cia Social (Cras) anualmente. 
As aulas, que começaram no 
início deste ano, foram sema-
nais e ministradas por monito-
ras especialistas em cozinha. 

O curso teve o apoio de 
uma nutricionista da Secre-
taria de Saúde e de uma psi-
cóloga. A turma encerrou na 

quinta-feira (7), com ceri-
mônia de formatura na pre-
sença dos pais e professores. 
Durante o encontro, eles re-
ceberam certificado de parti-
cipação e um avental. “O ob-
jetivo dessa qualificação para 
os jovens é a questão social 
que ela traz. Eles aprende-
ram muito e espero que uti-
lizem o conhecimento para a 
vida”, explica a coordenado-
ra do Cras, Karina Vendrame.

A próxima turma abrirá 
exclusivamente para jovens in-
tegrantes do Serviço de Convi-
vência em fevereiro de 2018. 

QuALIfICAÇãO 

rESuLTADOS

Oficina de Culinária 
Sabor e Saber 
forma 33 jovens 

Iraceminha sedia 
encerramento do 
Programa QT rural

Diana Heinz/O Líder

Durante a formatura, jovens receberam certificado e um avental 

No último dia 29 de no-
vembro a Cooperativa Re-
gional Auriverde e demais 
parceiros promoveram a 
conclusão de mais um Pro-
grama QT Rural, desta vez 
direcionado a um gru-
po de famílias coopera-
das dos municípios de Ira-
ceminha e Flor do Sertão.

Para o professor João Ba-
tista Schneiders, consultor 
do Sebrae, os resultados e 
a evolução do grupo foram 

muito bons. Os participan-
tes tiveram aulas teóricas e 
práticas sobre definição da 
missão, visão de futuro, me-
tas, balanço patrimonial 
e implantação de contro-
les gerenciais precisos para 
apurar custos e saber os re-
sultados. Daniel Ferrari, vi-
ce-presidente da Auriverde, 
reforçou a importância do 
QT Rural para a manutenção 
dos jovens nas proprieda-
des, garantindo a sucessão. 

Famílias cooperadas de iraceminha e Flor do Sertão

Animados e cheios de ex-
pectativa, os formandos do 
Proerd 2017 chegaram cedo no 
Ginásio Municipal de Esportes 
Gelson Tadeu Lara de Maravilha, 
na noite de quarta-feira (6), para 
receber o diploma. Estudantes 
do 5º ano das escolas estaduais 
e municipais, eles também es-
tavam ansiosos para a chegada 
do “Leão”, a dança do Proerd e o 
sorteio de prêmios, tudo parte da 
programação.

Conforme o capitão da Polí-
cia Militar, Altair Lisot, foram 331 
formandos neste ano, um núme-
ro que faz Maravilha contabilizar 
mais de sete mil crianças partici-
pantes do programa nos últimos 
18 anos. Lisot destaca que o nú-
mero é muito significativo para o 
município, podendo se dizer que 
um em cada quatro maravilhen-
ses já passou pela formação de 
combate às drogas. 

fOrmATurA Cerimônia foi na noite de quarta-feira, no Ginásio de Esportes

mais de 300 crianças se formam no Proerd 

Os alunos participam de 10 
encontros, com aulas ministra-
das por policiais militares instru-
tores do Proerd. Eles abordam a 
importância de se manter lon-
ge das drogas e do álcool, ensi-
nando as crianças a identificar 
o problema e buscar uma so-
lução. Lisot frisa que o Proerd 
apresenta para estes alunos as 

consequências do consumo de 
drogas e álcool, além de abordar 
a problemática do bullying e da 
violência. 

A resposta dos alunos é po-
sitiva, podendo ser percebida 
não só pela animação durante a 
formatura, mas também na rela-
ção de confiança e amizade que 
desenvolvem com os policiais 

militares. “Todo ano, todos os 
instrutores confirmam isso. Há 
uma proximidade, uma intera-
ção muito grande do policial mi-
litar com os alunos. É criado um 
relacionamento muito forte e im-
portante e é este relacionamento 
que faz com que o programa seja 
tão bom e tenha tanto sucesso”, 
afirma Lisot. 

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder

No total, 331 crianças fizeram o juramento de se manter longe das drogas

Policias militares que ministraram as aulas do Proerd Entrega simbólica do certificado

Com auxilio do leão, foram entregues brindes sorteados durante a noite leitura da redação pela estudante aline Jiovana hoffmann, da Escola de Educação 
básica Nossa Senhora da Salete
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PrOgrAmA PErTEnCEr
Sicredi encerra reuniões de núcleo com 
14 mil participantes

No último dia 30 encerra-
ram as reuniões de núcleo 2017 
da cooperativa, com mais de 14 
mil participantes nas 144 reu-
niões realizadas pelas 27 agên-
cias da Sicredi Alto Uruguai 
RS/SC. Durante os meses de 
setembro, outubro e novem-
bro, a cooperativa repassou in-
formações aos associados e à 
comunidade, destacando o pa-
pel fundamental de participa-
ção do associado no desen-
volvimento da cooperativa.

Os gerentes e colabora-

reunião realizada em São Carlos

Divulgação

dores das agências foram os 
responsáveis por conduzir os 
encontros. Entre os temas abor-
dados, destacam-se o planeja-

mento em longo prazo, campa-
nha promocional Super Sorte 
Cooperada, resultados do pri-
meiro semestre e perspecti-

vas para o cenário econômi-
co regional. “Este é o momento 
de apresentarmos nossos re-
sultados e aquilo que almeja-
mos para a sustentação e evo-
lução da cooperativa, também 
ouvindo e sanando dúvidas 
dos associados e da comuni-
dade”, destacou o presidente, 
Eugenio Poltronieri. O proces-
so faz parte do Programa Per-
tencer e possui caráter infor-
mativo para debater assuntos 
relacionados à gestão e ao de-
senvolvimento da cooperativa. 

A segunda-feira (4) foi de 
dança, cantoria e risadas no Lar 
de Idosos Santa Bárbara. Isso 
porque o Grupo de Dança Sê-
nior visitou o local para confra-
ternização entre os pacientes e 
integrantes. No início da visita 
eles conheceram o espaço, além 
de todos os idosos. Após a vi-
sitação, o grupo dançou e can-
tou hinos natalinos. “Adora-
mos visitá-los. Esperamos que 
esta seja a primeira vez de mui-

tas”, disseram os integrantes. 

E HOJE
Quem tiver roupas e cal-

çados sobrando ou quiser ad-
quirir peças poderá visitar o 
brechó beneficente, realizado 
hoje (9) no Lar de Idosos San-
ta Bárbara. As confecções po-
dem ser doadas ao Lar ou ven-
didas entre as 14h e 18h. Os 
valores arrecadados auxilia-
rão nas despesas do local. 

Grupo cantou e dançou hinos natalinos 

COnfrATErnIzAÇãO

nATAL 

Lar de Idosos Santa 
Bárbara recebe visita 
da Dança Sênior 

Programação continua 
amanhã (10) com 
duas atrações 

Divulgação

O tradicional costume de 
sentar nas praças da cidade com 
a família e amigos aos domin-
gos terá atrações diferentes ama-
nhã (10), isso porque a progra-
mação de Natal oferecida pelo 
Departamento de Cultura, que 
teve início no domingo (3), con-
tinua com dois shows no Espa-
ço Criança Sorriso. A primeira 
atração será às 19h, com Rubia-
ne e Adriano, e às 20h30 a fes-
ta continua com Os Peraltas. 

Conforme a diretora de Cul-
tura de Maravilha, Rosi Rei-
chert Heineck, a primeira du-

pla foi convidada com o objetivo 
de valorizar a cultura local, já 
que os músicos são de Mara-
vilha. Já a segunda atração, Os 
Peraltas, é inédita no municí-
pio. “O grupo é infantil e con-
ta com personagens que can-
tam e dançam. A noite será para 
a família, por isso convido a to-
dos para participar”, ressalta.

O cronograma continua no 
domingo (17), com apresentações 
das oficinas do Departamento de 
Cultura, sendo: balé, coral, dan-
ça, violão e acordeom, além do 
show do Grupo Circo de Palco. 

nOVOS CAmInHOS Foram certificados jovens com idade entre 14 e 19 anos

região Extremo-Oeste realiza 
formatura do programa 

No último dia 30 foi reali-
zada em São Miguel do Oeste 
a formatura do programa No-
vos Caminhos da região Extre-
mo-Oeste, oportunidade em 
que foram certificados, pelo Se-
nai, Sesi, IEL e Senac, 39 jovens 
com idade entre 14 e 19 anos, in-
dicados pelo poder Judiciário, 
pois são vinculados em institui-
ções de acolhimento ou egres-
sos da medida de proteção. Os 
jovens são residentes em 19 mu-
nicípios da região, integrantes 
das comarcas de Descanso, Dio-
nísio Cerqueira, Itapiranga, Ma-
ravilha, Mondaí, São José do Ce-
dro e São Miguel do Oeste. 

O Programa Novos Cami-
nhos desenvolve suas ações 
desde o ano 2013, por iniciati-
va da Coordenadoria da Infân-
cia e da Juventude do Tribu-
nal de Justiça de Santa Catarina 
(CEIJ/TJSC), juntamente com 
a Associação dos Magistrados 

Catarinenses (AMC), Ordem 
dos Advogados do Brasil/San-
ta Catarina (OAB/SC), Minis-
tério Público de Santa Catarina 
(MPSC), Federação das Indús-
trias do Estado de Santa Catari-
na (Fiesc), Federação do Comér-
cio de Bens, Serviços e Turismo 
de Santa Catarina (Fecomercio). 
A parceria destas seis entidades 
pelo Programa Novos Caminhos 
tem como finalidade qualifi-
car e profissionalizar os adoles-

centes inseridos ou egressos de 
programas de acolhimento com 
idade a partir de 14 anos, visan-
do à preparação para a vida au-
tônoma. 

Aos adolescentes foram ofe-
recidos cursos de educação pro-
fissional, programas, projetos e 
atividades complementares vi-
sando à formação de habilida-
des, competências pessoais e 
qualificação para o mundo do 
trabalho. 

A formação profissional foi 
realizada pela Fiesc, por meio 
do IEL, Sesi, Senai e Fecomér-
cio, por meio do Senac. 

Na solenidade de formatu-
ra os 39 jovens do Extremo-O-
este foram certificados pelas en-
tidades, após terem finalizado 
as capacitações abrangendo as 
áreas de informática, saúde e se-
gurança, ambiente de trabalho, 
empreendedorismo, liderança e 
qualificação profissional.

Envolvidos comemoram com a conquista dos jovens

Divulgação
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PArA PrOPOrCIOnAr ALEgrIA AOS OuTrOS, é 
PrECISO QuE nóS PróPrIOS TEnHAmOS ALEgrIA
O ser humano só pode ser verdadeiramente feliz quando vê 

que todos estão felizes. Portanto, é preciso que não haja ninguém 
infeliz, ninguém destituído de alegria. É preciso saber que, em úl-
tima análise, só podemos proporcionar alegria aos outros se nós 
próprios tivermos alegria, e que, tornando-nos infelizes, provoca-
mos a infelicidade dos outros.

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

Erva Daninha completa 26 anos de trabalho

reafrio, marca com 17 anos já atua no 
mercado internacional  

Esquadrias Borela atende maravilha e região 

Dg madeiras foca na 
produção de aberturas 

A empresa começou as ati-
vidades em 1991, com apenas 
um colaborador, e atualmen-
te são cerca de 90 funcionários 
trabalhando na produção de 
confecções moda jovem, mas-
culino, feminino e teen. A em-
presa é gerenciada pela família 
do sócio-fundador Amaril-

do Estefano e desde 2004 está 
em sua nova sede, no Bair-
ro Nova Morada, na Rua Eu-
clides Mário Canalle. A Erva 
Daninha atende empresas re-
vendedoras nos três estados 
do Sul, além de Mato Grosso, 
Mato Grosso do Sul, São Pau-
lo, Minas Gerais e Rondônia. 

O produto também pode 
ser encontrado na loja de vare-
jo, em anexo à fábrica, em Ma-
ravilha. Conforme Estefano, no 
decorrer dos 26 anos a empre-
sa provou a qualidade de seu 
produto e serviço e hoje vende 
uma marca que vem ganhan-
do reconhecimento nacional. 

Todo processo de produção, 
com exceção dos tecidos, é fei-
to na fábrica em Maravilha, va-
lorizando a mão de obra lo-
cal. A empresa também preza 
pelo respeito à natureza e man-
tém a fábrica em uma área que 
atende bem mais do que as de-
terminações das leis ambientais. 

Fundada em 2010, a em-
presa trabalha com ven-
da e instalação. Conforme 
o proprietário, Orides Dor-
neles Ribeiro, a DG Madei-
ras foca na produção de por-
tas e janelas, embora também 
faça móveis e demais pro-
dutos sob encomenda. As 
aberturas externas são fabri-
cadas com madeira e as inter-
nas em MDF, respeitado tam-
bém a preferência do cliente. 

Ribeiro trabalha na empre-
sa com a esposa, Nilza, e um 
colaborador. A DG Madeiras 
mantém a sede no Bairro Nova 
Morada, na Rua Euclides Má-
rio Canalle, atendendo, além 
de Maravilha, os municípios 
vizinhos. Ribeiro conta que tra-
balha no ramo de marcenaria 
desde os 12 anos e a abertura 
da própria empresa se tornou 
realidade depois de anos de 
experiência como colaborador. 

Fábrica tem sede no bairro Nova morada Erva Daninha trabalha com produção de confecções

Fotos: Divulgação

DG madeiras foca na produção de aberturas

A empresa trabalha foca-
da no desenvolvimento de tec-
nologias e produtos para a pe-
cuária leiteira, com fabricação 
de ordenhadeiras, resfriado-
res de leite e equipamentos 
para o conforto animal e que 
facilitem o trabalho do produ-
tor. Há 17 anos no mercado, 
uma das principais caracterís-

ticas da empresa é inovar e ofe-
recer produtos que garantam 
mais eficiência nas proprieda-
des. E foi com este objetivo que 
a Reafrio lançou o sistema de 
gerenciamento, recebe as in-
formações e mostra em tempo 
real dados da sala de ordenha. 
Com ele é possível gerar diver-
sos relatórios e gráficos, bem 

como acompanhar à distân-
cia a atividade da propriedade. 

Apostando em novas tec-
nologias e na qualidade do pro-
duto e serviço vendido, a Re-
afrio conquistou também o 
mercado internacional. Cer-
ca de 10% da produção é desti-
nada à exportação para a Amé-
rica Latina e Central. No Brasil, 

são mais de 200 representan-
tes comerciais que atendem 
em todas as regiões do país. A 
equipe é formada por 120 co-
laboradores, a grande maio-
ria concentrada na fábrica em 
Maravilha, no Bairro Nova Mo-
rada. A empresa conta com 
duas filiais, uma em Batatais 
(SP) e outra em Caruaru (PE).

Sede da fábrica Colaboradores da reafrio – fábrica em maravilha

Jair Borela trabalha no 
ramo há 18 anos e há cinco de-
cidiu abrir a própria empresa. 
Ele fundou a Esquadrias Bore-
la, com fabricação de estrutu-
ras metálicas para janelas, gra-

des e portões, entre outros. A 
empresa conta com três pro-
fissionais, que além de fabri-
car fazem a instalação. A sede 
é na Rua Euclides Mário Ca-
nalle, no Bairro Nova Morada. 

O produto é comerciali-
zado em Maravilha e municí-
pios vizinhos. O atendimento 
na sede da empresa é de se-
gunda a sexta-feira e o clien-
te também pode optar pelo 

contato via telefone pelo nú-
mero (49) 98881 9621. Bore-
la destaca que busca oferecer 
um produto de qualidade aos 
clientes, não se preocupando 
apenas com o preço de venda. 

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder

Esquadrias borela tem sede no bairro Nova morada Proprietário, Jair borela, ao lado do colaborador
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A noite de sábado (2) foi 
mais que especial para 29 
idosos. Eles faziam parte da 
Universidade da Terceira Ida-
de (Uniti) e colaram grau du-
rante cerimônia realizada no 
Maravilhas Park Hotel. Esta 
foi a segunda turma de for-
mados pela Unoesc de Ma-

ravilha, em parceria com a 
administração municipal. 

Durante o evento, os alu-
nos dançaram valsa e fize-
ram um brinde agradecendo 
aos professores pela conquis-
ta. Conforme a coordenado-
ra-administrativa da Unoesc, 
Dilva Benvenutti, objetivo da 

Uniti é contribuir para a pro-
moção da qualidade de vida 
e do desenvolvimento cul-
tural e social dos participan-
tes envolvidos nas atividades.

Após a entrega do ca-
nudo, os formados apro-
veitaram o baile realiza-
do com a família e amigos. 

mELHOr IDADE 
uniti forma segunda turma 
no município 

Free Color Digital

Evento formou 29 idosos

Após diversas reclama-
ções dos mutuários do lote-
amento habitacional Minha 
Casa Nosso Sonho sobre a 
qualidade das casas que es-
tão sendo construídas, as par-
tes interessadas se reuniram 
na noite da terça-feira (5), no 
Centro Sociocultural. Estive-
ram no local as famílias par-
ticipantes do empreendimen-
to, além de representantes da 
prefeitura de Maravilha, da 
Caixa Econômica Federal e 
da empresa Kasa, responsável 
pela construção das casas. No 
encontro, os mutuários pe-
diam a solução dos problemas 
elencados, além de solicitar a 
presença do proprietário da 
construtora, e não apenas de 
um representante. 

Teori Dalcin, gerente da 
Caixa de Maravilha; Edson 

mInHA CASA nOSSO SOnHO Mutuários reclamam do andamento 
das obras e dizem estar cansados de ser “enrolados”

Envolvidos com o loteamento 
discutem problemas

Centro Sociocultural ficou lotado para a reunião 

Nelcir DallAgnol/O Líder

Dirk, gerente regional da Cai-
xa; e Denise de Souza dos San-
tos tentaram explicar como é o 
trâmite legal para que as cor-
reções sejam realizadas. 

A prefeita de Maravilha, 
Rosimar Maldaner, disse que 
o município é mutuário e ela 
também quer ver tudo resol-
vido e as casas sendo entre-
gues com qualidade. Um dos 
mutuários, Jeferson Augus-
to de Marqui, disse estar sa-
tisfeito sobre o que a prefei-
ta falou, já referente ao que a 
Caixa repassou, ficaram insa-
tisfeitos, mas acreditam que 
com o Banco possam se en-
tender. “E referente à cons-
trutora, a gente espera que 

sejam humildes, entendam o 
nosso lado e consigam aten-
der os nossos pedidos”, ressalta. 

A prefeita também anun-
ciou que a administração 
municipal vai bancar a cons-
trução das calçadas. “Na 
época em que o projeto foi 
realizado não havia obriga-
toriedade de fazer a calça-
da nas normas da acessibili-
dade, mas agora nós tivemos 
que assinar um Termo de 
Ajuste de Conduta (TAC) 
com o Ministério Público 
(MP) e nós temos dinhei-
ro reservado para isso, en-
tão vamos fazer as calçadas”, 
declarou. Segundo o setor de 
engenharia da prefeitura, o 

projeto técnico das calçadas 
já está sendo feito.

Posteriormente procura-
dos pela reportagem do Jor-
nal O Líder, os representan-
tes da Caixa não quiseram se 
manifestar. Dalcin disse que 
enviaria uma nota oficial por 
meio da assessoria de im-
prensa do banco, que não ha-
via sido recebida até o fecha-
mento desta edição.

A representante da cons-
trutora, Marislei Lovis Folle, 
também não quis falar com 
nossa equipe e pediu que en-
trássemos em contato com o 
proprietário da Kasa, Jusceli-
no Folle, que preferiu não se 
manifestar. 

A loja de moda feminina 
N’Amora está em novo ende-
reço desde o sábado (2). De-
pois de atender na Avenida 
Sul Brasil, agora o estabeleci-
mento comercial está localiza-
do na Avenida Araucária, 387. 

A proprietária, Marlei 
Franco Tumeleiro, destaca que 
o local também oferece ser-
viços de assessoria pessoal, 
orientação em montagem de 
looks e estilos, análise de geo-
metria e coloração corporal. 

rEInAugurAÇãO
n'Amora atende em 
novo endereço

Fotos: Nelcir Dall’Agnol/O Líder

Profissionais convidam as clientes para conferir as novidades

local é amplo e oferece diversas opções em moda feminina
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bom jESuS Do oEStE
unIãO Evento contou com diversas apresentações de cantos e orações

Caminhada das Lanternas marca 
abertura do natal Iluminado 

A abertura do Natal Ilu-
minado foi realizada no sába-
do (2), com a tradicional Ca-
minhada das Lanternas. Os 
participantes seguiram até a 
Praça Municipal, momento em 
que foi iniciado o evento ecu-
mênico. O encontro, que con-
tou com expressiva participa-
ção dos munícipes, contou com 
apresentação da Igreja Evangé-
lica, Igreja Católica, Assembleia 
de Deus e Igreja Luterana. 

Na ocasião, o grupo de alu-
nos da Cultura fizeram apre-
sentações de cantos e orações. 
Participaram do evento o pre-

Fotos: Divulgação

Evento ecumênico foi promovido na praça

Caminhada das lanternas reuniu grande público Crianças se divertiram com a chegada do Papai Noel

Na manhã de segunda-fei-
ra (4) o prefeito, Ronaldo Luiz 
Senger, repassou o cargo para 
o presidente da Câmara de Ve-
readores, Antônio Nascimen-
to, que estará à frente do Exe-
cutivo nos próximos dez dias. 
A transmissão do cargo ocor-
reu em razão das férias do pre-
feito. O vice-prefeito foi con-
vocado para a posse, mas 
apresentou razões particulares 
previamente agendadas que 
o impossibilitam de assumir.  

Na oportunidade, o pre-
feito falou sobre os traba-
lhos realizados durante o 
ano, destacou a importância 
da continuidade das ativida-

des que estão em andamen-
to e pediu para que as mes-
mas sejam conduzidas com 
a mesma seriedade e com-
prometimento. “O cargo re-
quer responsabilidade e equi-
líbrio e isto sabemos que o 
presidente possui para de-
sempenhar a função”, diz.

Nascimento agradeceu 
pela oportunidade e afirmou 
que irá comandar com o mes-
mo empenho que está atu-
ando no Legislativo. Em se-
guida, recebeu as chaves da 
prefeitura e agradeceu a pre-
sença de familiares, secre-
tários, servidores e a to-
dos que prestigiaram o ato. 

férIAS
Presidente do Legislativo 
assume o cargo de 
prefeito por dez dias 

antônio Nascimento recebeu as chaves da prefeitura 

Divulgação

Divulgação

O prefeito, Ronaldo Luiz 
Senger, e os vereadores El-
mer Zimmermann e Nelson 
Wisnieski cumpriram agenda 
em Florianópolis na última 
semana. O objetivo foi bus-
car a liberação de recursos e 
acompanhar projetos enca-
minhados pelo município.  

De acordo com o prefei-
to, foram solicitadas orienta-
ções ao presidente da Fun-

dação do Meio Ambiente 
(Fatma), Alexandre Waltri-
ck, para o encaminhamento 
de liberação e projeto de ca-
nalização do córrego que de-
ságua no Rio Joelho. Tam-
bém foi realizada visita ao 
escritório regional do depu-
tado federal João Rodrigues 
(PSD), momento em que fo-
ram solicitados recursos, má-
quinas e equipamentos. 

PrOJETOS
Prefeito e vereadores 
buscam recursos 
em florianópolis

Prefeito e vereadores solicitaram orientações 

TIgrInHOS
Campeonato municipal de futebol 
Suíço tem início

A abertura do Cam-
peonato Municipal de 
Futebol Suíço de Tigri-
nhos foi realizada no sá-
bado (2), no Estádio Ge-
nézio Bevilaqua Lowis. O 
evento contou com a pre-
sença de lideranças e a co-
munidade em geral.

O prefeito, Derli de 
Oliveira, e o vice-prefei-
to, Milton Huppes, desta-
caram o ótimo andamento 
das atividades desenvol-
vidas pelo Departamen-

to de Esportes, parabeniza-
ram os atletas e desejaram 
a todos um feliz Natal e 
um próspero Ano-Novo.

Após os pronuncia-
mentos, ocorreu o sorteio 
dos primeiros confrontos 
da categoria livre, com 12 
equipes disputando o títu-
lo. Na ocasião, foram rea-
lizados os primeiros jogos, 
com os seguintes resulta-
dos: Os Titãns 2 x 2 Metal 
Nobre/Projeto Educativo, 
Os Largados 0 x 0 Sertão-

zinho, Paracuibes 9 x 0 Ca-
narinho, Bar do Juce 1 x 
6 Boca Juniors e Tchare-
manga 1 x 2 Poca Lenha.

As equipes Ticaratica 
FC e Atlético de Madri Ju-
niors folgaram na primei-
ra rodada e se enfrenta-
ram na quarta-feira (6), 
às 19h. A equipe vence-
dora foi a Ticaratica FC, 
que ganhou por 7 a 2.

As disputas da catego-
ria sub-17 vão iniciar hoje 
(9), após o sorteio dos con-

frontos, juntamente com 
os jogos da categoria li-
vre, às 15h15. Os confron-
tos são: Os Titãns x Tchare-
manga, Paracuibes x Boca 
Juniors, sub-17 x sub-17 
(sorteio feito na hora) e Bar 
do Juce x Ticaratica. Ama-
nhã (10), no mesmo horá-
rio, os confrontos são: Ser-
tãozinho x Poca Lenha, 
sub-17 x sub-17, Atlético 
de Madrid Juniors x Cana-
rinho e Metal Nobre/Pro-
jeto Educativo x Largados.

Fotos: Divulgação

 lideranças participaram da abertura Doze equipes disputam o título 

feito, vice-prefeito, presidente 
do Legislativo, vereadores, li-
deranças e público em geral. 

Após as apresentações, o pre-
feito realizou a abertura ofi-
cial e a inauguração das luzes 

de Natal. Em seguida, a chega-
da do Papai Noel alegrou o pú-
blico infantil.
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CuNhA poRã

As atrações de abertura do 
Natal Tempo de Esperança, no 
domingo (3), iniciaram no pe-
ríodo da tarde com o evento 
Flores e Sabores, da Associa-
ção dos Orquidófilos de Cunha 
Porã (AOCP). O evento contou 
com bufê de doces e salgados, 
além de exposição e comercia-
lização de orquídeas, bonsais e 
outras flores. 

A Secretaria de Educação e 
Cultura disponibilizou espaço 
de leitura, pintura facial e diver-
sos brinquedos para as crian-
ças. A equipe da Secretaria de 
Saúde também esteve presen-
te, repassando orientações com 
relação aos cuidados no com-
bate ao mosquito Aedes aegypti.

No entardecer, o expressivo 
público que se reuniu na Pra-
ça da Bandeira acompanhou 
a chegada da Caminhada das 
Lanternas, coordenada pelos 

fIm DE AnO Próximo atrativo está organizado para o dia 16 de 
dezembro, com apresentação do Grupo Etnia

Abertura do natal Tempo de 
Esperança reúne grande público

Casais Reencontristas da Igreja 
Evangélica de Confissão Lute-
rana no Brasil (IECLB). Na oca-
sião, o prefeito, Jairo Ebeling, 
agradeceu o empenho e com-
prometimento dos profissio-
nais da Secretaria de Obras, 
Infraestrutura e Galpão de 
Máquinas da prefeitura, que 
ao longo dos últimos meses 
trabalharam na colocação das 

luzes natalinas, além das enti-
dades e das secretarias de As-
sistência Social, Educação e 
Cultura, que também atuaram 
na decoração. 

Em seguida ocorreu o 
acendimento das luzes e o pú-
blico acompanhou a chegada 
dos papais noéis das entidades, 
que este ano inovaram com a 
famosa bicicleta do Kerbfest e 

distribuíram doces ao público 
infantil. Para finalizar, o Coral 
Municipal apresentou canções. 

PróXImAS ATrAÇÕES
O próximo atrativo do Na-

tal Tempo de Esperança está 
organizado para o dia 16 de de-
zembro, com apresentação do 
Grupo Etnia, de Concórdia. O 
quarteto, que mistura diversos 
elementos musicais, apresenta-
se a partir das 20h, na Praça da 
Bandeira, com entrada gratuita.

O período de inscrições 
para o Concurso de Decoração 
Natalina está aberto e segue até 
sexta-feira (15). Já a premiação 
do concurso será feita no dia 
29 de dezembro, em conjun-
to com o sorteio do CDL/Aci-
sa-CP. O evento será realizado a 
partir das 20h na Praça da Ban-
deira ou, em caso de chuva, na 
sede do CDL/Acisa-CP.

Fotos: Viviane Seben/Ascom prefeitura

Público conferiu a decoração da Casa do Papai Noel

Casais reencontristas reforçaram momento de espiritualidade Prefeito agradeceu o comprometimento da comissão organizadora

Papais noéis distribuíram doces Coral municipal encantou o público

Foi realizada no sábado (2) 
a solenidade de entrega da or-
dem de serviço para reforma e 
ampliação do Clube Indepen-
dente. O encontro reuniu o vi-
ce-prefeito, Alencar James Post; 
secretário-executivo da Agên-
cia de Desenvolvimento Regio-
nal de Palmitos, Adilar Carles-
so; deputado estadual Mauro 
de Nadal; presidente do Clu-
be Independente, Lairton Linke; 
e os associados da entidade.

O Clube Independente con-
ta com 1.168,21 m² e as obras de 
reforma e ampliação serão rea-
lizadas pela empresa Caibi Em-
preendimentos Ltda., vencedora 
do processo licitatório. Os in-
vestimentos somam R$ 304.305 
mil e são provenientes de repas-
se do governo do Estado de San-
ta Catarina, por meio de emen-
da parlamentar do deputado 
Mauro de Nadal. O prazo de exe-
cução da obra é de 150 dias.

CLuBE InDEPEnDEnTE

COnQuISTA

Ordem de serviço para 
reforma é entregue

Auriverde forma mais uma 
turma do Programa Jovem Coop

Liane Dietrich/Oeste Notícias

Ordem de serviço foi entregue à empresa Caibi Empreendimentos ltda.

Na manhã de terça-feira (5) 
a Cooperativa Regional Auriver-
de, em parceria com o Sesco-
op/SC, realizou a formatura de 
mais uma turma de jovens inte-
grantes do Programa Juventude 
Cooperativista (Jovem Coop). O 
evento foi realizado nas depen-
dências da SER Auriverde em 
Cunha Porã e contou com pa-
lestra do professor Ney Guima-
rães, especialista em juventude.

O Jovem Coop tem por ob-
jetivo a formação de jovens per-
tencentes ao quadro social da 
Auriverde, com enfoque em te-
mas como doutrina coopera-

tivista, gestão das proprieda-
des, oratória, desenvolvimento 
humano, relações interpesso-
ais e protagonismo juvenil. 

Na turma deste ano par-
ticiparam jovens de Iracemi-
nha, Santa Terezinha do Pro-
gresso, Tigrinhos, São Miguel da 
Boa Vista, Maravilha, São Car-
los, Cunhataí e Cunha Porã. O 
presidente da Auriverde, Clau-
dio Post, ressaltou a importân-
cia da formação e do desenvol-
vimento pessoal e agradeceu a 
presença de todos, parabeni-
zando os jovens e seus familia-
res pela importante conquista.

Divulgação
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tIgRINhoS

A diretora do Centro de 
Educação Professor Ivo Luiz 
Honnef, Marizete Marafon Gan-
zer, promoveu reunião com a 
turma do 4º ano com o objetivo 
de reativar o Grêmio Estudantil 
da escola. Marizete explicou o 
que é o Grêmio Estudantil, qual 
o seu objetivo, quem faz par-
te e sua necessidade na escola. 

Com grande interesse 
por parte dos alunos, foi rea-
lizado sorteio para compor os 
membros do Grêmio Estudan-
til. Os alunos irão ficar no car-
go até o fim de 2018 e a meta 
será explicar a função do Grê-
mio para que a próxima elei-
ção seja feita de forma de-
mocrática e participativa.

mETAS

EnTrETEnImEnTO

grêmio Estudantil é 
reativado e representantes 
são escolhidos

Alunos vão ao cinema em 
programação especial 

mEmbRoS 
Presidente: Eduardo 
Kutzepa
Vice-presidente: letícia 
Frison
Secretária: Evelin Gatelli
Vice-secretário: igor 
Camargo
Tesoureiro: Kauê de 
Oliveira Pinto
Vice-tesoureira: agata 
de Quadros
Primeiro orador: Everton 
henchen
Segundo orador: Cauane 
de vargas
diretores de artes: 
Guilherme mees, Caio 
badia e Dionata meireles 

alunos irão ficar no cargo até o fim do próximo ano 

Divulgação

Os alunos do Centro de 
Educação Professor Ivo Luiz 
Honnef foram ao cinema em 
São Miguel do Oeste no úl-
timo dia 28. Na oportuni-
dade, os estudantes assisti-
ram ao filme Capitão Cueca 

em 3D. O objetivo do pas-
seio foi proporcionar um mo-
mento de entretenimento 
e enriquecimento cultu-
ral, já que para muitos alu-
nos esta foi a primeira vez 
que foram ao cinema. 

Fotos: Divulgação

Passeio foi realizado nos períodos da manhã e tarde

Crianças se divertiram com a exibição

SAÚDE PÚBLICA Nova política de atenção básica foi um 
dos temas abordados 

Profissionais da Saúde 
participam de congresso

Joinville sediou, na última 
semana de novembro, o 67º Con-
gresso de Secretarias Municipais 
de Saúde de Santa Catarina. O 
evento contou com a presen-
ça de nomes importantes para a 
área, como o secretário de Saú-
de de Santa Catarina, Vicente Ca-
ropreso, e Marcos Franco, asses-
sor da Secretaria do Ministério 
da Saúde. Participaram deste en-
contro a secretária de Saúde de 
Tigrinhos, Solange Teske, dentis-
ta Júlia Maria Spessato Zanco, fi-
sioterapeuta Matheus Chitolina e 
a responsável pelo sistema de in-
formação, Isoldi Zilke. 

Alguns dos temas de maior 
relevância trabalhados foram a ju-
dicialização na saúde e a nova po-
lítica de atenção básica. Os profis-
sionais destacam que atualmente 
o Sistema Único de Saúde é res-

ponsável por 207 milhões de pes-
soas, por isso a importância de 
participar de eventos como este e 
discutir ideias para o andamento 
do sistema de saúde pública. 

Na oportunidade, a dentista 
Júlia participou como palestran-
te da mesa de debates na oficina 
da atenção básica, como coorde-
nadora do cuidado. A profissio-
nal recebeu o troféu referente ao 

trabalho premiado no Congresso 
Nacional de Secretárias Munici-
pais de Saúde em Brasília, intitu-
lado “Criança sorriso: saúde bu-
cal na escola”, que foi destaque 
nacional como melhor projeto 
da região Sul. Para a secretária de 
Saúde, Solange Teske, os profis-
sionais retornaram com planos 
e projetos, contribuindo assim 
para a melhoria da saúde dos 
munícipes. 

Fotos: Divulgação

Profissionais participaram de evento em Joinville

Dentista Júlia zanco foi uma das palestrantes

A 6ª edição da Cami-
nhada das Lanternas no 
município será realizada 
amanhã (10). A programa-
ção inicia às 20h, com cul-
to na Igreja Evangélica de 
Confissão Luterana no Bra-
sil (IECLB). Após o cul-
to, será promovida a ca-
minhada pelas principais 

ruas da cidade até a praça 
municipal, onde irá ocor-
rer show gospel. De acordo 
com a presidente da igre-
ja, Inês Diesel, foram fa-
bricadas 226 lanternas.

fé

EDuCAÇãO

Caminhada das Lanternas será amanhã

Programa de Alfabetização na Idade Certa 
conta com nova etapa

mais de 200 lanternas foram 
confeccionadas

Divulgação

O Centro de Educação 
Professor Ivo Luiz Honnef se-
diou na terça-feira (5) mais 
uma etapa de Formação Con-
tinuada do Programa de Al-
fabetização na Idade Cer-
ta (Pnaic). A formação teve 

início no mês de agosto e é 
ministrada pelas professo-
ras formadoras locais Clau-
dia Rodrigues Hirscheiter  e 
Luciane Willsmann Soethe.

Alguns dos assuntos tra-
tados ao longo das 100 ho-

ras de formação foram a con-
cepção de alfabetização na 
perspectiva do letramen-
to, planejamento do ensi-
no no ciclo de alfabetização 
para a garantia dos direitos 
de aprendizagem das crian-

ças, a função da educação 
infantil, a formação de lei-
tores na educação infan-
til, o planejamento de ensi-
no e os gêneros textuais. A 
certificação será feita pela 
Secretaria de Educação.  

Foto: Divulgação

Profissionais participaram de 100 horas de formação Encontro foi realizado no Centro de Educação Professor ivo luiz honnef
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AnA MARIA 
nASCIMEnTO E 
SILVA

 a atriz, produtora 
e apresentadora 

morreu no dia 30 de novembro, 
no Rio, aos 65 anos. Ela tinha 
câncer de mama. Dentre as 
novelas que ana maria fez estão 
“O salvador da pátria” (1989), 
“Quatro por quatro” (1994) e 
“zazá” (1997). Na tv, também 
participou de “araponga” (1990) 
e “Engraçadinha... Seus amores 
e seus pecados” (1995). A última 
novela foi “Jamais te esquecerei” 
(2003), do Sbt. Na década de 
1980 fez “a mulher sensual” (1981), 
de antônio Calmon, e “ao sul do 
meu corpo” (1982), com direção de 
Paulo César Saraceni, com quem 
se casou (1932-2012) e de quem 
era viúva. ana maria Nascimento 
deixa dois filhos e duas netas.

CARMEn 
MAyRInk 
VEIGA
a socialite 

morreu no domingo 
(3), aos 88 anos. De família 
tradicional do interior de São 
Paulo, Carmen se tornou um 
símbolo da elegância no brasil, 
ao lado do marido, tony mayrink 
veiga, que morreu em 2016. De 
acordo com o jornal “O Globo”, 
Carmen sofria de paraparesia 
espástica tropical, condição que 
limitava seus movimentos. Ela 
utilizava uma cadeira de rodas 
desde 2013, quando também 
se tornou ativista pela causa 
dos cadeirantes – e chegou a 
inaugurar um elevador específico 
no teatro municipal do rio. 
referência em etiqueta e estilo 
pessoal, Carmen frequentou as 
páginas das revistas americanas 
“vogue” e “vanity Fair”, teve 
retratos seus por artistas como 
Cândido Portinari e Di Cavalcanti 
e em 1997 lançou o livro abC de 
Carmen.

ShEILA 
FAREBROThER
O cantor 

britânico Elton 
John utilizou suas 

redes sociais na segunda-feira (4) 
para anunciar e lamentar a morte 
da sua mãe, Sheila Farebrother, 
aos 92 anos. “Estou muito 
triste em dizer que minha mãe 
faleceu esta manhã”, escreveu 
o músico no twitter. Elton John 
e a mãe passaram anos sem 
se falar, supostamente por um 
desentendimento entre ela e o 
marido do cantor, David Furnish. a 
família retomou o contato à época 
do aniversário de 90 anos de Sheila. 
O músico, que está em turnê, soube 
da morte da mãe após um show 
em barcelona, na Espanha.

VICTOR 
FOnTAnA
Faleceu na 

terça-feira (5), 

em São Paulo, aos 101 anos, 
o ex-vice-governador de Santa 
Catarina. Gaúcho de Santa maria, 
foi para Concórdia a convite do 
empresário atílio Fontana, para 
introduzir as mais modernas 
técnicas de criação de suínos e 
aves, a partir de sua formação 
como químico industrial. 
Promoveu uma revolução na 
suinocultura e no agronegócio 
catarinense. Fez brilhante 
carreira política.  Foi secretário da 
agricultura, deputado federal por 
duas legislaturas, presidente da 
Celesc, conselheiro da república, 
presidente do bESC e vice-
governador no primeiro mandato 
do governador Esperidião amin, 
em 1983. No setor agrícola foi 
pioneiro em várias atividades.  
Fundou e presidiu a associação 
rural de Concórdia, o Sindicato 
da indústria de Carne de Santa 
Catarina, presidiu a Campanha 
Nacional de Educandários 
Gratuitos, atuou com assessor 
da prefeitura de São Paulo e 
integrante do Conselho regional 
de Química de Santa Catarina. 
Era cidadão honorário de seis 
municípios catarinenses. Seu 
corpo foi cremado em São Paulo 
em cerimônia simples, com a 
presença de familiares.

JEAn 
d’ORMESSOn 
O escritor e 

membro da 
academia Francesa 

morreu aos 92 anos, em virtude 
de uma crise cardíaca em sua 
residência de Neuilly, subúrbio 
de París. Jean d’Ormesson, que 
entrou para a academia Francesa 
em 1973 e foi diretor do jornal 
conservador le Figaro (1974-
1977), deixa uma obra de mais de 
40 romances e testes. Em 2015, 
recebeu a maior honraria para um 
escritor francês, a publicação de 
sua obra completa na prestigiosa 
coleção de la Pléiade da editora 
Gallimard. 

JOhnny 
hALLydAy
O roqueiro e 

uma lenda na 
França morreu aos 

74 anos, vítima de um câncer 
no pulmão, na quarta-feira (6). 
Conhecido como “Elvis francês”, 
hallyday sempre foi, na França, 
comparado e admirado como se 
fosse o próprio Elvis Presley. O 
pai do rock and roll francês e do 
twist ganhou 18 discos de platina 
desde que lançou, em 1960, seu 
primeiro single e seu primeiro 
álbum, intitulado “hello Johnny”. 
Entre seus sucessos estão 
“rester vivant”, “Oh, Carole” e “Noir 
c’est noir”, a versão francesa de 
“black is black” de los bravos.

ChRISTInE 
kEELER 
a ex-modelo 
britânica que 

esteve no centro do caso 
“Profumo”, que escandalizou 
a Grã-bretanha nos anos 60 
e contribuiu para a queda do 
governo conservador da época, 
morreu aos 75 anos, na terça-
feira (5). Modelo e bailarina aos 
19 anos, Keeler teria mantido 
casos paralelos com o secretário 
britânico da Guerra John Profumo 
e com o adido militar russo 
Eugene ivanov, em plena Guerra 
Fria. Quando a informação veio 
a público, em 1963, o escândalo 
abalou a classe política britânica, 
derrubou Profumo e contribuiu 
para a derrota do premier 
conservador harold macmillan 
no ano seguinte, diante do 
trabalhista harold Wilson.
mãe de dois filhos, Keeler vivia 
sob o nome de Sloane.

EdI CAMARA
Faleceu no dia 29 de novembro, 
aos 68 anos. Seu corpo foi velado 
no Centro de múltiplo Uso de 
bandeirante, sendo sepultado no 
cemitério municipal.

OLIndA ALVES dALUZ
Faleceu no dia 3 de dezembro 
no hospital regional de São 
miguel do Oeste, aos 68 anos. Seu 
corpo foi velado na Capela Nossa 
Senhora do Perpétuo Socorro de 
linha Ouro verde, Guaraciaba, 
sendo sepultado no cemitério da 
comunidade.

ROSA MÜL
Faleceu no dia 4 de dezembro no 
hospital de São José do Cedro, aos 
93 anos. Seu corpo foi velado na 
Capela de linha Padre réus, São 
José do Cedro, sendo sepultado no 
cemitério da comunidade.

LOIdE MARIA FELTES dALPIAS
Faleceu em 5 de dezembro, em 
sua residência, aos 87 anos. Seu 
corpo foi velado na capela São 
thiago de linha Daltro Filho, 
Guaraciaba, sendo sepultado no 
cemitério da comunidade.

JOSÉ CARLOS dOS SAnTOS 
ROChA
Faleceu no dia 7 de dezembro no 
hospital regional de São miguel 
do Oeste, aos 52 anos. Seu corpo 
foi velado na Capela da igreja 
Santa lúcia de anchieta, sendo 
sepultado no cemitério municipal.

AnGELA GIUSTI BEBInI
Faleceu às 23h45 de segunda-
feira (4), aos 95 anos, no Hospital 
São José de maravilha. Seu corpo 
foi velado no salão do Grupo de 
idosos Pioneiro e sepultado no 
cemitério municipal de maravilha. 

MARIA JULIETA WEBER
Faleceu às 14h de quarta-
feira (6), aos 75 anos, em sua 
residência. Seu corpo foi velado 
no salão da comunidade da 
linha rosário, romelândia, 
e sepultado no cemitério da 
comunidade da rosário. 

obItuÁRIo

A população dos lotea-
mentos Estrela, Jardim Itália, 
Aurora e Bairro Pioneiro, par-
te do Bairro Kasper e algumas 
localidade do interior, a par-
tir do dia 15 poderão contar 
com o atendimento do novo 
posto de saúde construído 
na Rua Paulino Francisco de 
Oliveira, no loteamento Es-
trela. Segundo a secretária 
da Saúde de Maravilha, Mi-
riane Sartori, aproximada-
mente 2.500 pessoas serão 
atendidas no local.

Miriane destaca que será 
uma Unidade Básica de Saú-
de (UBS) completa e igual às 

COnCLuÍDO Posto de saúde vai atender 
aproximadamente 2.500 pessoas 

Definida data de inauguração 
da uBS do Loteamento Estrela 

demais. “Terá dias de visita 
domiciliar e agendamento, 
tudo normal, é uma equipe 
completa. Apenas o dentista 
continuará a realizar os aten-
dimentos no Bairro Floresta”, 
destaca. 

A nomenclatura da nova 
UBS fará homenagem à fa-
mília Genesini e leva o nome 
de Maristela Genesini Siquei-
ra. A inauguração da unida-
de será na quinta-feira (14), a 
partir das 16h. 

A Escola de Educa-
ção Básica Osvaldo Ferrei-
ra de Mello sediou na quar-
ta-feira (6) encontro sobre 
plantas medicinais e fitote-
rapia, organizado pela Se-
cretaria de Saúde. O even-
to contou com a participação 
do professor da Universida-
de Federal de Santa Catari-
na Alécio dos Passos e da far-
macêutica especialista em 
fitoterapia Viviane Corazza. 

O encontro teve como 
objetivo ampliar os conheci-
mentos dos profissionais e da 
comunidade para o cultivo 
e uso de plantas medicinais 
com segurança e eficiência. 
Nesta fase do projeto foram 
selecionados os representan-

fITOTErAPIA
Secretaria de Saúde de Tigrinhos 
promove encontro sobre plantas medicinais

Divulgação

Professor alécio dos Passos falou sobre o uso das plantas medicinais

tes de cada comunidade para 
que sejam multiplicadores 
do saber. Para 2018 estão pre-
vistas novas atividades, como 
uma oficina e a efetivação do 
horto familiar e na escola. 

De acordo com os pro-
fissionais, a fitoterapia com-
põe o elenco das práticas in-
tegrativas e complementares 

amplamente defendidas pela 
atenção básica na Unida-
de de Saúde, aplicando estas 
práticas por meio da medici-
na tradicional chinesa, tera-
pia de florais e a fitoterapia. 
A Secretaria de Saúde agra-
dece a todos que prestigia-
ram o evento e que colabo-
raram para a sua realização. 

A Campanha da Visão, 
realizada anualmente pelo 
Lions Clube Maravilha Oeste, 
receberá recursos da tradi-
cional venda de pasteis. Este 
ano a promoção será feita no 
próximo domingo (17), jun-
to ao cronograma do Depar-
tamento de Cultura, no Espa-

ço Criança Sorriso, quando 
haverá apresentação do Es-
petáculo Circo de Palco.

Os sabores são car-
ne moída, frango, chocola-
te e queijo. Uma ficha cus-
ta R$ 4, quatro R$ 15 e sete 
R$ 25. Os ingressos estão à 
disposição com os compa-

nheiros do Clube ou na Auto 
Mais, Free Color, Rapa Nui, 
Nicco Turismo e Ornare Mó-
veis. Os recursos também se-
rão utilizados na manuten-
ção do quarto 39 do Hospital 
São José, no projeto de camas 
hospitalares, além de outras 
ações mantidas pelo Clube.

LIOnS CLuBE mArAVILHA OESTE
Venda de pastel auxiliará 
na Campanha da Visão 

Nelcir Dall’Agnol/O Líder
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CotIDIANo

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

TrAnSPOrTE DE AnImAIS DE ESTImAÇãO 
nO InTErIOr DO VEÍCuLO

Com certa frequência constatamos motoristas dirigindo 
seus veículos na companhia de animais de estimação. Em al-
guns casos os animais estão sobre o colo do condutor ou do 
passageiro, apoiados sobre a porta, rosto ao vento, totalmen-
te expostos a eventuais sinistros.

As pessoas, os animais e qualquer objeto, estando eles 
soltos no interior do veículo, representam perigo à segurança 
viária, pois, em razão da inércia, em caso de acidente que im-
plique na brusca desaceleração, inevitavelmente serão lan-
çados no interior do carro ou, dependendo das circunstân-
cias, até mesmo projetados para fora do automóvel.

O Código de Trânsito Brasileiro não prevê de forma mui-
to específica todas as situações envolvendo o transporte de 
animais no interior do veículo. No art. 252, inciso II, a lei em 
questão prescreve tratar-se de infração de natureza média (4 
pontos), com penalidade de multa no valor de R$ 130,16 di-
rigir o veículo transportando pessoas, animais ou volume à 
sua esquerda ou entre os braços e pernas.

Mas constitui infração de trânsito o transporte de animal 
no interior do veículo, quando ele não estiver à esquerda ou 
entre os braços e pernas do motorista? Entendemos que é, 
sim, infração de trânsito, caso esteja em situação que pos-
sa, de qualquer forma, trazer risco à segurança do trânsito. 

O CTB prescreve no art. 1º, § 1º, que o trânsito consiste 
na utilização das vias por pessoas, veículos e animais, isola-
dos ou em grupos, conduzidos ou não, para fins de circula-
ção, parada, estacionamento e operação de carga ou descar-
ga. Observe-se, portanto, que os animais figuram no conceito 
de trânsito, não sendo razoável deixar-se de adotar as medi-
das preventivas a eles inerentes, ainda mais quando possam 
vir a afetar diretamente a segurança das pessoas.

Prosseguindo, o § 2º do referido artigo prescreve que o 
trânsito, em condições seguras, é um direito de todos e dever 
dos órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de 
Trânsito, a estes cabendo, no âmbito das respectivas compe-
tências, adotar as medidas destinadas a assegurar esse direito.

Em razão disso, ainda que não haja um enquadramen-
to específico para as hipóteses em que os animais são trans-
portados soltos no interior do veículo em local distinto da 
esquerda ou entre os braços e pernas do motorista, uma in-
terpretação lógica, sistemática e teleológica leva à conclusão 
de que a conduta representa a infração de trânsito de dirigir 
sem os cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, pre-
vista no Art. 169 (Dirigir sem atenção ou sem os cuidados in-
dispensáveis à segurança). Trata-se de infração leve (3 pon-
tos), com penalidade de multa de R$ 88,38.

Um acidente de trân-
sito deixou duas pessoas 
feridas na tarde de quin-
ta-feira (7) na SC-492, na 
comunidade de Linha Nova 
Brasília, em Maravilha. O 
acidente envolveu um veí-
culo Gol, com placas de Ti-
grinhos, que fazia o trajeto 
de Tigrinhos a Maravilha.

O motorista, um jovem 

de 22 anos, perdeu o con-
trole e saiu da pista. Tam-
bém estava no veículo um 
idoso de 64 anos, pai do 
motorista. Os dois sofre-
ram escoriações e foram 
conduzidos para o Hos-
pital São José pelo Cor-
po de Bombeiros e Samu. 
A Polícia Militar tam-
bém esteve no local.

Nelcir Dall’Agnol/O Líder

veículo ficou danificado na parte frontal após colidir contra barranco

TrÂnSITO No veículo estavam um senhor de 64 anos e seu filho, de 22 anos

Duas pessoas ficam feridas em 
capotamento na SC-492

A Polícia Rodoviária Fede-
ral, com auxílio da Polícia Ci-
vil, apreendeu um carregamen-
to de crack nesta semana na 
BR-282, em Maravilha. Um ho-
mem foi preso com 90 quilos 
da droga durante fiscalização 
na base da PRF no município.

Os policiais desconfiaram 
das informações repassadas 
pelo motorista e solicitaram a 

presença do cão farejador da 
Polícia Civil. O animal indicou 
irregularidades e os policias 
encontraram a droga em um 
fundo falso do caminhão Sca-
nia, placas do Mato Grosso. 

Segundo a PRF, a dro-
ga foi adquirida no Para-
guai, passaria pela região 
e seria descarregada na ci-
dade de Porto Alegre.

AÇãO COnJunTA JÚrI POPuLAr
motorista é flagrado 
com 90 quilos de 
crack na Br-282 

Homem é condenado 
a 18 anos de prisão 
por homicídio

Crack foi localizado com auxílio do cão farejador da Polícia Civil

PRF

O Tribunal do Júri realizou 
na quarta-feira (6) o penúltimo 
julgamento popular deste ano 
na Comarca de Maravilha. Os-
mar da Silva foi julgado após a 
morte, a golpes de facão, de Ja-
cir de Mattos Rodrigues, em 
março de 2016. O crime ocor-
reu em uma quitinete localizada 
no Bairro Kasper em Maravilha. 

A sentença foi proferida 
pela juíza substituta Camila Me-
negetti. Da Silva foi condenado 

por homicídio qualificado por 
motivo fútil, por recurso que im-
possibilitou a defesa da vítima 
e meio cruel. Também foi reco-
nhecida a confissão e a reinci-
dência. A pena foi estabeleci-
da em 18 anos e oito meses de 
prisão. Cabe recurso da decisão 
e o homem continuará preso.

Agora, o Tribunal do Júri 
realiza o último julgamen-
to do ano no dia 11 de dezem-
bro, por tentativa de homicídio.

Júri iniciou pela manhã e foi finalizado no início da tarde

Nelcir Dall’Agnol/O Líder

A Polícia Civil de Maravilha, 
por meio do Setor de Investiga-
ção Criminal, prendeu nesta se-
mana um homem de 47 anos, 
condenado por dirigir embria-
gado. De acordo com o delega-

do Joel Specht, a prisão ocorreu 
no Bairro Bela Vista. Após os pro-
cedimentos legais, o preso foi en-
caminhado à Unidade Prisional 
Avançada de Maravilha, onde fi-
cará à disposição da Justiça.

POLÍCIA CIVIL 
Homem é preso após 
condenação por 
embriaguez no trânsito

ESfAQuEAmEnTO
Acusado de tentativa de homicídio se 
apresenta com advogado

O suspeito de esfaquear um 
homem durante uma festa no úl-
timo fim de semana se apresen-
tou no início da tarde de segunda-
feira (4) na delegacia da Polícia 
Civil de Maravilha. O acusado tem 
18 anos e compareceu na presen-
ça do advogado, Leonir Lamb. 

De acordo com Lamb, o 
cliente quer colaborar com a Jus-
tiça e esclareceu a sua versão dos 
fatos, além de tentar evitar a de-

cretação da prisão. Em entrevis-
ta ao Jornal O Líder, o advoga-
do conta que o cliente estava com 
amigos no baile em Linha Con-
soladora e agiu em legítima de-
fesa. Ele afirma que o autor uti-
lizou a faca que estava com a 
vítima por temer a própria vida. 
Depois, teria fugido por medo.

Após se apresentar com o 
advogado e prestar depoimen-
to, o suspeito foi liberado.

Suspeito de 18 anos e advogado chegaram na delegacia por volta das 13h de 
segunda-feira

Ederson Abi/O Líder
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Hoje (9) mesatenistas 
do Oeste catarinense esta-
rão reunidos na Cidade das 
Crianças para a disputa da 5ª 
etapa do Circuito Oeste Ca-
tarinense de Tênis de Mesa. 

Além das tradicionais dis-
putas, nesta etapa serão pre-
miados os melhores atletas 
de cada categoria, de acor-
do com a somatória de re-
sultados das cinco etapas do 

circuito deste ano, nas clas-
ses federado e escolar.

Os jogos serão dispu-
tados no Ginásio Munici-
pal de Esportes Gelson Ta-
deu Lara, iniciando às 8h, 

durante todo o dia, e terá 
transmissão ao vivo pelo Fa-
cebook (www.facebook.
com.br/drummesporte), in-
cluindo a premiação, que 
será ao fim da competição. 

TÊnIS DE mESA 
melhores do ano serão conhecidos hoje

O paradesporto maravi-
lhense teve destaque mais uma 
vez em 2017. O crescimento da 
modalidade não foi só em nível 
regional ou estadual, mas co-
lheu frutos nacionais em gran-
des competições. No comando 
da equipe está um profissional 
reconhecido: Douglas Lago, que 
não é só professor do parades-
porto de Maravilha, mas pelo 
terceiro ano consecutivo é o téc-
nico da Seleção Catarinense de 
Paradesporto. 

No decorrer do ano 2017, os 
maravilhenses participaram de 
sete competições: Circuito Cai-
xa Loterias de Atletismo fase Rio 
Sul, no Rio de Janeiro; Parajesc 
em Mafra; Circuito Caixa Lote-
rias de Atletismo 1ª fase nacio-
nal em São Paulo; Jogos Para-
límpicos Universitários em São 
Paulo; Circuito Caixa Loterias 
de Atletismo 3ª fase em São Pau-
lo; Paralimpíadas Escolares, São 
Paulo; Parajasc etapa estadual 
em Criciúma. No total, são mais 
de 50 medalhas conquistadas. 
“No atletismo convencional fo-
ram mais 13 competições e al-
cançamos mais de 70 medalhas, 

SuCESSO Professor Douglas Lago desenvolve o estímulo e a autoestima 
de pessoas deficientes por meio do esporte 

Trabalho especial com pessoas especiais

no convencional competimos 
mais em nível regional e estadu-
al”, destaca Lago.

O professor enfatiza que fo-
ram muitas conquistas que mar-
caram o ano no esporte. “Uma 
delas foi minha convocação 
para ser técnico da seleção cata-
rinense pelo terceiro ano conse-
cutivo. Indicação para concorrer 
ao troféu Gustavo Kuerten como 
melhor técnico. Já meus atletas 
trouxeram inúmeras conquis-
tas, mas uma que marcou foi o 
recorde brasileiro do Leandro 
Cybulski”, comemora, destacan-
do a convocação para a seleção 
catarinense de dois atletas que 

foram formados em Maravilha.
Sobre a indicação ao troféu 

Gustavo Kuerten, Lago disse que 
apesar de não vencer, foi gratifi-
cante ser lembrado para este im-
portante evento do esporte cata-
rinense.  

PrOJEÇÕES 
PArA 2018

“Que este ano possa seguir 
com o desenvolvimento do nos-
so esporte paralímpico em nos-
sa cidade. Que possamos con-
tinuar dando condições para os 
atletas maravilhenses continu-
ar conquistando muitas alegrias 
por esse Brasil afora”, projeta. 

Para 2018 o professor pro-
grama buscar recursos para 
participar de uma etapa do 
Grand Prix de atletismo na Eu-
ropa e, se possível, colocar um 
atleta maravilhense na Sele-
ção Brasileira Paralímpica. 
“Mas além de objetivos espor-
tivos, buscaremos oportuni-
zar um número maior de pes-
soas com deficiência, para que 
possamos cada vez mais ver a 
alegria estampada nos rostos 
a cada treinamento, este que 
sem dúvida é o melhor troféu a 
ser conquistado”.  

Lago agradecer a prefei-
tura de Maravilha e a Secreta-
ria de Esportes, que pelo quar-
to ano consecutivo investe na 
modalidade, oferecendo os lo-
cais de treinamento e condi-
ções para competir, além da 
Asespp Maravilha e todos seus 
patrocinadores, pelo apoio 
para que pudessem participar 
de diversos eventos. “Tam-
bém agradeço a cada atleta e 
família pela confiança depo-
sitada em nosso trabalho e ao 
professor Deivison Furlanet-
to”, finaliza. 

A equipe do paradespor-
to da Secretaria de Esportes/
Asespp de Maravilha partici-
pou nesta semana do Para-
jasc, em Criciúma, com cin-
co atletas. Acompanharam os 
competidores os professores 
Douglas Lago, Deivison Fur-
lanetto e Lucilene Lago. 

A atleta Luciane Werner 
conquistou duas medalhas 
de ouro, uma no lançamento 
de disco e outra no arremesso 
de peso; Willian Seifert con-
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Na noite de terça-feira (5) a equipe foi recepcionada no trevo da cidade

quistou um bronze nos 1.500 
metros rasos; e os atletas Dei-
vison Fantin, Gabriele Weber 

e Maicon Wagner receberam 
medalhas de participação. 

Conforme Douglas Lago, 

este evento fechou o calendá-
rio de competições da Asespp 
Maravilha para 2017. “Neste 
ano, para o Parajasc, a prio-
ridade foi levar para compe-
tir os atletas que estão co-
meçando no paradesporto”, 
ressalta. “Encerramos com 
sentimento de dever cum-
prido, não tem preço ver a 
emoção dos atletas em rece-
ber a medalha, seja por pó-
dio ou apenas de participa-
ção”, finaliza.  

No sábado (2) foi realiza-
do o encerramento das ativida-
des do futsal em 2017. Na opor-
tunidade, houve atividades para 
as crianças de até oito anos e os 
pais também interagiram em 
amistoso entre mães e pais.

Receberam medalha de 
honra os atletas Samuel Figuei-
ró e Murilo Ló, por terem cedi-
do suas medalhas para dois atle-
tas quando as mesmas faltaram 
em determinada competição.

Durante a manhã estiveram 
em exposição os troféus ganha-
dos no decorrer do ano. “Hoje 
contamos com quase 400 alu-
nos entre crianças e adolescen-

tes”, ressalta o professor Gian 
Mauro Silva. Ele lembra que foi 
lançado o projeto Pai Amigo do 
Futsal para 2018, a todos os pais 
que quiserem contribuir men-
salmente para o próximo ano 
com qualquer quantia. O dinhei-
ro será revertido em materiais.

“Agradecemos a Secreta-
ria de Esportes e administra-
ção pública por nos apoiar este 
ano”, lembra o professor. Tam-
bém parabeniza todos os pro-
fessores pelo trabalho realiza-
do. “Que 2018 venha com muitas 
outras conquistas. Desejamos 
um feliz Natal e próspero Ano-
Novo para todos”, finaliza Silva.

fuTSAL 

TrI DA AmérICA 

Equipe da Secretaria 
de Esportes promove 
encerramento

gremistas realizam 
carreata beneficente

Fotos: Divulgação

Divulgação

Professores apresentaram com orgulho os troféus conquistados

atividades também fizeram parte da confraternização

Na noite de sábado (2) o 
consulado do Grêmio, em par-
ceria com a Associação dos 
Gremistas de Maravilha, re-
alizou carreata beneficente, 
que objetivou arrecadar ali-
mentos e produtos de limpe-
za para a Escola Especial Ma-
risol de Maravilha, além de 
comemorar o título da Liber-
tadores Bridgestone 2017. 

A saída da carreata foi da 
Unoesc em direção ao Cen-

tro da cidade. O cônsul do 
Grêmio e presidente da asso-
ciação em Maravilha, Thia-
go André Zanetti, agrade-
ce a todos que participaram 
e colaboraram. “A associa-
ção é isso, somos uma enti-
dade que além de torcer e di-
vulgar a marca Grêmio, está 
pronta para ajudar e contri-
buir com a nossa cidade”, fri-
sa. Os produtos arrecadados 
foram entregues ontem (8).

Segundo os organizadores, mais de cem veículos participaram

Divulgação

BOnS rESuLTADOS
Paradesporto conquista dois ouros e 
um bronze em Criciúma

Douglas lago segura a bandeira de maravilha orgulhoso pelas conquistas



 maravilha, 9 DE DEzEmbrO DE 2017 31

ESpoRtE

 ONEIdE BEhLING

nOVIDADE 
Inaugura hoje a loja esportiva Odi Sports 

A nova opção em artigos 
esportivos e uniformes per-
sonalizados da região inau-
gura hoje (9) em Maravilha. A 
Odi Sports está localizada na 

Avenida Sete de Setembro, na 
antiga Churrascaria Sete de 
Setembro. Conforme o pro-
prietário, Odair Batistello, na 
Odi Sports o cliente vai encon-

trar uniformes para empre-
sas, escolas e equipes esporti-
vas de qualquer modalidade. 
“Temos também disponível 
uma linha completa de uni-

forme para atletismo, ginásti-
ca, academia e ciclismo. Todos 
estão convidados para conhe-
cer a loja e fazer boas aqui-
sições”, finaliza Batistello. 

BônuS 
Chapecoense vai para a pré-Libertadores. Foi a equipe com a 

melhor campanha do returno. Essa vaga é um bônus pela excelen-
te campanha de reconstrução. Há um ano, por causa da tragédia na 
Colômbia, não tinha diretoria e nem jogadores. Ganhou o Estadual, 
viajou pela Europa, garantiu permanência e vaga na Libertadores. 
Isso sim é superar todas as dificuldades.

Foi um domingo de emoção, homenagens às vítimas, com a 
Chapecoense fazendo o gol da vitória no último minuto. E mais um 
detalhe, a Chape será o único representante de Santa Catarina na 
elite do futebol brasileiro em 2018.

fIm DE fESTA
Encerramos a temporada 2017 na Série A, diferente dos outros 

anos. Com a Chapecoense surpreendendo com a melhor campa-
nha desde 2014. Sou apaixonado pela reportagem! Não fui melhor 
que ninguém, foi apenas a minha forma de viver intensamente mais 
um campeonato profissional. Erros, acertos, fazendo amigos... Foi 
maravilhoso. Obrigado pela confiança e sintonia.

gurIAS
No Rio Grande do Sul a bola segue rolando! Grêmio no Mun-

dial de Clubes vai conhecer o adversário neste sábado, às 11h. E as 
gurias ganharam o Gre-Nal por 2 a 0, saindo na frente na final do 
Gauchão Feminino. Com a vitória, o Grêmio joga pelo empate nes-
te sábado, às 17h, no Beira-Rio. Já o Internacional precisa vencer, por 
qualquer resultado, para levar a decisão para os pênaltis.

ASPIrAnTES 
Na final do Brasileirão de Aspirantes o Inter fez 3 a 1 no Santos. 

Jogo da volta será neste domingo, às 17h, na Vila Belmiro.

AmISTOSO 
Será realizado no dia 22 de dezembro, na Arena Condá, o amis-

toso beneficente. Várias estrelas já confirmaram presença. Entre 
eles os técnicos Tite e Fábio Carille. Jogadores convidados: Marcelo 
Moreno, Deco, Marcelo Grohe, Camilo, Bruno Silva, Rafinha, Éver-
ton Ribeiro, entre outros. Os ingressos para o jogo estão sendo ven-
didos a R$ 70 na geral e R$ 100 nas cadeiras. Arrecadação será re-
passada para as famílias das vítimas do acidente aéreo na Colômbia.

BEm BOLADO
Enviado por Manoel, leitor da coluna: “Tríplice Coroa em 2017; 

Clube Recreativo Maravilha Campeão Regional. Chapecoense 
campeã Estadual. Grêmio Campeão da Libertadores e para os co-
lorados, feliz Natal”.

Pela primeira vez na his-
tória uma equipe de Maravi-
lha conquistou a Copa RIC 
TV Record de Futebol Socie-
ty. A Oeste Tintas/Kasa Em-
preendimentos/AMF jogou 
a final da competição na noi-
te de quarta-feira (6) con-
tra a Oficina do Celular, de 
Chapecó. Os maravilhenses 
saíram na frente com Duda, 
depois o time da Capital do 
Oeste empatou com Mar-
quinhos. No segundo tempo 
Tonini, de Maravilha, colo-
cou a Oeste Tintas/Kasa Em-
prendimentos/AMF na fren-
te no marcador e quando o 
jogo estava se encaminhan-
do para o fim, Maki, chutan-
do do meio do campo, con-
tou com a ajuda de Ronaldo, 
que na frente do goleiro fez 
um corta-luz, deixando a 
bola passar entre as pernas. 
Com o movimento, enganou 
o goleiro da equipe de Cha-
pecó, o qual aceitou a bola 
no fundo das redes. Final: 
Oeste Tintas/Kasa Empreen-
dimentos/AMF 3 x 1 Oficina 
do Celular.

rETrOSPECTIVA 2017 
De acordo com o técni-

co Beni de Lima, na Taça Ric 
TV Record deste ano a traje-
tória começou em meados 
de agosto. Beni lembra que 
a competição teve seus cus-
tos pagos pelas empresas pa-
trocinadoras dos projetos 
da Associação Maravilhense 
de Futsal (AMF) para 2017 e 
também alguns pontuais es-
pecificamente para esta com-
petição, sendo que o trans-
porte até os locais de jogo foi 
por conta da Secretaria de Es-
portes. “Queremos agradecer 
a todos pelo apoio”, ressalta. 

Segundo o treinador, nes-
te ano a AMF disputou qua-
tro competições e chegou aos 
mata-mata em todas. Foram 
percorridos cerca de 4.370 
quilômetros. A primeira com-
petição foi a Copa D’Lamb 
de Society em São Miguel do 
Oeste, com 12 equipes de vá-
rios municípios participando. 
“Ficamos em segundo lugar, 
ganhando uma vaga para dis-
putar o estadual da categoria 
em Florianópolis e também 

R$ 500 em premiação. Logo 
após jogamos a Taça Ric/TV 
Record de Futsal, onde entre 
26 equipes de futsal do gran-
de Oeste, caímos nas oitavas-
de-final. Em seguida, a convi-
te da Secretaria de Esportes 
de Maravilha, representa-
mos nosso município nos Jo-
gos Abertos de Santa Catari-
na, quando fizemos uma das 
maiores façanhas do ano: 
vencemos na semifinal a forte 
e campeã do estadual da pri-
meira divisão de Santa Cata-
rina equipe de Saudades, esta 
que joga profissionalmen-
te. Nesta competição ficamos 
em primeiro lugar, na final 
enfrentamos a equipe de Pi-
nhalzinho, ganhando o direi-
to de representar Maravilha 
na fase regional desta compe-
tição, quando ficamos em ter-
ceiro lugar. A quarta e última 
competição e que coroou um 
ano maravilhoso para a AMF 
foi a 10ª Taça Ric TV Record 
em Chapecó, onde sagramo-
nos campeões. Esta competi-
ção começou com 49 equipes 
de várias cidades da região, 

rIC TV rECOrD Equipe de Maravilha teve apenas uma derrota na competição 

Oeste Tintas/Kasa Empreendimentos/
Amf conquista título inédito 

EqUIPE
Goleiros: Jonas da rosa 
e Edervan borth
Jogadores de Linha: 
Dario da Silva, Dionatan 
Gonçalves, Djony 
medeiros, Eduardo 
heydt, Fabio bach, 
Guilherme Pasqualotto, 
italo Stieven, maicon 
Stan, macsuel Netz, 
matheus de Gasperi, 
rafael Giongo, rogério 
brumm, ronaldo Signor, 
tiago hermes, mateus 
tonini, vandoir viscivi e 
michel Franke.
Treinador: beni de lima
Auxiliar técnico: braz 
Dutra

como Xaxim, Guatambu, Itá 
e Chapecó, entre outras. Fize-
mos ao todo 13 jogos, sendo 
somente uma derrota, fize-
mos 47 gols e sofremos so-
mente 15, sendo que nossos 
goleiros foram os menos va-
zados da competição. O go-
leador da nossa equipe foi 
Ronaldo Signor, com 10 gols 
marcados”, relata Beni.

Nelcir Dall’Agnol/O Líder

maravilhenses, orgulhosos, posam para foto com troféu da competição 



Trabalho especial com 
pessoas especiais

Paradesporto 
conquista dois 
ouros e um bronze 
em Criciúma

melhores do ano 
serão conhecidos hoje

PÁgInA 30

PÁgInA 30

PÁgInA 30

Professor Douglas lago desenvolve o estímulo e a 
autoestima de pessoas deficientes por meio do esporte

Evento encerra o calendário da asespp para 2017

Mesatenistas do Oeste catarinense disputam a 5ª etapa 
do Circuito Oeste Catarinense de tênis de mesa

Oeste Tintas/Kasa 
Empreendimentos/Amf 
conquista título inédito 

PÁgInA 31
Equipe de maravilha sofreu apenas uma derrota na competição 

rIC TV rECOrD Nelcir Dall’Agnol/O Líder

SuCESSO 

BOnS rESuLTADOS 

mArAVILHA
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