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Maravilha vai municipalizar a 
liberação de licenças ambientais 

Novas placas veiculares passam 
a ser obrigatórias no país 

Levantamento apresenta 
valores dos alvarás na região

Município precisa elaborar projetos de lei, ter 
aprovação na Câmara de Vereadores, providenciar 
estrutura e equipe para iniciar o trabalho 

Modelo será adotado para primeiro emplacamento 
e em casos de furto ou dano. Nova placa apresenta 
padrão com quatro letras e três números 

Nossa reportagem mostra dados sobre a cobrança 
das taxas pagas pelas empresas na liberação dos 
alvarás de funcionamento 

agiLiDaDE PaDRÃO MERCOsUL QUanTO CUsTa?

MaRaviLha, sáBaDO, 1° DE fEvEREiRO DE 2020 - ED 561 - R$ 3,00

58ª Zona Eleitoral de 
Maravilha tem mais de 
quatro mil títulos cancelados 

síndrome do ovário policístico
Páginas 16 E 17

atinge 
até 10% das mulheres 

Página 4

Número corresponde aos 
cancelamentos por falta de 
biometria nos seis municípios que 
compõem a zona eleitoral 

sEM BiOMETRia 

Arquivo/O Líder
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invEsTiMEnTO

samu e Corpo de Bombeiros recebem 
novo equipamento 

Na manhã de quar-
ta-feira (29) foi entregue, no 
quartel do Corpo de Bom-
beiros de Maravilha, um des-
fibrilador externo automá-
tico (DEA), adquirido por 
meio de processo licitatório 
pela Secretaria Municipal de 
Saúde para utilização na Uni-
dade de Suporte Básico (USB-
05), ambulância do Samu.

A entrega técnica foi re-
alizada por um profissional 
da Sermedicall, que explanou 
sobre a utilização e respon-
deu questionamentos do efe-
tivo. O investimento na aqui-
sição do equipamento, que 
será utilizado para reanima-

ção cardiopulmonar em víti-
mas que sofreram parada car-
díaca, foi de R$ 22.500 mil. 

O desfibrilador substituirá 

outro aparelho que apresentou 
problemas. Para as guarnições 
que utilizarão o equipamen-
to, a aquisição é um investi-

mento imensurável, pois po-
derá ser a diferença entre a 
vida e a morte de um pacien-
te em um momento crucial. 

Entrega foi feita no quartel do Corpo de Bombeiros

Divulgação

as RELEiTURas

Já conhecemos uma forma relativamente eficiente de 
aprender: a repetição.

Quando você vê, lê ou ouve a mesma coisa várias vezes, a 
tendência é que você decore. E quem sabe comece a aplicar ou 
praticar o que aprendeu. Além de biológico, é uma questão de 
probabilidade: mais repetições, mais chances de gravar.

Por isso, uma ideia: ter sempre no canto da mesa 4 ou 5 li-
vros essenciais que tivemos a sorte de encontrar. E reler os pon-
tos destacados, com frequência. Do ponto de vista prático e 
educacional, é muito mais relevante revisar para não esquecer 
do que apenas aventurar-se em novas leituras. Com tanta infor-
mação disponível, torna-se fundamental encontrar um equilí-
brio entre recapitular e explorar.

E tem outro fato: a cada leitura, o livro muda, pois ao longo do 
tempo o leitor muda e interpreta de outra forma. E nessa evolu-
ção não é raro o livro preferido perder o seu lugar de destaque na 
pilha. É assim que mudamos de perspectiva e evoluímos.

E o melhor: a releitura é um alento para um consumidor 
conservador como eu, que teme colocar tempo e esforço em 
algo que pode não valer a pena.

*
Já comentei aqui o fato de alguns problemas parecerem ex-

ternos (o trabalho, o cônjuge, a sociedade) – quando ele sem-
pre é interno.

Claro que um problema tem ramificações, vários fatores e 
causas, e por isso não é adequado generalizar. Mas generalizei 
de propósito: o problema é interno!

Primeiro, porque ele é SEU problema. Se você não resolver, 
dificilmente alguém vai se importar e resolver para você.

Segundo, e mais importante: mesmo que o problema seja 
em grande parte externo, assumi-lo é reivindicar a responsabili-
dade pelo próprio caminho. Não importa quem o causou.

Quais são as alternativas? Ignorar, reclamar, vitimizar-se.

*
Só mais um comentário sobre problemas externos e inter-

nos e sobre assumir responsabilidades. 
Acredito que o fato de atribuir nossos problemas aos ou-

tros (chefe, familiares, sociedade) é resultado de atribuirmos 
o nosso sucesso a fatores externos.

Quero dizer: é óbvio que se o seu sucesso é um critério 
definido por alguém, você vai ficar refém do julgamento dele. 
E então, culpar ele pelo insucesso é consequência imediata.

O que definirmos como “sucesso” precisa ser algo que 
está sob nosso controle. Algo que dependa diretamente do 
nosso esforço e dedicação. Não dá para terceirizar algo tão 
importante.
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LIÇÕES DE VIDA
É fácil culpar o governo, mas quem 
faz a nossa cidade é quem vive nela...

por WOLMIR HÜBNER

RAdAR
radar@jornalolider.com.br

O dESENCONTRO dE VALORES
Tem certas coisas que a gente não entende, ou melhor, entende sim, mas 

não consegue explicar. Para ter ideia do que estou escrevendo, os municípios 
aqui do Extremo-Oeste catarinense praticam tabelas diferenciadas, e mui-
to, para a cobrança dos alvarás de localização e funcionamento de estabele-
cimentos comerciais, industriais e prestadores de serviços. Observem abai-
xo o que nossas emissoras pagam de licença nos respectivos municípios...

DESCANSO............................... R$  988
MARAVILHA............................ R$ 619,14
GUARACIABA.......................... R$ 337,30
SÃO MIGUEL DO OESTE........ R$ 325,27
PINHALZINHO.......................... R$ 199
Não queremos contestar as leis vigentes de 

cada município, mas que tem algo errado e 
deve ser revisto, isso podem ter certeza...

2020 sERá inEsQUECívEL!!!
São Miguel do Oeste se prepara para mais um even-

to que ficará marcado na memória dos ciclistas. Or-
ganizado pelo grupo Sebo nas Canelas, o município 
está trabalhando para que tudo saia da melhor manei-
ra possível. Percurso, trilhas, kit, estrutura... Tudo pen-
sado para que o ciclista aproveite ao máximo o evento.

PERCURSOS: O evento terá três tra-
jetos pré-definidos e demarcados

•  Pró - 55km - Elaborado para ciclistas que já possu-
am certa experiência, condicionamento físico e técnico

•  Sport - 35km - Para entusias-
tas que buscam desafiar-se

• Pais e Filhos/iniciantes - 15km - Para toda a família
ESTRUTURA: Kit incluso com sacola personali-

zada do evento (energel, amostra protetor solar, um 
vale-chope e um boné personalizado) e café da manhã

O evento será realizado no próximo domin-
go, com início às 6h30. Aproveite e se inscre-
va, ainda dá tempo. O grupo WH Comunica-
ções é patrocinador. A organização é de primeira, 
pois acompanhamos os trabalhos da comissão.

Acabaram de chegar os equipamentos importados para a instalação nos novos es-
túdios da emissora, que foi edificada em anexo a sua sede na cidade. Muito em breve os 
técnicos virão à cidade para pôr em funcionamento o que há de novo e será apresenta-
do aos nossos ouvintes e anunciantes. Na Líder o ouvinte, além de ter som de qualida-
de, terá a opção de ver tudo o que acontece nos estúdios e na cidade. É bom aguardar e 
teremos aqui em Maravilha o que há de mais moderno em comunicação radiofônica. A 
Líder não para nunca de inovar. É o nosso papel... Orgulhar e servir Maravilha e região!

NOVIDADES NA RÁDIO LÍDER

MEGA PROMOÇÃO DA LEVE

Será realizado hoje (1º) o sorteio de uma 
caminhonete Chevrolet S-10 para os clientes 
da rede leve. Uma senhora promoção, que 
já é tradição da empresa. Parabéns aos seus 
proprietários, funcionários e os milhares 
de clientes que aderiram à campanha. Na 
próxima edição, cobertura completa.

Lula defende Bolsonaro

Lula defende Jair Bolsonaro num ponto: nos ataques à imprensa. Ele disse para o UOL: 
“Acho que tem crítica que ele faz que é correta. Dê a ele o mesmo direito que dá aos ou-
tros, direito de falar, abra para ele falar. O que eu acho é que a imprensa tem que dar infor-
mação correta. Se o Lula errou, dê a informação correta. Se Lula caiu, diga que ele caiu. Mas 
se ele não caiu, não inventa uma mentira. Quando a imprensa mente, ela não está desres-
peitando o atingido, ela está desrespeitando o eleitor, o telespectador, o ouvinte, que me-
rece respeito. ‘Ah, eu sou legal porque o Lula fala mal de mim e o Bolsonaro fala mal de 
mim’. Vai no estádio para ver quantas pessoas gritam, ao mesmo tempo, ‘abaixo a Rede Glo-
bo, que o povo não é bobo’. Eles não agem como jornalismo, agem com interesse político”.

Neste ano teremos eleições municipais e são 
elas que mudam o comportamento das pesso-
as, principalmente em comunidades pequenas. 
Estamos produzindo uma grande programa-
ção para acompanharmos tudo o que se refere 
ao pleito. Teremos uma cobertura de alto nível, 
com debates em todas as esferas (Executivo e 
Legislativo), com transmissões de áudio e vídeo. 
Até agora somente especulações nos partidos 
com citações de determinados candidatos e vi-
rão muitos nomes que poderão causar surpresas 
nos municípios. É participar para que não seja-
mos vítimas de maus legisladores,  gestores e ad-
ministradores públicos. Sucesso para todos nós!

SANDRO E SUAS INCIATIVAS 
DE GESTÃO PÚBLICA

O prefeito em exercício, Sandro Donati, esteve nes-
ta semana no Instituto do Meio Ambiente (IMA) em São 
Miguel do Oeste para tratar sobre o processo de muni-
cipalização de licenças ambientais. Durante a reunião 
com o gerente regional do IMA, Marcelo Fiório, o gover-
no municipal de Maravilha buscou orientações sobre o 
processo. Também participaram do encontro o secretá-
rio de Administração, Cleiton Borgaro, e o assessor ju-
rídico, Igor Damaren. Donati ressalta que o objetivo é 
agilizar a liberação de licenciamentos ambientais para 
Maravilha. “A demanda do município é muito grande, 
seja na agricultura, seja na indústria e comércio. Hoje 
praticamente todas as atividades necessitam desse li-
cenciamento ambiental, e hoje o processo é muito de-
morado, muito burocrático, até pela falta de pessoas que 
o IMA tem para efetuar esses licenciamentos”, destaca. 

aUSTEriDaDE
O prefeito de São Miguel do Oeste, Wil-

son Trevisan, anunciou na quarta-feira (28), 
após reunião com a equipe de governo, o 
cancelamento da confecção do bolo de ani-
versário de 66 anos de emancipação polí-
tico-administrativa de São Miguel do Oes-
te. Também foi suspensa a contratação de 
shows durante a programação. O orçamen-
to inicial previa cerca de R$ 60 mil nessas 
atrações. O aniversário é no dia 15 de feve-
reiro, feriado municipal. A decisão leva em 
conta a necessidade de priorizar os inves-
timentos, em razão da redução de receitas 
como o Fundo de Participação dos Municí-
pios (FPM), que caiu cerca de 8% em janei-
ro deste ano, comparado ao mesmo perío-
do de 2019. A prioridade da administração 
municipal, segundo Trevisan, será volta-
da a questões de maior necessidade, princi-
palmente nas áreas da Saúde e Educação.
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por LUIZ CLÁUDIO CARPES

dIRETO 
AO PONTO

sEnsaCiOnaLisMO EM vEíCULOs DE COMUniCaÇÃO
Há duas coisas que entendo serem deploráveis em veículos de 

comunicação. Uma delas é realizar um trabalho tendencioso de im-
prensa – tal e qual a rede Globo faz contra o governo federal. E outro 
é o sensacionalismo, busca constante pela audiência ou pelos aces-
sos, e que se transforma em outro câncer da comunicação pela bus-
ca desenfreada e antiética pelo público. Pois bem, sigo vários portais 
no Facebook e acho importante para que sejam seguidos, no intuito 
de ficarmos bem informados. E aí que percebemos certos sensacio-
nalismos exagerados e apelativos. Dias atrás recebi em minha rede so-
cial uma transmissão – ou uma “live” como se diz hoje – de um portal 
que acompanhava uma ocorrência do Corpo de Bombeiros. Na ocor-
rência, uma mulher havia tido os dedos puxados por um cilindro de 
massa e estava sendo socorrida. A transmissão efetuada pelo portal 
mostrava, nos poucos instantes que observei, a senhora chorando de 
dor, o sangue produzido pela lesão, e uma conversa chata e não me-
nos sensacionalista feito pelo repórter, que na hora mais parecia um 
narrador da tragédia do que repórter. Esse sensacionalismo é comple-
tamente antiético, como escrevi. Fere os preceitos do bom jornalismo, 
expõe ao ridículo quem já está passando por difícil momento. Enfim, 
tem tudo para ser evitado. Mas aí, em nome da audiência ou dos aces-
sos, no desespero por amealhar ouvintes ou espectadores, jogam na 
grande rede (ou imagino que também no ar) um fato trágico e sofrido 
como esse. Em resumo, caros leitores, não concordo com isso, e deixei 
de seguir o referido portal pela falta de ética e pela falta de profissiona-
lismo. Muitas vezes, o que pode parecer que levanta audiência, acaba 
sendo malvisto e extremamente malfalado pela comunidade, ou por 
aqueles que receberam a informação em suas redes sociais. Atitude 
desprezível. Muitas vezes, reflete a postura do meio de comunicação.  

LOgísTiCa sOBRE a inDÚsTRia CaTaRinEnsE
Dias atrás entrevistei o vice-presidente da Fiesc, engenheiro e em-

presário Astor Kist, acerca da logística e integração da indústria cata-
rinense com o resto do Brasil. Algumas informações foram surpreen-
dentes, como a de que os portos catarinenses não são contemplados 
com recursos, tal e qual os portos de Belém, Santos, Paranaguá, Rio 
Grande e outros. Também não somos contemplados com investi-
mentos ferroviários. Mas o grande gargalo apontado foram mesmo 
nossas rodovias, e em especial aqui do Extremo-Oeste. Inclusive, a 
Fiesc realizou um dossiê acerca da BR-163, por conta de tamanho des-
caso e de péssima condição da mesma. Vendo as fotos, como eu vi, 
chega a não dar para acreditar de tamanha deterioração, ou de tama-
nha porcaria que estamos utilizando com nossos automóveis. Em re-
sumo, precisamos muita força política reivindicatória para que tenha-
mos alguma resolução. Para se ter uma ideia, a 163 teve licitação com 
vencedor, mas não tem verba destinada. A 282, vem verbas a conta-
gotas. E por fim, a 163, trecho da PRF até São Miguel do Oeste, com 
o contorno viário, sequer teve procedimento licitatório. Em resumo, 
para integrar e para inserir a indústria catarinense com competitivida-
de, é preciso muito mais do que meras palavras. É preciso ações inten-
sas da classe política. 

sEM BiOMETRia Cancelamentos foram por falta de biometria 
e o prazo para regularização é até o dia 6 de maio 

Em ano de eleição, 58ª Zona Eleitoral tem 
mais de quatro mil títulos cancelados
CARINE ARENHARDT

Os seis municípios que 
compõem a 58ª Zona Elei-
toral de Maravilha soma-
ram mais de quatro mil títu-
los de eleitores cancelados. 
Maravilha, com a maior po-
pulação, é responsável por 
mais de 50% deste total. Os 
dados foram divulgados nes-
ta semana pelo Tribunal Re-
gional Eleitoral (TRE), tendo 
como data referência o últi-
mo dia 24. Conforme a chefe 
do Cartório Eleitoral, Maria-
na Machado Piccolo Flem-
ming, o número correspon-
de aos títulos cancelados 
por não terem biometria. 

A Zona Eleitoral de Ma-
ravilha encerrou a revi-

são obrigatória do eleitora-
do em 28 de junho de 2019. 
Quem perdeu o prazo, mas 
compareceu ao cartório 
após a data, já tem a garan-
tia de regularidade do tí-
tulo. Quem ainda não fez a 
biometria deve regularizar 
o título até o dia 6 de maio, 
caso contrário não poderá 
votar na eleição municipal 
em outubro. 

Os eleitores regulares 
e biometrizados somam 
aproximadamente 28 mil 
nos seis municípios da 58ª 
Zona Eleitoral. Caso o elei-
tor tenha dúvida sobre sua 
situação, pode acessar o 
site do TRE, na aba eleitor, 
ou entrar em contato com o 
cartório.  

PRaZOs PaRa CanDiDaTOs 
Os eleitores que serão candidatos na eleição 2020 e 
que precisem fazer a transferência do título devem 
procurar o cartório até o dia 4 de abril. “O candidato 
precisa observar outras regras com o partido ao qual 
é filiado, mas com a Justiça Eleitoral, para virar eleitor 
do município, tem até seis meses antes da eleição para 
transferir o título e ter o domicílio eleitoral onde quer ser 
candidato. O prazo fecha dia 4 de abril”, explica Mariana. 

aPREnDiZaDO
sicredi capacita parceiros do agronegócio 

As equipes técnicas vol-
tadas ao Agronegócio que 
prestam serviço ao Sicre-
di Alto Uruguai RS/SC/
MG participaram de crono-
grama de cursos, com en-
contros regionalizados em 
nove cidades do Rio Gran-
de do Sul e Santa Catarina, 
para aperfeiçoar a elabora-
ção de projetos que facilita-
rão o encaminhamento de 
crédito do setor. O objeti-
vo foi, principalmente, dire-
cionar os parceiros quanto 
à utilização da ferramen-
ta de projetos ProtecAgro. 

Segundo o assessor 
de Negócios da cooperati-
va, Neimar da Rosa, há uma 
preocupação constante em 
aperfeiçoar os parceiros para 
que haja alinhamento técni-
co com as pessoas que pres-
tam assistência aos produ-
tores rurais. “Nos encontros 

Treinamentos encerraram em Pinhalzinho

Divulgação

apresentamos uma ferra-
menta que traz vantagens na 
elaboração dos projetos, tan-
to para o profissional, como 
para o Sicredi, pois oportu-
niza a padronização da atu-
ação e de informações, pro-

porcionando mais segurança 
no preenchimento dos da-
dos e no momento da va-
lidação dos projetos. Este 
trabalho é muito importan-
te, pois o projeto é o que 
dá referência para avaliar-

mos a demanda do associa-
do para contratar a operação 
de custeio ou de investi-
mento”, justifica, acrescen-
tando que a equipe conti-
nuará oferecendo o apoio 
necessário nas agências.



,  MaraVilha 1º DE fEVErEirO DE 2020 5

TRADIÇÃO OU CRUELDADE? 

Além das punições previstas nas legislações federais, os organiza-
dores e praticantes de farra do boi agora terão que pagar uma multa de 
até R$ 10 mil em Santa Catarina. O projeto aprovado na Assembleia Le-
gislativa foi sancionado integralmente pelo governador, Carlos Moisés 
da Silva, no início desta semana. Alguns não concordam e dizem que a 
prática é uma tradição cultural, mas até que ponto a cultura se sobre-
põe à crueldade? É inquestionável que já passou da hora deste espetá-
culo de tortura chegar ao fim! Não só a farra do boi, mas também outros 
eventos “culturais” que envolvem animais e devem (ou pelo menos de-
veriam) estar com os dias contados.

Camilla Constantin, jornalista
A impOrtânciA DO 
mArketing

O que falar sobre a jogada de marketing da 
banda Roupa Nova? Se chamou a atenção? Com 
certeza! Na segunda-feira a banda anuncia que 
havia mudado o nome para Roupa Sempre Nova, 
gerando muitos comentários, pessoas concor-
dando, criticando ou até mesmo apostando em 
uma jogada de marketing. Na terça-feira tudo 
foi explicado com a publicação de uma marca 
de amaciantes em seu Instagram que dizia: “A 
gente concorda com vocês, em time que está ga-
nhando não se mexe! Roupa Nova será sempre 
Roupa Nova”. Confesso que fiquei aliviada, pois 
sou fã de carteirinha da banda e achei estranha 
a mudança. Mas sobre o alcance da publicidade, 
foi genial! A repercussão foi gigantesca! Por isso 
quero enfatizar a importância de como saber fa-
zer o trabalho proposto, neste caso, uma campa-
nha malfeita não teria tanto prestígio. Você pode 
achar que marketing é um gasto desnecessário, 
mas aposto que a banda Roupa Nova não con-
corda com isso!

Rosiane Poletto, redatora

Piso dos professores
O reajuste de 12,84% anunciado pelo governo federal elevou para 

R$ 2.886,24 o piso nacional dos professores da educação básica. Ótimo 
e merecido para a categoria, mas preocupante para os gestores públicos 
municipais e estaduais. Os gastos com a folha de pagamento já estão no 
limite para a grande parte dos municípios e temos vários exemplos de 
estados financeiramente “quebrados”. A dificuldade em repassar este 
aumento para os professores infelizmente é real. Mas isso de forma al-
guma é justo com a categoria. Em um país de privilégios absurdos para 
poucos, quem realmente merece muitas vezes fica no esquecimento. E 
não falo apenas dos professores, todo trabalho merece reconhecimento 
quando bem feito. A solução? Fim dos privilégios para o “alto escalão”.  

Carine arenhardt, jornalista 

Baita profissional 
Um maravilhense que está abrindo o caminho em Santa Terezinha do Progresso é o professor Tiego Drumm. No 

ano passado o professor, que em Maravilha já realiza um belíssimo trabalho com o tênis de mesa, assumiu em Santa 
Terezinha do Progresso 20 horas/aula de Educação Física. Naquele município ele faz o trabalho com o futsal e agora 
vem, de forma voluntária, ajudando no Departamento de Esportes. Sempre esforçado, Drumm vai mostrando seu va-
lor fora de Maravilha também. Esse é um profissional que merece reconhecimento. Parabéns pelo esforço! 

nelcir Dallagnol, jornalista  

EDUCaÇÃO OU 

PROiBiÇÃO sExUaL?
Uma campanha voltada para o público de 
10 a 18 anos deve começar nos próximos 
dias. Estruturada como política pública pelo 
Ministério da Mulher, da família e dos Direitos 
humanos em parceria com o Ministério da 
Saúde, a divulgação da medida vai começar 
pelas redes sociais. a ministra da pasta, 
Damares alves, diz que a ação é uma política 
de abstinência sexual para enfrentar a 
gravidez precoce e as doenças sexualmente 
transmissíveis. ao invés de trabalhar a 
educação sexual, ela acredita que a solução 
seja acreditar que uma campanha irá impedir 
que jovens se relacionem sexualmente. Proibir 
e não ensinar. após comentários contrários, 
incluindo o ministro da Saúde luiz henrique 
Mandetta, Damares disse em nota que o início 
precoce da vida sexual leva à delinquência. 
Ela ainda afirma como argumento pró-
abstinência, pesquisas que apontariam a 
gravidez de jovens como motivos para afastá-
los da família e da fé. 

Diana heinz, jornalista
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PaRa Os QUE RiEM aLEgREMEnTE, aBRE-sE 
a PORTa Da saÚDE E Da fELiCiDaDE  
O sorriso alegre e o sentimento de gratidão 
produzem sangue puro e sadio. Por mais remédios 
que alguém tome para estimular a produção de 
sangue, isso de nada lhe adiantará se ele estiver 
turvando o sangue com a mente sombria. Muitos 
doentes não conseguem a cura por essa razão. 
Deteriorando-se a mente, deteriora-se o corpo; 
deteriorando-se a mente, deterioram-se os negócios. 
Diz-se que “a felicidade entra no lar onde soam risos 
de alegria”. Nenhum método de promover a saúde 
e a felicidade é melhor do que o sorriso alegre.

agiLiDaDE nO PROCEssO Município deve elaborar projetos de lei 
para posteriormente iniciar os trabalhos 

Maravilha vai municipalizar a 
liberação de licenças ambientais 
CARINE ARENHARDT

Com o objetivo de agilizar 
a liberação de licenciamentos 
ambientais para a população 
local, o governo de Maravilha 
inicia o processo para muni-
cipalizar o serviço, atualmen-
te oferecido pelo Instituto do 
Meio Ambiente (IMA). Nesta 
semana o prefeito em exercício, 
Sandro Donati, esteve no IMA 
de São Miguel do Oeste para 
tratar sobre o assunto.

Durante a reunião com o 
gerente regional do instituto, 
Marcelo Fiório, o governo mu-
nicipal de Maravilha buscou 
orientações sobre o proces-
so de municipalização. Tam-
bém participaram do encontro 
o secretário de Administração, 
Cleiton Borgaro, e o assessor ju-
rídico, Igor Damaren. 

 “A demanda do nosso mu-
nicípio é muito grande, seja na 

agricultura, seja na indústria e 
comércio. Hoje praticamente 
todas as atividades necessitam 
desse licenciamento ambiental 
e o processo é muito demorado, 
muito burocrático, até pela falta 
de pessoal no IMA para efetuar 
esses licenciamentos”, destaca. 

O município agora deve 
elaborar os projetos de lei e se 
reunir novamente com o IMA 
para analisar se a documen-

tação está de acordo com a le-
gislação. Em seguida o projeto 
será encaminhado para aná-
lise e aprovação na Câmara 
de Vereadores de Maravilha. 
O prefeito em exercício expli-
ca que com o projeto aprova-
do, o município precisa criar 
uma estrutura e disponibilizar 
três técnicos e mais um geren-
te para administrar a liberação 
das licenças. 

CUsTOs 
Um levantamento apresentado pelo município 
mostrou que, em média, a população maravilhense 
paga r$ 200 mil em taxas no iMa para a liberação 
das licenças ambientais. Donati afirma que este 
montante pago em taxas deve manter os custos da 
municipalização das licenças. 
O prefeito destaca que no início os valores das 
taxas devem ser mantidos de acordo com a tabela 
do iMa, mas o município deve avaliar futuramente 
a possibilidade de reduzir os valores. 

Conforme informações 
repassadas pelo gerente 
do iMa de São Miguel do 
Oeste, atualmente são 
cerca de 800 projetos 
travados no instituto, 
aguardando liberação. 
O número de projetos 
travados representa 
cerca de r$ 1 bilhão 
em recursos que os 
investidores, empresários 
e agricultores querem 
executar, mas não 
conseguem pela demora 
na liberação da licença 
ambiental. 

reunião foi realizada nesta semana em São Miguel do Oeste

Divulgação

DEManDa 
nO iMa 

nÃO POR QUE nÃO!!!

“A minha dificuldade é dizer Não!”. “Se eu conseguisse 
dizer Não!”… São frases familiares para você? Então conti-
nue lendo esse artigo. E se não se identifica pessoalmen-
te, leia igualmente porque, talvez, conhece alguém assim 
e pode ajudá-lo. 

É muito importante parar ciclicamente e refletir so-
bre o papel de cada um de nós na relação com o outro. É 
até fácil identificar no outro as suas mesmas característi-
cas que, praticamente ou inconscientemente, dificultam 
a relação, seja com o outro ou conosco mesmo. Chama-
se projeção. E garanto que é uma armadilha bem comum, 
elementar e básica, porém poderosíssima, entre o leque 
dos nossos mecanismos de defensa. De outro lado, é mui-
to mais difícil identificar responsavelmente o que é nos-
so e o que, de fato, jogamos sobre o outro, condicionan-
do a relação. 

É aqui que entra o Não! 
Não o “não” absoluto e sim a dificuldade em impor li-

mites. No fundo é isso que está em causa. A dificuldade 
que alguns de nós temos em dizer o que gostamos, o que 
não gostamos, o que queremos, o que não queremos…

Já lhe aconteceu de ter que ficar responsável por regar 
as plantas do vizinho durante as férias porque não conse-
guiu dizer que não o queria fazer? E repare que eu disse 
“não queria”, não disse “não podia”. É verdade. 

Tem direito a não fazer coisas porque simplesmente 
não quer!

Obviamente esse é um exemplo que pode ser esten-
dido em inúmeros exemplos, especialmente intrafamilia-
res. 

Mas voltando ao assunto, porque será que damos 
prioridade às necessidades e vontades dos outros em re-
lação às nossas? Porque se respeitam mais os outros do 
que a si mesmo? O que é que está por trás deste compor-
tamento?

Muitas vezes, o que leva a isso é o medo de desiludir 
ou desagradar. O medo de perder o amor, a amizade ou a 
admiração. Sente que tem que ser assim.

De fato esse inconsciente tem a ver com a natureza 
material do amor recebido pelos pais e pelas lógicas de 
posicionamento dentro do contexto social (que de fato 
são uma extensão organizacional num plano social desse 
amor primordial num nível íntimo). 

Agora uma boa notícia! Isso se pode mudar! É só 
aprender. 

Pensamos nos assertivos. Tenho quase certeza que 
conhece alguém que se autointitula assertivo. Normal-
mente essas pessoas dizem coisas como “eu não tenho 
papas na língua e digo tudo o que tenho a dizer! E digo 
tudo na cara. Não digo nada pelas costas!”. 

Na verdade, essas pessoas não são assertivas, são 
agressivas.

A assertividade é uma escolha e uma pessoa que o é 
verdadeiramente, às vezes, pode escolher ter uma postu-
ra mais passiva e não dizer nada, se achar que não cum-
pre um propósito útil. E faz isto por quê? Faz porque ser 
assertivo pressupõe o respeito pelo outro e por si próprio.

Agora pensemos nas consequências de, sistematica-
mente, anular-se na relação com as outras pessoas. Pos-
sivelmente fica ressentido e triste. Isso pode ir minando 
as suas relações ao ponto de se tornarem insustentáveis. 
É neste ponto que entra em jogo a orientação psicológi-
ca, que nada mais é do que um treino para a vida. Ou vo-
cês já nasceram sabendo viver?
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LUIZ CARLOS
PRATES

O governo do Estado apre-
sentou na segunda-feira (27) a 
defesa no caso do pedido de im-
peachment do governador, Car-
los Moisés da Silva; da vice, Da-
niela Reinehr; e do secretário de 
Estado da Administração, Jor-
ge Tasca. O pedido foi apresen-
tado em janeiro pelo advogado 
Ralf Guimarães Zimmer Júnior, 
ex-defensor público-geral do 
Estado, alegando que o governo 
estadual cometeu crime de res-
ponsabilidade ao conceder au-
mento salarial para os procu-
radores do Estado por meio de 
decisão administrativa. 

A base do documento de 
defesa apresentado nesta se-
mana sustenta que o Executivo 

sanTa CaTaRina Documento foi entregue pelo Executivo na tarde 
de segunda-feira (27) ao presidente da Assembleia Legislativa

governo apresenta defesa 
ao pedido de impeachment 

TRaMiTaÇÃO
O regimento da assembleia prevê a formação de uma 
Comissão Especial, constituída por nove parlamentares 
de acordo com a representação partidária, que irá 
debater o assunto e a admissibilidade do pedido.
Se aceito pela Comissão, o pedido de impeachment 
será votado em plenário. Para ser aprovado, é 
necessário que pelo menos dois terços votem a favor 
da deposição do governador, o que corresponde a 27 
deputados.

apenas cumpriu decisão judi-
cial e pede o arquivamento do 
processo. “A gente traz ali ba-
sicamente três pontos. O pri-
meiro a inépcia da inicial. Nós 
acreditamos que os requisi-
tos formais e também os ele-
mentos necessários ao preen-
chimento dos requisitos para o 
processo de impeachment não 
estão atendidos, então a gente 
pede o arquivamento pela As-
sembleia Legislativa”, disse o 
secretário da Casa Civil, Dou-
glas Borba.

O documento entregue ao 
presidente da Alesc, deputado 
Julio Garcia (PSD), pede que a 
Mesa Diretora da Casa arquive 
o processo antes mesmo da tra-
mitação. O objetivo do Executi-

vo é barrar a ação antes de ser 
formada uma Comissão Espe-
cial para analisar o caso. 

Além da questão legal, o 
documento também questio-
na o mérito. “Trazemos infor-
mações sobre a decisão judicial 
que levou ao reajuste dos pro-
curadores e também do pro-

cesso administrativo tramita-
do durante um bom período no 
poder Executivo, em várias ins-
tâncias, atestando a necessida-
de dessa equiparação de sa-
lários, ato que já vinha sendo 
praticado por todos os gover-
nos que nos antecederam”, afir-
mou o secretário. 

 James tavares, Secom/Divulgação

Trazemos 
informações 
sobre a decisão 
judicial que levou 
ao reajuste dos 
procuradores 
e também 
do processo 
administrativo 
tramitado 
durante um bom 
período no poder 
Executivo” 

secretário da Casa Civil, 
Douglas Borba

Defensor público pediu impeachment do secretário Jorge Tasca (E); do governador, Moisés; e da vice, Daniela 

iRaCEMinha
sicoob Credial apoia festa da Melancia e são Cristóvão

Em janeiro ocorreu, 
na Linha Moroe, interior 
de Iraceminha, a 11ª edi-
ção da Festa da Melancia e 
São Cristóvão. Com público 
aproximado de 1.500 pes-
soas, o evento iniciou com 
procissão desde a BR-282 
até a comunidade, com pa-
rada para benção dos car-
ros e em seguida cerimônia 
religiosa, além de pronun-
ciamentos, entre eles do 
presidente do Sicoob Cre-
dial, Hermes Barbieri. 

Para Barbieri, iniciati-
vas como essa resultam em 

Portal foi reformado com auxílio da cooperativa 

Ascom Sicoob credial

fortalecimento e progres-
so. “Procuramos apoiar es-
sas comunidades das mais 
diversas formas e para este 
evento auxiliamos na re-

forma do portal da festa da 
melancia, incentivando o 
desenvolvimento e a suces-
são familiar no campo, a 
qual é de grande importân-

cia para toda a região em 
que atuamos”, comenta.

Segundo o integrante 
da comissão organizado-
ra Alcione Zanluchi, fo-
ram servidos quatro mil 
quilos em melancia aos 
presentes e dois mil qui-
los de melancia foram 
comercializados. “O Si-
coob Credial sempre es-
teve presente junto aos 
associados, tanto na par-
te financeira, quanto na 
parte social, fortalecendo 
e ajudando a desenvolver 
a comunidade”, finaliza

fELiZEs E infELiZEs
Se houvesse um mapa da felicidade, você saberia apontar 

onde ela está, onde ela mora? Poucas pessoas sabem desse 
“endereço”. Antes de puxar a cortina da nossa conversa, pre-
ciso dizer que ontem, sem ter o que fazer, fui ao meus arqui-
vos temáticos. Faz tempo que organizo esses arquivos, onde 
guardo exemplos de todo tipo sobre a condição humana. Re-
encontrei nos arquivos a história de um americano que ficou 
em coma por nove anos. Nove anos “morto”... A família nun-
ca se deu por vencida, lutou como pôde por ele. Pois não é 
que aconteceu o milagre? O tal cidadão num certo dia “acor-
dou”. E ao acordar pediu por uma Coca-Cola, sem nenhum 
marketing de embuste. A primeira pergunta que ocorreu ao 
pessoal da assistência médica foi por que ele pediu o refrige-
rante? Ora, porque “acordou” e sentiu sede... A partir daí, o 
cidadão foi virado ao avesso, fizeram-lhe todas as perguntas 
possíveis, ele não soube responder a nenhuma, simplesmen-
te porque estava “dormindo”. Dormindo? Sim, sem consci-
ência não há desejos, vivências, felicidades ou infelicidades, 
a pessoa simplesmente está fora da vida, sem consciência.

Pronto, chegamos ao ponto. Lá em cima lhe perguntei 
se você sabia onde mora a felicidade... E disse que poucos 
sabem dessa resposta, mas a resposta é simples, a felicida-
de, e sua irmã gêmea, a infelicidade, mora nos nossos pen-
samentos. O cidadão em coma desligou-se do cotidiano, da 
vida, não sofreu, não foi feliz nem infeliz. E a razão é essa de 
que falei, a felicidade ou as inquietações humanas não estão 
em outro lugar senão em nossos pensamentos. Sem pensa-
mentos não sofremos, mudando os pensamentos poderemos 
ser felizes, porque no mais da vezes nossos pensamentos são 
de inquietações, sofrimentos, frustrações e, claro, por conse-
quência, infelicidade. A possibilidade de ser feliz é de todos, 
de qualquer um, até do mendigo que mora debaixo da pon-
te. Tudo vai depender dos pensamentos. Pensou positivo, vive 
ou viverá feliz. Pensou negativo, como a estúpida maioria faz, 
não há escape, é infelicidade garantida. Quanta vezes você re-
cebeu uma notícia e ficou triste, infeliz mesmo, mas até saber 
dessa notícia estava numa boa? Várias vezes. A razão é sim-
ples, sem consciência, sem pensamentos ou informações, es-
tamos  na inconsciência de um estado comatoso sem o coma... 
Encerrando a conversa, não há saída, ou pensamos no bem ou 
vamos sofrer, infelizes. Sem choro nem orações...  

fERRO
Sim, ferro nos “disfarçados” que pregam ou tentar legis-

lar sobre proselitismos políticos em sala de aula, dos bebês 
aos últimos anos de faculdade. Não é não, sem essa de liberar 
para “opiniões” estranhas à matéria de aula. Escola Sem Par-
tido sim... Antes do proselitismo político o boca-aberta que vá 
estudar mais, se qualificar mais para entrar em sala de aula. 
Ou isso ou “ferro”...

sELfiEs
Fato. Os pais foram passar férias na Europa, 15 dias em Pa-

ris. Um dos filhos, enquanto os pais estavam fora, decidiu estu-
dar tudo o que podia sobre Paris. Quando os pais voltaram e co-
meçaram a contar sobre Paris, o filho sabia mais que eles... Ah, é 
claro, os pais, todavia, trouxeram centenas de selfies. Gentalha!

faLTa DiZER
Você sabia que neste momento um dono de loja de sa-

patos está abrindo uma filial e um outro, também dono de 
loja de sapatos, está fechando a loja? Ué, por que se o merca-
do é o mesmo e assim os produtos? Ora, a exemplo de tudo 
na vida, criatividade, inovação, fé e investimentos corajosos 
produzem resultados, já as incompetências produzem falên-
cias, desde Adão e Eva... Não é o mercado, são as pessoas...
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infORME PUBLiCiTáRiO

Material escolar com 
variedade de preços e opções 

CAMILLA CONSTANTIN

A busca por materiais es-
colares de qualidade e 
com preços justos movi-

menta o comércio nesta época 
do ano. Com o período de férias 
terminando, chegou a hora de 
reorganizar os itens na mochila 
e comprar o que falta para mais 
um ano de estudo.  

Caderno, lápis, caneta, esto-
jo, borracha, régua, apontador e 
muitos outros artigos podem ser 
encontrados na Tumelero Uti-
lidades, que conta com linha 
completa de materiais escola-
res para todas as idades. “São 
produtos estilosos e modernos, 
com valores diferenciados”, des-
taca a equipe. 

No local é possível encon-
trar variedade de preços e op-
ções com estampas dos perso-
nagens preferidos do momento, 

tornando a compra facilitada e 
também o aprendizado muito 
mais divertido.

Sobre as condições de pa-
gamento, é possível parcelar a 

compra em até seis vezes no car-
tão ou com cheque para 120 dias. 
Além disso, toda a lista de mate-
rial pode ser adquirida com des-
conto nos pagamentos à vista.

Fotos: camilla constantin/ O Líder

 local conta com diversas opções para adolescentes e adultos

Canetas divertidas são as preferidas dos pequenos itens de diferentes preços estão disponíveis na Tumelero Utilidades

loja possui diversidade de artigos escolares

linha de materiais escolares inspirada em personagens
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EnTEnDa Modelo será adotado para primeiro emplacamento e em casos de furto ou dano

novas placas passam a ser obrigatórias?
CAMILLA CONSTANTIN 

Após diversos adiamen-
tos, o uso do modelo de pla-
cas de veículos com padrão 
Mercosul passou a ser obri-
gatório na sexta-feira (31). 
Até janeiro, mais de 4,8 mi-
lhões de veículos já estavam 
circulando com a nova placa 
no país, conforme dados do 
Departamento Nacional de 
Trânsito.  

A adoção do sistema 
de placas padronizadas foi 
anunciada em 2014 e, inicial-
mente, deveria ter entrado 
em vigor em janeiro de 2016, 

QUaL a DifEREnÇa?
a nova placa apresenta o padrão com quatro letras 
e três números, o inverso do modelo atualmente 
adotado no Brasil. a troca permite quantidade maior 
de combinações, algo visto como necessário em 
razão do constante aumento da frota de veículos. O 
fundo cinza foi substituído pelo branco com detalhe 
em azul, contendo a bandeira e o nome do país.  
além disso, as novas placas preveem um banco 
de dados integrado entre as nações que adotam 
o formato. Um dos principais intuitos é facilitar a 
fiscalização e identificação dos automóveis entre os 
países, garantindo maior segurança. 

sendo adiada diversas vezes 
em razão de incertezas e dis-
putas judiciais. 

PRECisO TROCaR?
Não será exigida a troca de 

placas e as atuais valerão até o fim 

da vida útil do veículo. O padrão 
Mercosul somente é obrigatório 
no emplacamento de veículos no-

vos e em casos de furto ou dano. 
Motoristas que não se en-

quadram nas situações e de-

sejam ter o veículo com a nova 
placa também podem aderir ao 
modelo padrão. 

Novo padrão de identificação veicular passa a ser adotado em todo o território brasileiro

Divulgação

agROnEgÓCiO

itaipu Rural show termina hoje (1º)
DIANA HEINZ

Começou na quarta-fei-
ra (29) a 22ª edição do Itaipu 
Rural Show, que tem como 
objetivo mostrar aos partici-
pantes as tecnologias e ten-
dências do agronegócio. A ex-
posição anual é realizada no 
Centro de Difusão de Tecno-
logias da Cooperitaipu em Pi-
nhalzinho. 

Conforme o presiden-
te da Cooperitaipu, Arno 
Pandolfo, esta edição rece-
beu mais de 300 expositores 
que têm relação direta com o 
agronegócio. A programação, 
que encerra hoje (1º), às 17h, 
teve capacitações, encontros 
e julgamentos. “O Itaipu Ru-
ral Show é a maior exposi-
ção do Agronegócio do Esta-
do de Santa Catarina. A cada 
ano e edição registrou-se au-
mento constante no público, 
expositores e a dimensão do 
evento chegou a níveis não 
imaginados pelos seus ideali-
zadores, marcando a agenda 
de autoridades locais, regio-
nais, estaduais e federais. Em 
22 anos o público que passou 
pela exposição supera 700 
mil pessoas”, explica. 

LanÇaMEnTO na 
aBERTURa 

O ato de abertura teve a 
presença da vice-governa-
dora, Daniela Reinehr, e do 
secretário da Agricultura, 

Luciane Zuê / gVgRicardo de Gouvêa, que fi-
zeram o anúncio de R$ 53,5 
milhões em investimento 
no Programa Terra-Boa. O 
projeto funciona em apoio 
à aquisição de sementes 
de milho, calcário, melho-
ria de pastagens, apicultu-
ra e cobertura do solo. A 
expectativa da Secretaria 
da Agricultura é atender 70 
mil agricultores em todo o 
Estado.

PROgRaMaÇÃO 
DE hOJE 
9h - Julgamento da 
etapa do Circuito 
Nacional de animais 
adultos da raça Jersey
9h30 - Preparo de 
atrativo e isca para 
captura de abelhas sem 
ferrão
14h - Julgamento 
da etapa do Circuito 
Nacional de animais 
adultos da raça 
holandesa
15h - Preparo e 
fornecimento de 
alimentação para 
abelhas africanizadas
17h - Premiação das 
Grandes Campeãs e do 
Torneio leiteiro 

Divulgação

Evento teve mais de 300 expositores

abertura, na quarta-feira (29), 
recebeu lideranças políticas 
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DIANA HEINZ

Audria Gatto trocou de 
veículo recentemente. Nes-
te mês já teve que pagar o 
Imposto sobre a Proprieda-
de de Veículos Automoto-
res (IPVA), assim como ou-
tros proprietários de veículos 
com placas que terminam 
em 1, que optaram por quitar 
o IPVA em cota única.  

Ela considera o valor alto, 
por mais que se prepara para 
o gasto anual. Em Santa Ca-
tarina a alíquota vigente é de 
2% para veículos de passeio, 
como no caso de Audria, uti-
litários e motor-casa, nacio-
nais ou estrangeiros. Com o 
objetivo de facilitar o paga-
mento do imposto, foi san-
cionada no dia 24 deste mês 
a lei estadual que permite o 
pagamento em cartões de 
débito e crédito com possi-
bilidade de parcelamento 
em até 12 vezes. O projeto, 
de autoria de Milton Hobus 

(PSD), foi aprovado na As-
sembleia Legislativa (Alesc) 
em dezembro de 2019 e ago-
ra entra em vigor com a san-
ção do Executivo.

Audria concorda com a 
medida, acredita que ela fa-
cilita o pagamento e preten-
de, no próximo ano, fazer uso 
do crédito. Na prática, os ca-
tarinenses ainda precisam 
esperar para começar a pa-
gar o imposto com cartão e 
de forma parcelada. Segun-
do o secretário da Fazenda, 
Paulo Eli, a pasta ainda es-
tuda como operacionalizar o 
novo formato. 

A lei diz que ao pagar uti-
lizando o cartão, o proprie-
tário do veículo já terá a si-
tuação do IPVA regularizada 
e o valor será disponibiliza-
do aos cofres públicos. Taxas 
extras cobradas pela operado-
ra do cartão ficarão a cargo do 
titular da conta. 

Conforme o texto, o parce-
lamento também poderá ser 

PaRCELaDO Medida, ainda não aplicada, permite parcelamento do imposto em até 12 vezes 

Lei estadual permite o pagamento 
do iPva com cartão de crédito 

Pasta ainda estuda como operacionalizar o novo formato

Diana Heinz /O Líder

feito em outros débitos rela-
cionados ao veículo, com ex-
ceção de multas inscritas em 
dívida ativa, parcelamentos 
inscritos em cobranças admi-
nistrativas, veículos inscritos 
em outros estados e multas 
aplicadas por órgãos que não 
autorizam o parcelamento ou 

arrecadação por cartões.

QUEDa 
Em 2020 os catarinen-

ses estão pagando, em mé-
dia, 2,4 % a menos de IPVA 
do que no ano passado. O ín-
dice representa a desvalori-
zação dos veículos em rela-

ção a 2019 de acordo com a 
tabela da Fundação Institu-
to de Pesquisas Econômicas 
(Fipe), utilizada pela Secre-
taria de Estado da Fazenda 
(SEF) como base de cálculo. 
Em Santa Catarina o tributo 
varia entre 1% e 2% do valor 
venal do veículo.

iPva EM OUTROs EsTaDOs
Rio Grande do Sul: 3%
Paraná: 3,5%,
São Paulo: 4%
Rio de Janeiro: 4%

iPva em 
santa Catarina 
2% para veículos de 
passeio, utilitários e 
motor-casa, nacionais 
ou estrangeiros
1% para veículos de 
duas ou três rodas e 
os de transporte de 
carga ou passageiros 
(coletivos), nacionais 
ou estrangeiros
1% para veículos 
destinados à locação, 
de propriedade de 
locadoras de veículos 
ou por elas arrendados 
mediante contrato 
de arrendamento 
mercantil

EM MaRaviLha

Coordenadoria Regional promove encontro com 
profissionais da educação 
CARINE ARENHARDT

O encontro foi realiza-
do na quarta-feira (29), na 
Escola de Educação Bási-
ca Nossa Senhora da Salete, 
reunindo aproximadamen-
te 120 profissionais da edu-
cação das 37 unidades es-
colares que fazem parte da 
Regional de Maravilha. A 
programação reuniu dire-
tores, assistentes educacio-
nais, assistentes técnicos-pe-
dagógicos, administradores 
e supervisores escolares. 

Conforme o coordenador 
Regional de Educação, Erno 
Schwerz, o encontro come-
çou pela manhã com cur-
so pedagógico, e na parte da 
tarde repassou informações 
técnicas e alguns alinhamen-
tos para iniciar o ano letivo. 

Entre os assuntos trata-

aproximadamente 120 profissionais se reuniram em Maravilha 

carine Arenhardt/O Líder

fLORianÓPOLis
Militares da região 
participam de protesto
DIANA HEINZ

Mais de 100 policiais e bom-
beiros militares do Extremo-O-
este visitaram Florianópolis na 
quinta-feira (30) com o objeti-
vo de protesto. Um ato de mani-
festação foi realizado na capital 
catarinense para cobrar repo-
sição inflacionária. A ativida-
de reuniu milhares de militares 
do Estado e foi organizada pela 
Associação de Praças do Esta-
do de Santa Catarina (Aprasc). 

Há seis anos sem reposi-
ção, a categoria anunciou 37% 

de perdas inflacionárias e 40% 
no poder aquisitivo dos servi-
dores. Frustrados com a fal-
ta de acordo, os trabalhadores 
se organizaram para aumen-
tar o tom dos protestos. Diante 
da demora do governo do Esta-
do em apresentar uma propos-
ta de pagamento da reposição 
inflacionária, uma marcha foi 
realizada. “Não se trata de au-
mento de salário, mas de reposi-
ção das perdas inflacionárias. E 
isso é um dever do Estado”, des-
tacou o presidente da Aprasc, 
subtenente João Carlos Pawlick.

Categoria cobra reposição de perdas inflacionárias

Divulgação

dos esteve o transporte es-
colar, orientações para uso e 
prestação de contas do car-
tão Cpesc, recursos vindos 
através de subvenções, Pro-
grama Dinheiro Direto na 
Escola (PDDE), novo siste-

ma de controle de solicita-
ções, consulta pública dis-
ponível no site da secretaria, 
sistema das reformas e ma-
nutenção das escolas para 
2020, entre outros temas. 

O coordenador regional 

destaca que também foi tra-
tado sobre o curso de forma-
ção continuada que ocorre 
na próxima semana nas es-
colas. O ano letivo inicia no 
dia 3 para os professores e 
no dia 10 para os alunos.
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por DR. GEOvANI DELEvAtI

MEdICINA E SAÚdE

O mundo pede, o mun-
do precisa e todo mundo que 
compõe a humanidade tem 
direito à Saúde Mental. Direi-
to à Saúde Mental e a infor-
mações sobre Saúde Mental. 
Somente as corretas informa-
ções sobre tudo o que pode 
produzir Saúde e Saúde Men-
tal nas vidas dos indivíduos 
é que conseguirão ajudar as 
pessoas a terem vidas mais 
harmônicas, mais felizes, 
mais saudáveis, com mais 
sentido e com mais propósi-
tos que façam bem a todos.

Precisamos falar sobre 
Saúde Mental e sobre abso-
lutamente tudo o que diz res-
peito às múltiplas dimensões 
da Saúde Mental dos indiví-
duos e das instituições so-
ciais.

Precisamos falar sobre 
Saúde Mental e ensinar os in-
divíduos a pensarem sobre as 
condições pessoais, sociais, 
materiais, culturais, subjeti-
vas e objetivas nas quais vi-
vem, nas quais se relacionam 
e nas quais reproduzem as 
suas existências.

Todo ser humano precisa 
aprender a cuidar da sua Saú-
de Mental e da Saúde Mental 
das pessoas com quem con-
vive e com quem se relaciona 
no dia a dia.

A Campanha Janei-
ro Branco, a maior do mun-
do em prol da construção de 
uma cultura da Saúde Mental 
na humanidade, nasceu para 

tornar realidade o ideal de 
um mundo mais saudável em 
relação a tudo o que diz res-
peito à subjetividade dos in-
divíduos.

Por isso, precisamos fa-
lar sobre Saúde Mental, con-
vidando as pessoas para cui-
darem de si e da saúde de 
todos, contribuindo para um 
mundo com mais sentidos, 
mais harmonia e mais cultu-
ras saudáveis para as mentes, 
os corpos e as relações sociais 
de todos.

Em 2020 esse será o con-
vite que a Campanha Janeiro 
Branco fará ao mundo: pre-
cisamos falar sobre Saúde 
Mental!

Porém para falarmos so-
bre Saúde Mental com todas 
as pessoas e todas as institui-
ções do mundo, precisamos 
ser didáticos, pedagógicos e, 
fundamentalmente, precisa-
mos ajudar as pessoas a en-
tenderem o que é Saúde Men-
tal – o que é Saúde Mental e 
do que é feita a Saúde Mental 
dos indivíduos!

Por isso a Campanha Ja-
neiro Branco convida todo 
mundo a pensar em formas, 
estratégias, temas, questões, 
assuntos, ações, iniciativas e 
abordagens capazes de inspi-
rar e de estimular as pessoas e 
as instituições sociais a refle-
tirem sobre Saúde Mental e as 
suas variadas facetas, as suas 
múltiplas dimensões.

Veja, agora, uma lista bá-
Fonte: janeirobranco.com.br

JanEiRO BRanCO 2020: 
PRECisaMOs faLaR 
sOBRE saÚDE MEnTaL

sica que pode lhe ajudar a en-
tender algumas situações nas 
quais consultar um psicólogo 
clínico pode fazer toda a dife-
rença na vida da pessoa:

- Quando os dias se suce-
dem e você não vê graça, nem 
sentido, em acordar, sair da 
cama e fazer as milhares de 
coisas que a vida, o mundo e 
as pessoas esperam de você.

- Quando você percebe 
que seus sentimentos, pensa-
mentos e/ou comportamen-
tos estão lhe provocando pre-
juízos pessoais e/ou sociais, 
angústias, tristezas ou quais-
quer outras sensações desa-
gradáveis e das quais você 
não consegue se ver livre.

- Quando a sua relação 
com você mesmo, com o 
mundo e/ou com as outras 
pessoas não ocorre mais de 
uma maneira saudável, sa-
tisfatória e capaz de produzir 
bons sentimentos de realiza-
ção pessoal e social em você.

- Quando a sua relação 
com o trabalho gera angústia 
e sofrimento ao invés de or-
gulho e sensação de realiza-
ção profissional em você.

- Quando o seu relacio-
namento afetivo com a famí-
lia tornou-se conflituoso, di-
fícil e angustiante.

- Quando as suas expec-
tativas em relação ao seu fu-
turo pessoal e/ou profis-
sional forem pessimistas e 
obscuras.

- Quando a sua sexuali-
dade e/ou desempenho se-
xual forem motivos de an-
gústia e/ou ansiedade em 
sua vida.

- Quando traumas, lem-
branças e memórias da sua 
própria vida forem motivos de 
sofrimento no presente e deses-
perança em relação ao futuro.

- Quando a família, ou o 
relacionamento afetivo, ou o 
trabalho ou qualquer outra 
situação da sua vida lhe exi-
gir uma decisão muito difícil 
de ser tomada.

- Quando inesperados e/
ou dolorosos novos aconte-
cimentos em sua vida deixa-
ram-lhe com uma sensação 
interminável de impotência, 
tristeza ou angústia.

- Quando você se dá con-
ta de que todas as situações 
anteriormente apresenta-
das são passíveis de ocorrer 
na vida de qualquer pes-
soa e que, portanto, é pos-
sível prevenir-se conhecen-
do-se melhor e trabalhando 
as suas próprias característi-
cas subjetivas.
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Vitrine

por LUCIANE MOZER

VIdA E
ESPIRITUALIdAdE por WERNELIZE GERLACH WESCHENFELDER

ARQUITETANdO

vOCê TEM  
Quando alguém o busca com frio, é porque você tem o cobertor. 
Se a tristeza empurra alguém para perto de você, é porque você tem 

o sorriso. 
Se alguém chega com lágrimas, é porque você tem o lenço.  
Se a dor impulsiona alguém em sua direção, é porque você tem o 

curativo. 
Quando alguém se acerca com fome, é porque você tem o alimento. 
E se o desânimo lhe aproxima um ser, é porque você tem o estímu-

lo necessário. 
Quando alguém chega em desespero, é porque você tem a sereni-

dade. 
Se alguém foge do tumulto e lhe busca a presença, é porque você 

tem a tranquilidade. 
Quando alguém o procura com medo, é porque você tem a segu-

rança.
Quando vem ao seu encontro um coração aflito, é porque você tem 

a calma. 
E se alguém o busca com palavras, é porque você tem a capacida-

de de ouvir. 
Quando lhe chega uma alma em conflitos, é porque você tem a tem-

perança. 
Se alguém se aproxima com ódio, é porque você tem o amor. 
Se alguém lhe confidencia segredos, é porque você possui a discrição. 
Se a mágoa lhe traz alguém, é porque você tem o perdão. Se lhe 

apresentam a fantasia, é porque você tem a realidade. 
Quando lhe trazem versos, é porque você tem a melodia. 
Quando lhe estendem as mãos sangrando, é porque você tem o re-

médio. 
Quando alguém lhe chega com a indecisão, é porque você conhe-

ce o rumo certo. 
Quando alguém lhe chega com carências, é porque você tem a ternura. 
E se alguém o busca com dúvidas, é porque você tem a fé. 
Quando alguém se aproxima com passos vacilantes, é porque você 

tem a firmeza. 
Se alguém se apresenta com a vontade paralisada, é porque você 

tem o dinamismo. 
Quando alguém chega com a mente confusa, é porque você tem a 

lucidez. 
E se alguém se aproxima com os braços abertos, é porque você tem 

o abraço. 
E, por fim, quando alguém lhe apresenta um frasco vazio, é porque 

você tem o perfume.
Por todas essas razões, nunca deixe alguém que o busca partir sem 

uma resposta, pois ninguém chega até você por acaso.  Ainda que você 
pense que nada possui para oferecer, isso não é verdade. Se alguém lhe 
apresenta uma necessidade qualquer, mesmo que velada, é porque você 
tem algo para oferecer. 

Redação do Momento Espírita. Disponível no CD Momento Espírita, 
Coletânea v. 8/9. e no livro Momento Espírita, v. 5, ed. FEP. Em 6.1.2020.

vEnTiLaÇÃO CRUZaDa? EfEiTO ChaMiné? EnTEnDa 
aLgUns COnCEiTOs DE vEnTiLaÇÃO naTURaL

Nada mais racional que utilizar 
o vento, um recurso natural, gratuito, 
renovável e saudável, para melhorar 
o conforto térmico de nossos pro-
jetos. A consciência da finitude dos 
recursos e a demanda pela redução 
no consumo energético tem retira-
do o protagonismo dos sistemas de 
ar condicionado, fazendo com que 
arquitetos e engenheiros voltem-se 
aos sistemas passivos para melhoria 
do conforto térmico nos interiores. 
É evidente que há climas extremos 
em que não há escapatórias, senão 
o uso de sistemas artificiais, mas em 
grande parte da superfície terrestre é 
possível proporcionar um fluxo de 
ar agradável através dos ambientes 
por meio de sistemas passivos, prin-

Já a ventilação natural induzida diz respeito àquela em que sistemas de 
indução térmica são utilizados na condução do resfriamento do ar. O ar quen-
te é mais leve que o ar frio, fazendo com que no ambiente externo ou interno, 
o ar quente suba e o ar frio, desça. Sendo assim, neste sistema de ventilação, 
aberturas são posicionadas próximas ao solo para que o ar fresco adentre o es-
paço empurrando a massa de ar quente acima, onde são posicionadas saídas 
de ar no teto – sheds ou lanternins.

Além dos sistemas de ventilação, fatores 
e mecanismos construtivos também devem 
ser considerados.

Brises são exímios mecanismos à garan-
tia de ventilação natural, que além do contro-
le lumínico e solar, se designados e posiciona-
dos corretamente em união às situações solar 
e dos ventos locais, podem garantir excelen-
te qualidade térmica interna. Permitem ain-
da controle, se móveis, ou mesmo em caso de 
elementos vazados (cobogós, chapas perfura-

das, muxarabis, entro outros) ocasiona ven-
tilação direta com a possibilidade de cálculo 
em porcentagem pela dimensão das abertu-
ras.

As diferentes alturas das aberturas e bar-
reiras (paredes, peitoril, painéis ou mobiliá-
rio) dispostas pelo espaço também influen-
ciam diretamente no nível e velocidade dos 
níveis de ventilação. Em cada projeto, deve 
atentar-se à disposição destes de acordo com 
a tipologia e nível de ventilação requerida.

Excelente exemplo deste modelo é o Hospital da rede Sa-
rah Kubitschek em Salvador, projetado pelo arquiteto brasi-
leiro João Filgueiras Lima, o Lelé, que por meio de sheds me-
tálicos curvos, de grandes e diferentes extensões, repetidos 
sucessivamente, ventilam os ambientes pela liberação do ar 
quente e impurezas pelas aberturas superiores, que ainda ga-
rantem iluminação natural. Vale destacar que em projetos li-
gados à Saúde, evita-se o uso de sistemas que se apropriem 
de ventilações cruzadas, dado que a mesma pode acarretar 
transmissão de bactérias pela propagação do ar.

Em edifícios verticais, é recorrente a utilização de flu-
xos verticais de ventilação pelo efeito chaminé, no qual o ar 
frio exerce pressão sob o ar quente forçando-o a subir, assim 
como na ventilação induzida. Porém, neste caso, áreas aber-
tas pelo centro do projeto ou torres permitem que o mesmo 
circule pelo ambiente, saindo pela cobertura, através de lan-
ternins, aberturas zenitais ou exaustores eólicos. O domo do 
Novo Parlamento Alemão, Reichstag, com projeto concebido 
por Norman Foster é um exemplo deste sistema de ventilação. 
Por meio de uma cúpula com fechamento externo em vidro e 
cone invertido com painéis espelhados ao centro permite cir-
culação do ar no prédio, que é liberado pela abertura no topo.

cipalmente se as ações forem consi-
deradas durante a etapa de projeto. 

O tema é altamente comple-
xo e abrangente, mas abordaremos 
sinteticamente alguns conceitos. 
Uma série de sistemas de ventila-
ção pode auxiliar nos projetos: ven-
tilação natural cruzada, ventilação 
natural induzida, efeito chaminé e 

resfriamento evaporativo, que com-
binados à correta utilização de ele-
mentos construtivos, possibilita 
melhoria no conforto térmico e di-
minuição no consumo de energia. 

A ventilação natural cruzada é 
aquela cujas aberturas em um de-
terminado ambiente ou construção 
são dispostos em paredes opostas 

ou adjacentes, permitindo a entrada 
e saída do ar. Indicado às construções 
em zonas climáticas com temperatu-
ras mais elevadas, o sistema permite 
trocas constantes do ar dentro do edi-
fício, renovando-o e ainda, diminuin-
do consideravelmente a temperatu-
ra interna.

Tomando como exemplo a ima-
gem abaixo, por meio do emprego de 
caixilhos que permitem abertura to-
tal, quando embutidos dentro das pa-
redes, a solução projetual possibilitou 
que o volume tivesse grandes abertu-
ras em duas empenas posicionadas 
opostas uma à outra, proporcionando 
uma ventilação abundante e ocasio-
nando equilíbrio térmico pelas cons-
tantes trocas de ar.
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por SIMONE HÜBNER

TOQUE dE REQUINTE

Vitrine

Você quer parecer (e ser) uma mulher elegante e sofisticada? Segundo Anna 
Bey, instrutora do curso “sete passos para a alta sociedade”, alguns itens tão co-
muns no nosso guarda-roupa mereceriam ser banidos. Por mais que vejamos ce-
lebridades exibindo regularmente algumas peças, “se você quer ser refinada, es-
queça-as!”, diz a especialista.

Dentre elas, Anna destaca os jeans rasgados e as roupas de academia, itens 
que são capazes de arruinar qualquer proposta de um look elegante. Ela acres-
centa à lista de “proibidos” os tops e as camisetas, lisas ou estampadas com per-
sonagens de desenho animado, os shorts jeans e qualquer peça que remeta a 
uma viagem aos anos 90. Criteriosa e adepta do estilo clássico, Anna ressalta o 
que deve prevalecer na escolha de um guarda-roupa sofisticado:

Invista em materiais mais caros, com uma durabilidade maior: cashmere, li-
nho, seda, algodão, lã, couro, camurça e tweed. Evite os materiais sintéticos como 
poliéster, jersey ou qualquer outro que apresente cores desbotadas. Alguns tecidos 
sintéticos podem ter uma aparência mais sofisticada, dependendo do mix e das 
porcentagens: elastano, rayon e viscose.

Cores terrosas e naturais são sempre mais elegantes na composição do visual. 
Eleja o preto, banco, bege, marfim, cinza, cáqui, marrom e taupe, além dos tons 
pastel como malva, azul-bebê, rosa suave e amarelo claro. A exceção fica por con-
ta do vermelho, uma cor clássica que pode ser sofisticada se for usada corretamen-
te. Looks monocromáticos também são elegantes.

O caimento precisa estar bem ajustado ao seu corpo, nem largo e nem muito 
justo, favorecendo as partes mais bonitas.

Itens essenciais: blusas de gola alta, blazers, roupas sociais, vestidos de seda, 
cashmeres, cardigãs, calças nas cores preto e branco, camisas e jaquetas bouclé. 
Complemente com lenços, óculos de sol, pérolas, joias e uma bonita bolsa de grife.

Respeite o dress code e você estará elegante sempre. Nada de roupas sujas, des-
gastadas ou descoloridas pelo uso. Elas precisam estar perfeitas, sem rugas. Não 
mostre muita pele e nem abuse dos decotes mostrando a lingerie. Não use nada 
com logotipos exagerados, sapatos com plataforma ou itens falsificados.

Prefira o social ao casual. Crie um estilo próprio, de forma a se sentir confortá-
vel com suas roupas, sem cometer deslizes.

Anna sugere “obter um feedback honesto sobre o que combina com você e 
faça os ajustes necessários. Não se deixe levar por aquilo que vê nas revistas de 
celebridades e por tendências que só irão destruir o seu visual”.

ExCELEnTE fiM DE sEMana a TODOs!
Por Escoladaelite/Anna Bey

Divulgação
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por SUSANE ZANIN
MOdA & ESTILO

Vitrine

agEnDa DE EvEnTOs

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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BANCO 58

GJP
AQUARELA

ABUNDANTE
RTOTENS
ICARAIM
EAMRIO

BLUMENAU
TABACOGA

EYIMPOR
NODIOSO

SAURONL
CRBARAL
IAVIUVA
BLUESOTA

Dois per-
sonagens
de Jorge
Amado

Conferên-
cia para
decisão
médica

Entorpe-
cido;

dormente

Letra do
Tesouro
Nacional
(sigla)

Sem
rumo;
sem

direção
"(?) do
Brasil",
clássico
da MPB

Em
grande
número

Famosa
praia de
Niterói
(RJ)

Natural da
Iugoslávia

Cidade on-
de ocorre
a Oktober-

fest

A notícia
esperada
pelo pes-
simista

A parte de
madeira 
do pan-
deiro

Meio de 
prolifera-

ção de
ácaros

Matéria-
prima do
charuto

Indicação
da

bússola
(abrev.)

Rutênio
(símbolo)

Embala-
gem de
cerveja

Vilão de
"O Senhor
dos Anéis"

(Lit.)

Mar de
(?), lago
de água
salgada

Rival do
CSA no
futebol

alagoano

Gênero
musical
dos EUA

Sufixo de
"ilhota": 
diminui-

ção

Detestável
Rio da Fe-
deração
Russa

Hábito do
ditador 
Esfera,

em inglês

Seleção 
rígida (fig.)

Fêmea
roedora

Talismãs
de tribos

(?) Peixoto,
cantor

Local do
"rafting"

Relativo ao
nome (pl.)

Observa
Aquela cu-
jo marido
faleceu

3/orb — rio. 5/blues. 6/sauron — totens.

EsPaÇO gOURMET

2/2 Festa da Melhor Idade – 11h – Salão Paroquial Católico 

8/2 Jantar-dançante – 20h – Salão linha Sanga Silva 
- Reinauguração Green Club – 23h – Green Club 

9/2 Festa da Padroeira Nossa Senhora Consoladora– 11h – Salão linha 
Consoladora

16/2 11ª Festa do Porco Recheado – 11h – Salão linha Barro Preto

MaRaviLha

ingREDiEnTEs
2 canecas de arroz lavado
1/2 colher de óleo
1 colher de alho
sal
1 lata de champignon
100g de queijo mozarela
1 lata de creme de leite

aRROZ À PiaMOnTEsE

MODO DE PREPaRO
Frite o arroz no óleo e alho até ficar solto como uma farofa. Co-
loque água dois dedos acima do arroz e tampe até secar. Despe-
je o creme de leite, a mozarela e o champignon e deixe no fogo 
até a mozarela derreter e o arroz ficar como um risoto, bem mo-
lhadinho.

Algumas pessoas gostam de deixá-las mais escondi-
das, mas o fato é que as orelhas, assim como os cabelos, 
fazem parte da tão comentada moldura do nosso rosto. É 
praticamente impossível conversarmos com uma pessoa 
sem que nossos olhos recaiam sobre as orelhas das pesso-
as. Mas a tendência do momento não é de colocar um ou 
dois brincos, mas sim encher a orelha!

Muitas mulheres possuem mais que um furo, algu-
mas têm até três furos e mais um piercing. Mas se esse não 
é o seu caso, não tem problema! A moda mesmo tem sido 
usar piercings falsos, também conhecidos como piercings 
de pressão. Eles podem ser usados tanto no meio da ore-
lha, quanto mais no topo, como nas fotos que escolhi. 

Se você deseja começar a aderir à tendência aos 
poucos, prefira peças mais tradicionais, lisas e totalmen-
te douradas ou com outro banho. Se gostar, comece a in-
vestir em peças com um pouco mais de informação e, se 
desejar, combine diferentes banhos: dourado com prata, 
prata com níquel, etc. Por fim, você pode começar a com-
prar peças com pedras coloridas ou com outras variações. 

A melhor parte de tudo isso é que esses costumam ser 
investimentos pequenos (a não ser que você prefira joias 
ao invés de semijoias ou bijuterias) que podem mudar to-
talmente um look. Um truque que eu sempre sigo quando 
não sei muito o que esperar de uma ocasião (se será mais 
chique ou não) é usar uma roupa mais básica e apostar 
em muitos acessórios. Não fica nem básico demais e nem 
chique demais!

vOCê EnChE Minhas ORELhas!
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Vitrine

Aniversariante do LEO

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

família é coisa mais maluca que eu conheço, família tem cheiro, tem cor, tem endereço, família 
pode ser a minha, pode ser a sua, família se constrói em casa, e também na rua. Essa é a 
legenda do lindo ensaio que a família Vinaga fez com a foto Zanotto. 

rodrigo, feliz aniversário! Saúde, 
paz, alegria, prosperidade, amor 
e uma infinidade de coisas boas. 
Você merece! homenagem de 
sua família! 

rafaela, feliz aniversário, que você possa 
realizar todos os teus sonhos, e saiba 
que estaremos sempre aplaudindo seu 
sucesso!! felicidades! homenagem da 
família e amigos. 

O lEO Clube parabeniza os aniversariantes do mês de janeiro. Votos de felicidades sempre! 

Gustavo ferreira (1º) Gabriela Berger (3) Daiane Scherer (5) Vinicius frandoloso (16)

lucas Zimmermann Schell (19) Evelin Moraes (29)rodrigo D’agostini (25)
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sínDROME DO OváRiO POLiCísTiCO

Dos sintomas 

10% das mulheres

ao tratamento da DOEnÇa 
que atinge até

DIANA HEINZ

F
oi em uma consulta ginecológica que 
Catielen Paula Pavi, de 20 anos, des-
cobriu cistos nos ovários. O motivo da 
ida ao médico foi outro, ela havia pa-

rado de tomar anticoncepcional e queria co-
nhecer novos métodos contraceptivos que se 
adequassem a suas necessidades. Fazia seis 
meses desde a última cartela tomada e pen-
sou que os sintomas de atraso da menstruação 
e acne significavam a readaptação do corpo ao 
ciclo menstrual. 

A ginecologista que Catielen consultou fez 
o pedido de um hemograma e um ultrassom 
transvaginal. Foram esses exames que cons-
taram a síndrome do ovário policístico (SOP), 
que no caso de Catielen, consiste na união en-
tre a presença de cistos nos ovários e maiores 
concentrações de hormônios andrógenos, que 
causam diversos sintomas.

Mas em alguns casos a paciente pode ter 
SOP e não apresentar vários cistos. O diag-
nóstico é definido quando pelo menos dois 
dos três critérios a seguir estão presentes: 
aumento da produção de hormônios mas-
culinos, anovulação (período menstrual 
irregular) e exames de imagem com ová-
rio policístico. Isso, claro, desde que outras 
doenças que cursam com sintomas parecidos 
sejam descartadas.

A síndrome em si atinge de 5 a 10% das 
mulheres em idade reprodutiva. Ela costuma 
surgir quando a hipófise, glândula que regula 
a produção hormonal, acaba estimulando a li-
beração em excesso de andrógenos, os hormô-
nios masculinos. Com isso, o amadurecimen-
to dos óvulos, processo que ocorre todo mês, 
é comprometido. Quando a célula reproduti-
va feminina não se desenvolve como deveria, 
vira um folículo enrijecido, que fica preso na 
região. É o famoso cisto no ovário.

Portanto, aglomeração de cistos em con-
junto com o excesso de hormônios masculinos 
pode impedir a formação de óvulos saudáveis 
e, consequentemente, alterar ou interromper o 
ciclo menstrual, levando à infertilidade. O au-
mento de andrógenos provoca ainda, entre ou-
tros sintomas, o aparecimento de acne e pelos 
no rosto, seios e abdômen. 

REsisTênCia insULíniCa
Catielen acredita que 

possui a síndrome desde 
a adolescência. “Eu apre-

sentava os mesmos sin-
tomas e foi um dos 

motivos que me le-
vou a iniciar o uso 
do anticoncepcional. 
Naquela época, en-
tretanto, não realizei 

nenhum exame que pudesse ter 
me indicado a SOP”, afirma. 

Durante a puberdade, ocor-
re naturalmente um aumento fi-
siológico dos níveis de insulina 
no corpo feminino. Esse aumen-
to, por sua vez, leva a uma que-
da dos níveis de SHBG, uma pro-
teína que se liga à testosterona e 
age regulando sua quantidade. 
Sem esta regulagem bem feita, 
sobra testosterona no organis-

mo e os sintomas aparecem: 
acne, seborreia, queda de 
cabelo, ciclos irregulares e 

outros. 
A nutricionista Schaya-

ne Golzer explica que por trás 
da síndrome do ovário policísti-
co muitas vezes está a resistência 
à insulina, hormônio fabricado 

pelo pâncreas e responsável pelo 
controle do nível de açúcar no 
sangue. “Metabolicamente, mu-
lheres com SOP manifestam com 
frequência hiperinsulinismo, re-
sistência insulínica, síndrome 
metabólica, obesidade, anorma-
lidades no perfil lipídico, pre-
disposição para diabetes tipo 2 e 
doença cardiovascular”, explica. 

Segundo a nutricionista, a re-
sistência insulínica é considera-
da uma característica da doença. 
Ela acontece pela diminuição da 
sensibilidade dos tecidos à ação 
da insulina, determinando im-
portantes implicações metabóli-
cas, provocando deterioração da 
função das células beta do pân-
creas, levando à intolerância à 
glicose.

- resistência à insulina
- Obesidade
- histórico familiar

PRinCiPais sinTOMas
- acne
- Pele e cabelos oleosos
- Dificuldade para engravidar
- Menstruação desregulada ou inexistente
- Ganho de peso
- Crescimento de pelos no rosto, nos 
seios e no abdômen
- Queda de cabelo

faTOREs DE 
RisCO E CaUsas
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EsTiLO DE viDa
De acordo com Schayane, o trata-

mento da SOP está intimamente rela-
cionado a uma mudança de estilo de 
vida, com perda de gordura corporal, 
para melhora de sintomas clínicos da 
SOP. Sendo que, segundo estudos, 
uma perda de 5% do peso corporal 
pode ser capaz de reduzir a resistên-
cia insulínica, o hiperandrogenismo, 
a irregularidade menstrual e a infer-
tilidade. “Combater a obesidade pa-
rece ser um dos pontos principais na 
abordagem da SOP. Problemas atri-
buídos à síndrome podem ser refle-
xos da obesidade sobre o organismo 

feminino”, aponta. 
A nutricionista afirma a neces-

sidade do apoio de outros profissio-
nais da área da saúde, como psicó-
logo, nutricionista e educador físico, 
entre outros. “Certamente os fenôme-
nos biológicos, psicológicos, sociais e 
ambientais são todos interdependen-
tes e o tratamento das pacientes com 
SOP deve ser por meio de um atendi-
mento multiprofissional. É importan-
te identificar quais os sintomas têm 
maior impacto e, portanto, devem ser 
priorizados nos cuidados das pacien-
tes”, explica. 

Nutricionista Schayane Golzer explica a relação 
do estilo de vida e a SOP

Fotos: Divulgação

Não existe uma cura para a síndrome 
do ovário policístico, mas o tratamento, 
aliado à adoção de um estilo de vida 
saudável, afasta as consequências. O uso 
do anticoncepcional oral, ou DiU Mirena 
(hormonal), normaliza o ciclo menstrual 
e diminui a produção de hormônios 
masculinos, devido às doses de estrógeno 
e progesterona. Porém a utilização trata os 
sintomas, não a causa do problema. 
Entretanto, Schayane explica que a 
pessoa deve praticar atividades físicas 
regularmente e ter uma dieta equilibrada, o 
que também significa maneirar no açúcar e 
na gordura. 

DiagnÓsTiCO
O diagnóstico da síndrome só pode ser feito por 

um profissional, assim como a indicação de um trata-
mento adequado, que se encaixe em cada caso. O es-
pecialista leva em conta diferentes sintomas e exames. 

TRaTaMEnTO

RELaÇÃO COM a sOP

Catielen diz que quando foi diagnosticada, sentiu-se perdi-
da. Ela não desejava retornar com o medicamento anticoncep-
cional e pesquisando percebeu que a mudança de hábito era o 
passo inicial para o tratamento. “Penso que o fato de muitas mu-
lheres desenvolverem a SOP é algo muito ligado ao estilo de vida 
que levamos atualmente, e que mudar esses hábitos nos permi-
te enxergar novamente a importância de cuidar da nossa saúde 
física e também mental, sem apenas mascarar os sintomas com 
anticoncepcionais”, afirma. 

Catielen Paula Pavi descobriu a SOP há meses
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EvEnTOs
Lançada a primeira edição da feira Celebrar 
CARINE ARENHARDT 

O lançamento da pri-
meira edição da Feira Ce-
lebrar em Maravilha foi na 
noite de terça-feira (28), no 
auditório da CDL e Associa-
ção Empresarial. A progra-
mação é organizada pelo Nú-
cleo de Eventos e Turismo da 
CDL e voltada para empre-
sários que atuam no ramo 
de eventos. O objetivo da fei-
ra, marcada para o dia 21 de 
março, é divulgar empre-
sas de Maravilha que aten-
dem casamentos, aniversá-
rios, bodas e festas diversas. 

São empresas que ofere-
cem espaços para eventos, 
alimentação e bebidas, de-
coração, trajes sociais, mú-
sica, convites, filmagens, 

fotografia, lembranças, sa-
lões de beleza, entre outras. 
Durante a feira cada em-
presa poderá ter um espa-
ço para mostrar seu traba-
lho. A programação será no 
espaço Luz do Sol, na Linha 

Arabutã, interior de Maravi-
lha. Conforme a coordena-
dora do Núcleo, Bertila Ferri, 
o objetivo é promover mais 
edições nos anos seguin-
tes, para fomentar um setor 
que vem crescendo muito. 

Na terça-feira, após o lan-
çamento oficial, teve palestra 
com Aline Dilke, da empre-
sa Dilken Eventos de Chape-
có, contando sobre sua ex-
periência e mudanças após 
exposições em feiras do setor.

lançamento da feira foi na terça-feira, no auditório da CDl

carine Arenhardt/O Líder

TaLEnTO aRTísTiCO Angélica tem seis anos e já é a modelo infantil oficial para fotografar os looks 
de uma das mais amadas personagens da Disney

Criança maravilhense é escolhida para fotografar 
looks da personagem anna, do filme frozen 2
CARINE ARENHARDT

Um dos maiores suces-
sos de animação infantil, o 
filme Frozen é uma produ-
ção da Disney e já teve sua 
segunda edição lançada. Os 
personagens fazem suces-
so entre as crianças e além 
do filme, uma das grandes 
apostas é a venda das roupas 
das personagens principais. 
No Brasil, o rosto oficial para 
fotografar os looks da perso-
nagem Anna é a maravilhen-
se Angélica Hoffmann Ro-
versi, de seis anos. 

Ela reside em Maravilha 
e foi escolhida pela empre-
sa Regina Festas, represen-

tante da Disney no Brasil, 
para fotografar os vesti-
dos da princesa ruiva. An-
gélica tem sua imagem es-
tampada em vários sites 
que vendem os vestidos 
da personagem infantil no 
Brasil. A sessão de fotos, 
feita em São Paulo, para 
divulgação dos vestidos 
foi o primeiro trabalho de 

Angélica, que atualmente 
mantém contrato com três 
agências infantis – Dior, 
Five e Digital Casting. 

Angélica também já 
fez seu segundo trabalho 
recentemente, quando fo-
tografou com vestidos da 
loja Madu Kids. A peque-
na adora fotografar e deixa 
os pais cheios de orgulho. 

sOnhO DE iRMÃs
a mãe, Marli, conta que levou angélica e também sua 
outra filha, isadora alves Perreira, de 10 anos, para 
uma seleção realizada em Maravilha pela empresa de 
caça-talentos aMC Models, de Chapecó. a primeira 
etapa da seleção foi em janeiro de 2019 e desde então 
a família vem investindo na carreira das meninas. 
isadora mantém contrato com as agências five e 
Digital Casting e também já foi escolhida para um 
trabalho, no entanto, acabou não conseguindo 
fazer as fotos devido a um compromisso familiar. 
Os trabalhos são realizados em São Paulo e a 
família precisa ter a disponibilidade de viajar até a 
capital paulista. 
Marli diz que a família apoia a carreira de angélica 
e isadora e elas estão muito felizes com a 
possibilidade de fazer trabalhos artísticos. “É 
uma sementinha que estamos colocando no 
coração delas, mas se um dia elas decidirem que 
não querem seguir com a carreira, vamos apoiar 
também”, diz a mãe. 

Fotos: Divulgação

Primeiro trabalho foi para divulgação dos looks da anna, do filme frozen 2 

angélica também fotografou para a marca 
Madu Kids 

irmãs angélica e isadora sonham com carreira artística

O Conselho Comu-
nitário de Seguran-
ça (Conseg) de Maravi-
lha está com inscrições 
abertas para interessa-
dos em montar chapas 
para concorrer à elei-
ção para o próximo bi-
ênio 2020/2022. A elei-
ção será das 9h às 19h 
do dia 2 de março, na 
Praça Padre José Bun-
se, junto à base Ko-
ban da Polícia Militar. 

Podem votar os 
membros efetivos ap-
tos. Jandrei Willingho-
efer, assessor legal do 

Conseg, explica quem 
são os membros efe-
tivos. “Como o Con-
seg de Maravilha é o 
de número 061, peran-
te ao Conseg de Floria-
nópolis, qualquer pes-
soa pode votar”, diz. 

As inscrições das 
chapas serão feitas junto 
à Comissão Eleitoral, na 
Rua Blumenau, 100, no 
Bairro Padre Antônio. O 
limite para registro dos 
interessados é às 18h do 
dia 27 de fevereiro. To-
das as chapas devem ser 
inscritas completas.  

EDiTaL 

Conseg de Maravilha 
abre inscrições 
para eleição 
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QUanTO CUsTa? 
Levantamento apresenta valores 
das taxas de alvarás na região
CARINE ARENHARDT 

Definido por legisla-
ção municipal, o va-
lor do alvará de fun-

cionamento para as empresas 
pode mudar bastante de um 
município para outro. Cada 
prefeitura define como ocor-
re o cálculo da taxa, forma de 
pagamento e possíveis des-
contos. O prazo de pagamen-
to encerra geralmente no pri-
meiro semestre do ano para a 
maioria dos municípios. 

Sem o pagamento e o do-
cumento em mão, a empre-
sa fica sem licença para con-
tinuar as atividades. Só estão 
isentos desse pagamento os 
Microempreendedores Indi-
viduais (MEIs), conforme pre-
visto em legislação federal. A 
reportagem do jornal realizou 
nesta semana um levanta-
mento em municípios da re-
gião e apresenta algumas in-
formações sobre a legislação 
municipal e também os valo-
res das taxas. 

O município tem atualmente mais de 2,5 mil cadastros ativos de 
empresas, das quais aproximadamente 1,3 mil devem pagar o 
alvará de funcionamento neste ano. as isentas correspondem 
aos MEis. O valor da taxa do alvará varia de acordo com as 
atividades da empresa. além da taxa pela atividade principal, há 
cobrança de adicionais por atividades secundárias. O valor do 
alvará no município varia entre r$ 252,48 e r$ 6.627,60, anual. 
Em 2019 o município arrecadou aproximadamente r$ 455 mil 
com o pagamento dos alvarás, número que pode ser alterado 
em 2020, de acordo com o reajuste repassado, abertura e 
fechamento de empresas. Neste ano o reajuste é de 3,9856%, 
em comparação com 2019, medido pelo Índice Geral de Preço 
do Mercado (iGP-M). O prazo para pagamento da taxa varia 
de acordo com a vistoria e as empresas novas pagam já no 
momento da abertura. 

MaRaviLha

DEsCansO sÃO MigUEL DO OEsTE 

Nossa reportagem mostra dados sobre a cobrança das taxas 
pagas pelas empresas na liberação dos alvarás de funcionamento

O prazo para o pagamento do alvará 2020 é até o dia 10 de março, em cota única, e 
neste ano o valor teve um reajuste de 3,98%, medido pelo Índice Geral de Preço do 
Mercado (iGP-M). O cálculo do valor é feito de acordo com os tipos de atividades da 
empresa. O valor da taxa é calculado sobre a atividade de maior valor, não havendo 
acréscimos por outras atividades desenvolvidas pela empresa. Neste ano, mais de 5 
mil contribuintes devem pagar o alvará de funcionamento.

O valor do alvará de funcionamento no município é 
calculado, conforme a lei complementar 30/2015, 
levando em consideração o faturamento da empresa 
e atividades desenvolvidas. Para cada atividade 
secundária aplica-se à base a cobrança de mais 10%. 
Nesta lógica, quanto maior a empresa e seu faturamento, 
mais elevada a taxação. O valor total pode variar de uma 
a doze unidades de referência municipal (UfrM), ou seja, 
de cerca de r$ 219 até r$ 2.628 mil, aproximadamente. 
Neste ano o valor lançado pelo município para 
arrecadação com os alvarás de funcionamento é de r$ 
160 mil, sendo que mais de 415 empresas devem pagar 
a taxa.  Quem pagar o alvará até o dia 20 de março terá 
desconto de 10%. a empresa também pode optar em 
parcelar o valor em até seis vezes, mas sem desconto. 
Em 2020 o reajuste nos valores é de 3,94%, acumulado 
do iGP-M de dezembro de 2018 a novembro de 2019. 

ALGUNS VALORES: 
Comércio varejista/cama, mesa e banho: r$ 338,3153
Comércio varejista/vestuário e acessórios: r$ 338,3153
Comércio varejista/ supermercados: r$ 338,3153
Oficina mecânica: r$ 338,3153
Restaurantes e similares: r$ 169,1576
Salão de beleza/ Cabeleireiros: r$ 169,1576



,  MaraVilha 1º DE fEVErEirO DE 2020 21

CUnha PORÃ

fLOR DO sERTÃO 

gUaRaCiaBa

iRaCEMinha 

BOM JEsUs DO OEsTE

ALGUNS VALORES: 
Indústria: r$: 333
Comércio de confecções: r$ 222 
Supermercado: r$ 277,50
Oficina mecânica: r$277,50
Restaurante: r$ 425,50
Salão de beleza: r$ 240,50
*Todos os valores acima são referentes ao 
enquadramento de empresas como ME

O cálculo do valor do alvará de funcionamento leva 
em consideração a atividade e enquadramento da 
empresa, entre outros fatores previstos na legislação 
municipal. a taxa de alvará é cobrada sobre a atividade 
principal, não havendo acréscimos por atividades 
secundárias. Neste ano o prazo para pagamento do 
alvará é 31 de março. O reajuste repassado é de r$ 
7,31%, acumulado do iGP-M em 2019. 

O cálculo do valor a ser pago por cada empresa leva em conta 
as atividades exercidas. Todos os critérios são definidos pela lei 
complementar nº 55/2015, a qual estabelece o valor de r$ 4,68 
para cada Unidade de referência Municipal (UfrM). Não há 
acréscimos por atividades secundárias, no entanto o cálculo é feito 
pela maior alíquota entre as atividades. 
O prazo final para pagamento do alvará de funcionamento 2020 

é o dia 28 de fevereiro, em cota única. O reajuste neste 
ano é de r$ 7,32%, acumulado do iGP-M em 2019. O valor 
lançado neste ano pelo município é de r$ 229.611,85, 

com o pagamento dos alvarás de funcionamento. 
aproximadamente 615 empresas devem pagar a taxa 
em 2020. 

a cobrança dos alvarás de funcionamento é determinada 
pela lei complementar nº 29/2017 e tem o cálculo de valores 
estabelecidos de acordo com as atividades da empresa. há um 
acréscimo de 10% para cada atividade secundária realizada pela 
empresa. Com reajuste de 4,48%, o alvará 2020 deve ser pago 
até o dia 10 de março, em cota única. 
Neste ano aproximadamente 53 empresas devem pagar o alvará. 
Em 2019 o valor arrecadado no município foi de r$ 10.793,93, 
número que pode ser alterado em 2020, de acordo com o 
reajuste repassado, abertura e fechamento de empresas.

ALGUNS VALORES: 
Indústria: r$ 320,42
Comércio de confecções: r$ 155,88
Supermercado: r$ 155,88
Oficina mecânica: r$ 294,44
Restaurante: r$ 155,88
Salão de beleza: r$ 155,88

O cálculo do valor a ser pego pelo alvará de 
funcionamento leva em consideração as atividades 
exercidas pela empresa. No município o valor é 
separado em atividade industrial, comercial, serviço e 
trabalhadores autônomos. Cada atividade secundária 
soma 10% a mais sobre o valor da atividade principal.  
Neste ano o alvará deve ser pago até o dia 30 de abril, 
em cota única. O reajuste é de 3,3668%, de acordo 
com o iNPC. as Microempresas (ME) e Empresas de 
Pequeno Porte (EPP) podem solicitar redução no valor 
de, em média, 50%. Neste ano mais de 560 empresas 
devem pagar a taxa. 

ALGUNS VALORES: 
Indústria: r$ 464,80 
Comércio em geral: r$ 232,40
Comércio de combustíveis: r$ 581
Farmácias e drogarias: r$ 581
Instituições financeiras: r$ 1.394,40 
Postos de serviços bancários: r$ 700
Lotéricas: r$ 350
Clínicas médicas/odontológicas, veterinárias ou 
laboratórios: r$ 581
Prestação de serviços em geral: r$ 350
Autônomos que exigem formação: r$ 290
Autônomos que não exigem formação superior: r$ 174

ALGUNS VALORES: 
Indústria: r$ 295,43 geral e r$ 272,70 para ME/EPP
Comércio Varejista: r$ 272,70 geral e r$ 249,98 para ME/EPP
Restaurante: r$ 295,43 geral e r$ 272,70 para ME/EPP
Mecânica: r$ 295,43 geral e r$ 272,70 para ME/EPP
Salão de beleza: r$227,25 geral e r$ 204,52 para ME/EPP
*Os valores acima são aproximados, levando em consideração 
apenas uma atividade por ramo

De acordo com a lei municipal 820/2011, o cálculo do alvará de 
funcionamento leva em consideração as atividades exercidas 
pela empresa e o regime tributário. a cobrança é sobre a 
atividade principal, com acréscimo de mais 5% para cada 
atividade secundária. 
O pagamento do alvará ocorre após a vistoria, com prazo 
máximo até o dia 29 de maio neste ano. as taxas têm reajuste 
anual, que neste ano é de 3,9856%, de acordo com o Índice Geral 
de Preços no Mercado (iGP-M). 
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TRaBaLhO Município perdeu postos de trabalho em 2015 e 2016 e voltou a ter saldo positivo a partir de 2017 

após período de recessão, Maravilha tem crescimento 
de empregos pelo terceiro ano consecutivo 
CARINE ARENHARDT 

Já nos primeiros meses de 
2015 a economia brasileira co-
meçou a apresentar números 
negativos na geração de empre-
gos. Em dezembro o país finda-
va 2015 com um saldo negativo 
de mais de 1,6 milhão de postos 
de trabalho fechados. Em Mara-
vilha o cenário não foi diferente, 
naquele ano o município per-
deu 113 empregos formais. 

No ano seguinte, 2016, a 
recessão continuava. No Bra-
sil foram mais de 1,3 milhão de 
postos de trabalho fechados e  
em Maravilha, um total de 67. 
O ano 2017 seguia com saldos 
negativos para o país, mas Ma-
ravilha passou a seguir a média 
positiva do Estado e voltou a ge-
rar novos empregos. O ano fi-
nalizou com 134 postos de tra-
balho criados no município, 
conforme os dados registrados 
no Cadastro Geral de Emprega-

dos e Desempregados (Caged) 
do Ministério do Trabalho. 

Em 2018 os números sa-
íram do vermelho em todo o 
país. O Brasil, em um ritmo 
ainda tímido, recuperou mais 
de 420 mil postos de traba-
lho. Maravilha teve salto de 
mais de 150% de crescimen-
to na geração de novos em-
pregos em comparação com 
o ano anterior e fechou 2018 
com 336 novas vagas. 

nÚMEROs DE 2019 
Pelo terceiro ano conse-

cutivo, 2019 também foi posi-
tivo para a Cidade das Crian-
ças. Foram 297 novos postos 
de trabalho criados no muni-
cípio. Nos 12 meses, o núme-
ro de demissões foi maior ape-
nas em abril, julho e dezembro, 
numa comparação com as ad-
missões. O último mês do ano 
teve o pior resultado com o fe-
chamento de 113 postos de tra-

balho. Já o mês com o melhor 
saldo foi janeiro, quando hou-
ve 118 contratações a mais do 
que demissões. 

O setor com maior núme-
ro de empregados e também o 
que obteve o melhor saldo em 
2019 foi a indústria. Somente 
neste setor foram criadas mais 
134 vagas. Em segundo lugar fi-
cou o comércio, com 51 novos 
empregos no último ano. 

O Estado de Santa Catari-
na também teve saldo negativo 
no mês de dezembro, mas na 
média do ano acumulou mais 
de 68 mil novos postos de tra-
balho. Com este número San-
ta Catarina fechou 2019 com o 
melhor saldo dos últimos nove 
anos. No acumulado do ano, 
o número de empregos gera-
dos em Santa Catarina só foi 
menor do que São Paulo e Mi-
nas Gerais, que têm popula-
ções seis e três vezes maiores 
do que a catarinense.
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KOBE BRYANT
O astro da NBa Kobe 
Bryant morreu no dia 
26 de janeiro, aos 41 

anos, vítima de acidente 
de helicóptero. Conquistou 

cinco títulos, prêmio de jogador mais 
valioso, 11 nomeações para a seleção 
da NBa, nove nomeações para a seleção 
de defesa e 18 all-Star Games. Ele se 
aposentou em 2016 como terceiro 
maior pontuador da história. Bryant foi 
roteirista, narrador e produtor do curta 
Dear Basketball, que venceu a disputa pela 
estatueta na categoria Melhor Curta de 
animação no Oscar de 2017.

TUNAI
O cantor e compositor 
José antônio de freitas 
Mucci, conhecido como 

Tunai, morreu no dia 26 
de janeiro, aos 69 anos, 

vítima de parada cardíaca. Engenheiro civil 
de formação, brincava que Elis regina foi 
a responsável por ele deixar os canteiros 
de obras na década de 1970 para seguir a 
carreira artística. Em 1984 lançou frisson, 
seu maior sucesso.

FLAVIO GOLDEMBERG
O diretor e produtor flavio 
Goldemberg morreu no dia 
28 de janeiro, aos 58 anos, 

vítima de infarto. Ele iniciou 
sua carreira na rede Globo 

em 1981, onde atuou por 17 anos conduzindo 
produções como armação ilimitada e TV 
Colosso. Em janeiro de 2010 voltou a trabalhar 
na emissora, onde estreou como diretor. 
Desde então fez parte da equipe de direção 
de diversos programas, entre eles Big Brother 
Brasil, Superstar, The Voice e The Voice Kids. 

MARIA BAGGIO LIRA
faleceu no dia 24 de janeiro, no hospital São 

José de Maravilha, aos 87 anos. Seu 
corpo foi velado na igreja Católica da 
linha Caravaggio, em Guaraciaba, e 
sepultado no cemitério da comunidade.

ROMARINO GARLET
faleceu no dia 25 de janeiro, no hospital 
de Palma Sola, aos 68 anos. Seu corpo 
foi velado na Casa Mortuária de anchieta 
e sepultado no cemitério municipal. 

NELSI MARIA WERLANG
faleceu no dia 26 de janeiro, no hospital 
de Pinhalzinho, aos 65 anos. Seu corpo 
foi velado no Clube de idosos do Distrito 
de Juvêncio e sepultado no cemitério da 
comunidade.

LIBÓRIO EDIVINO BENDER
faleceu no dia 27 de janeiro, no hospital 
São José de Maravilha, aos 73 anos. 
Seu corpo foi velado na Casa Mortuária 
Municipal de Maravilha e sepultado no 

cemitério municipal de Maravilha.

IRACEMA BELMIRA SALLA DALLACORT
faleceu no dia 28 de janeiro, no hospital 
São lucas de Guaraciaba, aos 98 anos. 
Seu corpo foi velado na Casa Mortuária 
de Guaraciaba e sepultado no cemitério 
municipal. 

VILMAR GOMES DA COSTA
faleceu no dia 29 de janeiro, no hospital 
regional de Chapecó, aos 49 anos. 
Seu corpo foi velado na igreja Católica 
da linha Traíras de São Miguel da 
Boa Vista e sepultado no cemitério da 
comunidade.

LEO OESTERREICH
faleceu no dia 31 de janeiro, no hospital 
São José, aos 74 anos. Seu corpo foi 
velado no salão comunitário do Bairro 
União, em Maravilha, e sepultado no 
cemitério municipal.

ObItuÁRIO

CARINE ARENHARDT

A comunidade de Bar-
ra do Traíra, interior de Flor 
do Sertão, sediou no domin-
go (26) a 13ª edição da Festa 
de Nossa Senhora dos Nave-
gantes e São Brás. A progra-
mação começou pela manhã, 
com café e chimarrão para a 
recepção dos participantes na 
ponte sobre o Rio Sargento. 

Em seguida os barcos sa-
íram em procissão pelo Rio 
das Antas, em direção à co-
munidade de Barra do Traí-
ra, onde fiéis aguardavam a 
chegada da imagem de Nos-

sa Senhora dos Navegantes. 
Com o fim da procissão pelo 
rio, a imagem foi carregada 
até o Santuário da comuni-
dade, acompanhada também 
por São Brás.  

Em seguida teve celebra-
ção religiosa com benção da 
água e da garganta. A progra-
mação teve ainda almoço e 
sorteio de brindes. Durante a 
procissão pelo rio teve a ben-
ção das embarcações e todo o 
trajeto foi acompanhado pelo 
Corpo de Bombeiros.

fLOR DO sERTÃO Programação teve celebração religiosa e procissão pelo Rio das Antas 

festa de nossa senhora dos 
navegantes e são Brás reúne fiéis 

Fotos: carine Arenhardt/O Líder

fiéis carregam a imagem até o 
Santuário da comunidade

Procissão com a santa pelo rio das antas Celebração teve benção da água e da garganta 
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cOtIDIANO

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

PROTETOR LaTERaL

No ano 2009 o Contran emitiu a Resolução 323, estabelecendo 
os requisitos técnicos de fabricação e instalação de protetor lateral 
para veículos de carga.

Os caminhões, reboques e semirreboques com peso bruto to-
tal (PBT) superior a 3.500kg (três mil e quinhentos quilogramas) 
novos, nacionais e importados, fabricados a partir de 1º de janei-
ro de 2011, somente poderão ser registrados e licenciados se esti-
verem dotados do protetor lateral que atenda às especificações 
constantes no anexo da Resolução. Os caminhões, reboques e se-
mirreboques com PBT superior a 3.500 kg (três mil e quinhentos 
quilogramas) cujas características originais da carroçaria forem al-
teradas, ou quando neles for instalado algum tipo de implemento, 
a partir de 1º de janeiro de 2011, também deverão atender às espe-
cificações constantes do anexo da referida Resolução.

Podem estar incorporados no protetor lateral, desde que se-
jam atendidas as dimensões prescritas nos anexos da resolução, 
os componentes fixados permanentemente ao veículo, como cai-
xas de ferramentas, suporte para rodas sobressalentes, reservató-
rios de água, equipamentos específicos para fins diversos ou ou-
tros, os quais devem atender os requisitos específicos da resolução.

No local do pneu sobressalente, quando for necessária a colo-
cação do protetor lateral e não for possível o modelo fixo, deve ser 
aceito o protetor lateral basculante. Os demais requisitos devem ser 
atendidos.

Aproveite a nossa dica e respeite a legislação de trânsito.

Tenham todos uma boa semana.

sUsTO Três pessoas estavam no veículo e foram encaminhadas 
para atendimento médico 

Caminhão cai da ponte do 
Rio das antas na BR-282

Um acidente foi registra-
do na manhã de terça-feira 
(28) na BR-282, entre São Mi-
guel do Oeste e Iraceminha. 
Um caminhão seguia no sen-
tido Maravilha/São Miguel 
do Oeste quando saiu da pis-
ta, colidiu na contenção da 
ponte do Rio das Antas e caiu. 

Três pessoas estavam no 
veículo, que ficou destruído, 
e foram encaminhadas para 
atendimento médico, está-
veis e sem ferimentos graves. 
A Polícia Rodoviária Federal 
foi acionada e esteve no local 
para controlar o trânsito e re-
alizar o levantamento técnico 
do acidente. Caminhão ficou destruído com a queda 

rudinei Heinle / 103Fm

A Polícia Militar de Ma-
ravilha está realizando ope-
rações de trânsito e notifi-
cando diversos veículos que 
fazem uso de som nos lote-
amentos da cidade. O obje-
tivo é educar as pessoas que 
frequentam estes locais e dar 
uma resposta para a popula-
ção que faz uso do 190 para 
denunciar as perturbações. 

Foram notificados diver-
sos condutores, realizados 

testes de bafômetro e recolhi-
dos veículos que cometeram 
crimes de trânsito ou estavam 
com documentação irregular. 
De acordo com a PM, nos pró-
ximos dias essas operações 
vão ser intensificadas, ten-
do em vista que com a apro-
ximação do Carnaval a ten-
dência é que aumente o fluxo 
de pessoas nestes locais, dei-
xando lixo na via e dirigindo 
após ingerir bebida alcoólica.

TRÂnsiTO
Colisão envolve 
carro e caminhão na 
avenida Maravilha

Uma colisão transversal 
envolvendo um veículo Gol e 
um caminhão foi registrada na 
quarta-feira (29), por volta das 
18h30, na Avenida Maravilha. 

Conforme as guarnições do 
Corpo de Bombeiros e Samu, 
o condutor do carro apresen-
tava escoriações no rosto e nas 

pernas e a passageira não so-
freu ferimentos aparentes, mas 
relatou dores torácicas. Am-
bos foram conduzidos ao hos-
pital para atendimento médico. 
Já o motorista do caminhão não 
se feriu. A Polícia Militar tam-
bém foi acionada e esteve no lo-
cal para atender a ocorrência. 

acidente resultou em danos materiais

Divulgação/ corpo de Bombeiros

iRREgULaRiDaDEs

iRaCEMinha

Polícia Militar realiza 
operações de trânsito

Polícia Civil indicia 
motorista envolvido 
em acidente

A Polícia Civil, por meio da 
Delegacia de Polícia de Iracemi-
nha, concluiu inquérito policial e 
indiciou o motorista de um veícu-
lo envolvido em acidente de trân-
sito ocorrido na BR-282, em Irace-
minha, no mês de agosto de 2019. 
A colisão foi entre um caminhão-
tanque e uma carreta, com des-
pejo de álcool anidro e risco de 
explosão no local, que permane-
ceu interditado por quase 24h.

Após a investigação, a Polí-

cia Civil concluiu o procedimen-
to com o indiciamento de um dos 
motoristas, que conduzia o veícu-
lo com velocidade acima do per-
mitido e realizou ultrapassagem 
indevida, a qual resultou na in-
vasão da pista contrária e conse-
quente colisão. O suspeito foi in-
diciado pelo crime de perigo para 
vida ou saúde de outrem e tam-
bém por crime ambiental em 
razão do vazamento do álco-
ol anidro no local do acidente. 

A equipe do Batalhão de Po-
lícia de Fronteira abordou, na 
tarde quinta-feira (30), um ca-
minhão que tracionava um bi-
trem emplacado em Belmon-
te, conduzido por um homem 
de 36 anos. A ocorrência foi re-
gistrada na BR-163, em San-
to Antônio do Sudoeste.

Na primeira carreta do con-

junto os policiais encontraram 
100 caixas de agrotóxicos con-
trabandeados do Uruguai. A car-
ga foi avaliada por um técnico 
da área agrícola em R$ 700 mil.

O condutor, juntamen-
te com a carga e o caminhão, 
foi encaminhado para a de-
legacia de Barracão para os 
procedimentos cabíveis. 

MaRaviLha

agROTÓxiCOs

homem é preso por 
dirigir embriagado 

Caminhão é apreendido 
com carga contrabandeada

O fato aconteceu na noite 
de terça-feira (28) na Rua Sera-
fim Bertazo. A guarnição da Po-
lícia Militar fazia rondas quan-
do se deparou com um acidente. 
Segundo pessoas que estavam 
no local, o condutor do veícu-
lo colidiu em uma árvore e fugiu 
do local. Ele foi encontrado nas 
proximidades e relatou que es-

tava no posto com os amigos, to-
mou algumas cervejas e estava 
indo para casa. Durante o traje-
to, outro veículo teria cortado a 
frente e quando desviou, seu ve-
ículo colidiu em uma árvore na 
Praça Fioravante Trevisan, a Pra-
ça dos Motoristas. Após reali-
zar o bafômetro, o homem foi 
preso por dirigir embriagado.

Carga foi avaliada em r$ 700 mil 

Divulgação/BpFron
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ESpORtE
fUTEBOL DE BasE Abertura contou com atletas das quatro categorias em disputa

Copa Maravilha segue com fase eliminatória
A abertura da 5ª Copa 

Maravilha-Troféu Fabinho 
Baiano foi na noite de terça-
feira (28), quando as equipes 
se apresentaram no gramado 
do Estádio Osvaldo Gomes 
Werner. Aproximadamente 
dois mil atletas estão em Ma-
ravilha, divididos nas cate-
gorias sub-11, 13, 15 e sub-17 
de futebol.

Para início da cerimônia 
de abertura a Fanfarra da Es-
cola de Educação Básica João 
XXIII se apresentou. Em se-
guida, cada equipe foi apre-
sentada, e enquanto anun-
ciadas, um vídeo sobre a 
trajetória futebolística de 

Fabinho Baiano rodava em 
um telão. Na sequência, fo-
ram entoados os hinos na-
cionais do Paraguai, Argenti-
na e Brasil.

Nesta edição são 82 equi-
pes de 31 municípios brasilei-
ros, um de Missiones, na Ar-
gentina, e um de Ciudad del 
Este, Paraguai.

Para conduzir o fogo sim-
bólico foi convidado o atle-
ta Pablo Ruan Klumb Goss-
ler, da equipe de futebol de 
Maravilha categoria sub-15. 

O juramento do atleta foi co-
mandado por Alisson Felipe 
de Lemes.

Hermes Barbieri, presi-
dente do Sicoob Credial, fa-

lou em nome dos patrocina-
dores; na sequência, usou 
a palavra o coordenador da 
empresa Planeta Bola, orga-
nizadora da competição, Alex 
Pereira; e a abertura oficial 
foi realizada pelo prefeito em 
exercício, Sandro Donati.

PRiMEiRO JOgO Da 
COPa MaRaviLha 

TERMina COM EMPaTE
Logo após a abertura foi 

realizado o jogo entre SEJL/
CRM x EC MBS de Goiás. A 
disputa terminou empatada 
em um gol. Para o SEJL/CRM, 
quem marcou foi Vitor Klein, 
e para MBS GO, Ítalo Marquis.

PaRTiCiPaÇÃO Das EQUiPEs MaRaviLhEnsEs 

além da partida de abertura, até o fechamento desta edição Maravilha já havia 
entrado em campo duas vezes com cada equipe. Na primeira rodada o sub-15 
perdeu de 3 x 0 para o Juventude, sub-13 fez 2 x 1 no Juventude e o sub-11 perdeu 
por 3 x 0 para o Juventude. 
Na segunda rodada, que foi realizada na quinta-feira (30), o sub-17 de Maravilha 
perdeu pelo placar de 6 x 0; na categoria sub-15, perderam por 3 x 0; empate em 
um gol na sub-13; e pela categoria sub-11, derrota por 1 x 0. Todas as disputas 
foram contra o lajeadense.
Na sexta-feira (31) teve a última rodada da fase de classificação. as equipes de 
Maravilha entraram em campo contra o Ítalo athlético em todas as categorias. até 
o fechamento desta edição os resultados não estavam disponíveis. 

fanfarra da Escola de Educação Básica João XXiii fez a apresentação de abertura

Juramento do atleta foi comandado por alisson felipe de lemesUma a uma, equipes se apresentaram

fogo simbólico foi conduzido pelo atleta Pablo ruan Klumb Gossler

hermes Barbieri representou os patrocinadores alex Pereira falou em nome da empresa Planeta Bola, organizadora do evento Sandro Donati declarou aberta oficialmente a 5ª Copa Maravilha
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ESpORtE

 ONEIdE BEhLING

No domingo (26) foi reali-
zada a penúltima rodada da pri-
meira fase do Campeonato Mu-
nicipal de Futebol Masculino e 
de Futebol Suíço Feminino, no 
campo do Miraguaí. Pelo fute-
bol suíço feminino, o único jogo 
da rodada teve empate em 2 gols 
entre CR7 e Amigas da Bola. No 
futebol masculino, Bairro Angico 
3 x 0 Campo Grande, Os Piá do 
Inca 3 x 4 CK Transportes e Mun-
do Novo 1 x 0 Miraguaí.

A última rodada será realiza-
da amanhã (2), em horário ainda 
a ser confirmado, com os seguin-
tes jogos: futebol suíço feminino, 
Meninas FS x Amigas da Bola, e 
futebol masculino, Mundo Novo 
x CK Transportes.

forma de disputa foi bem aceita pela comunidade 

Divulgação

a classificação provisória 
até o término dessa 
rodada é a seguinte:
FUTEBOL MASCULINO

1º Mundo Novo, 2º CK Trans-
portes, 3º Bairro Angico, 4º Tot-
tenham, 5º Miraguaí, 6º Cam-
po Grande e 7º Os Piá do Inca

FUTEBOL SUíçO FEMININO
1º Soccer Girls, 2º CR7, 3º Ami-
gas da Bola, 4º Meninas 
FS e 5º F7.

REsisTênCia Competição foi no sábado (25) e contou com a presença 
dos atletas Leandro e Cleusa Arend

Maravilhenses participam de 
ultramaratona no Rio grande do sul 

O casal Leandro e Cleu-
za Arend participaram, no sá-
bado (25), em Torres, no Rio 
Grande do Sul, da 16ª Tra-
vessia Torres Tramandaí 
(TTT Ultramaratona). A lar-
gada foi em Torres e eles per-
correram 82 quilômetros pe-
las praias gaúchas até chegar 
em Tramandaí. 

Os maravilhenses partici-
param pela categoria dupla. 
Primeiro Leandro percor-
reu 47 quilômetros e Cleu-
za completou o restante da 
prova. O tempo de prova de-
les foi de 10h14:45. A compe-
tição foi disputada também 
nas categorias solo, quartetos 
e octetos.  

Mais de 2 mil atletas par-
ticiparam da Ultramaratona. 
“Foi uma prova muito can-

Casal completou a prova em pouco mais de dez horas

Divulgação

sativa e desgastante, pois os 
competidores seguiram pela 
areia da beira da praia e neste 

ano foi sob um sol escaldante 
e o mar com ressaca, ou seja, 
o mar invadia as areias mo-

lhando os pés dos competi-
dores e dificultando mais a 
corrida”, explicam. 

COMPETiÇÃO
Diversos gols marcam rodada do campeonato 
de santa Terezinha do Progresso 

Estão abertas as inscri-
ções para o projeto da As-
sociação Desportiva Cunha 
Porã (ADCP) de Futsal e Vô-
lei. A entidade divulgou a 
abertura por meio de uma 

rede social. Na publicação, 
conta que o projeto começou 
em 2013 e que é uma inicia-
tiva que acredita na trans-
formação das crianças e jo-
vens por meio dos esportes. 

Desde segunda-fei-
ra (27) está sendo realiza-
do o cadastro de todos que 
tiverem interesse em parti-
cipar. Os pais ou responsá-
veis devem levar os filhos, 

juntamente com os docu-
mentos pessoais, na Comis-
são Municipal de Espor-
tes (CME) de Cunha Porã, 
que fica junto ao Giná-
sio Municipal de Esportes. 

inCEnTivO
aDCP com inscrições abertas para futsal e vôlei 

COPa MaRaviLha 
Vestir a camisa de um grande clube de futebol do 

Brasil e do mundo é o principal objetivo dos garotos que 
estão em Maravilha. Assistindo alguns jogos, deu para 
perceber que têm atletas se atrapalhando com o nervo-
sismo e a ansiedade. Fiquei com a impressão que alguns 
jovens estão mais preocupados e atentos aos “olheiros” 
no alambrado do que jogar futebol. Teve um que pergun-
tou para qual clube ou empresário eu trabalhava. Sabe-
mos que para ser um jogador de futebol é muito difícil, 
existem muitos obstáculos e a concorrência é enorme. 
Então, galera, os estudos são primordiais, sempre em 
primeiro lugar. O futebol é consequência.

inTERnaCiOnaL 
Thiago Galhardo é a melhor notícia para os colora-

dos neste começo de temporada. Ele está dando conta 
do recado. Galhardo tem repertório próprio e ainda aju-
da o time. Estou achando interessante ver o D’Alessan-
dro se preocupando somente com o ataque e não com 
a defesa. Neste sábado, às 19h, no Colosso da Lagoa em 
Erechim, o Inter visita o Ypiranga. Muitos colorados da 
região estão mobilizados para ver o time do coração de 
perto.

Tá ERRaDO 
A bola aérea é o principal problema agora. Não pode 

tomar três gols do São Luiz. São quatro gols sofridos em 
três partidas. E todos na bola aérea. Se continuar assim, 
vai ter muita gente com o coração na mão terça-feira (4), 
às 19h15, na Pré-Libertadores. Tem que corrigir isso, né 
Sebinho? Chilenos estão de olho!

gRêMiO 
Sobre as contratações “ousadas” do Grêmio, não con-

cordo com a chegada de Diego Souza. Mas os gremistas 
já torceram para elencos que pareciam piada. Não dá 
para prever o futuro, mesmo sabendo que as chances 
de dar errado são maiores. O negócio é torcer, somente, 
como sempre é o que resta. E nesta segunda-feira (3), às 
20h, tem Grêmio x Esportivo na Arena.

TiME 
Diego Souza pode ser pesado, mas se observarmos 

com atenção ele vai ter quatro jogadores leves em vol-
ta. Montaria o Grêmio assim: Vanderlei, Victor Ferraz, 
Geromel, Kannemann e Caio Henrique; Lucas Silva, 
Matheus Henrique e Jean Pyerre (Tiago Neves); Ever-
ton, Pepê e Diego Souza. Banco: Paulo Vitor, Orejue-
la, David Braz, Cortez, Maicon, Alisson, Tiago Neves 
e Luciano.

TRês RODas
Pessoas de diferentes partes do Brasil e países, como 

Paraguai e Argentina, estarão em Maravilha, dias 21, 22 
e 23 de fevereiro, para mais um encontro da Irmanda-
de Triciclistas do Sul. Segundo Valmir Schmitt, um dos 
organizadores, o objetivo é para juntar o ronco de seus 
motores, rever amigos, ou fazer novos. Conversando com 
Schimitão, podemos perceber que não é só um encon-
tro de motos, são criados laços, troca de ideias, descon-
tração. Sempre com muita alegria e amizade. O convi-
te é para toda a comunidade comparecer na Associação 
Atlética Banco do Brasil, Linha Nova Concordia, e pres-
tigiar os triciclistas.
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ESpORtE

A noite de segunda-feira (27) 
foi de início de trabalho para o 
time de futsal adulto da Secre-
taria de Esportes, Juventude e 
Lazer/Acema de Maravilha. O 
técnico Beni de Lima fez os pri-
meiros trabalhos com a equi-
pe que vai disputar a Liga Cata-
rinense de Futsal-série ouro. A 
comissão técnica e parte da di-
retoria esteve presente para apre-
sentação da maioria dos jogado-
res que irão vestir a camisa do 
Maravilha Futsal em 2020.

Em sua explanação, o técni-
co pediu empenho aos jogado-
res, bem como disse que da par-
te dele não vai faltar dedicação. 
“Gostaria que entendessem que 
só fica quem tiver condições de 
ajudar e cumprir com os trei-
nos e horários”, disse, ressaltan-
do que ninguém deve chegar 
atrasado ou não comparecer 
aos treinos por motivos fúteis ou 
não justificáveis.

A equipe vai treinar quatro 
noites por semana, intercalan-

EsPORTE Trabalhos iniciaram na noite de segunda-feira (27), no 
Ginásio Municipal Gelso Tadeu Mello Lara

Maravilha futsal começa 
preparação para a Liga Catarinense

Equipe vai treinar quatro vezes por semana

do preparação física, técnica e jo-
gos-treinos. “Até na quinta-feira 
de cada semana vamos ter ati-
vidades mais puxadas e na sex-
ta-feira treinos leves, para se pre-
parar para os jogos nos sábados”, 
falou Lima.

Até a abertura da compe-
tição estadual será feita a apre-
sentação oficial dos atletas e 
uniformes e de todos os patroci-
nadores.

LisTa DE aTLETas
GOLEIROS: Jonas da Rosa, Ro-
drigo Jacobsen, Renua Kiling e 
Alexandre Braganholo
FIxOS: Eduardo Heydt, Elean-
dro da Silva, Diego Pandolfo, Lu-
cas Viebrandz e Felipe Willin-
ghoefer
ALA DIREITA: Aldo Dia Santos, 
Erick Correa e Bruno Tessari
ALA ESqUERDA: Leonardo 
Stieler, João Michels, Leonardo 

Colaço
PIVô: Ítalo Stieven, Wesley Wei-
zenmann, João Pedro Minski e 
Ado Ranzi
COMISSÃO TéCNICA: técnico 
Beni de Lima e auxiliares Gian 
Mauro Silva e Matheus Tonini
Sobre os jogadores, Lima disse 
que o grupo ainda não está fe-
chado e que outros vão ser ob-
servados até o fim da pré-tem-
porada.

nelcir Dall’Agnol/O Líder

O grupo de Pedal de 
Cunha Porã realizou, no dia 
26 de janeiro, o 4º Pedal Lí-
derfarma de Cicloturismo. 
O evento contou com a par-
ticipação de aproximada-
mente 200 ciclistas de 25 
municípios. Antes da larga-
da, os grupos de ciclismo 
do Oeste lançaram o calen-

dário de eventos para todo 
o ano 2020. Conforme Van-
duir Matias Deters, de Tuná-
polis, um dos coordenadores, 
a organização do calendá-
rio de eventos é resultado 
do esforço de muitas pesso-
as que prezam pela organiza-
ção coletiva e dedicam tem-
po aos eventos dos grupos.

A Liga Esportiva Frontei-
rista (LEF), filiada à Federa-
ção Catarinense de Futebol 
(FCF), comunica que a Fase 
Oeste do Campeonato Cata-
rinense de Futebol Não-Pro-
fissional 2020 levará o nome 
de Taça Fritz Bier. O congres-
so técnico será no dia 29 de fe-
vereiro, no salão de festas da 
empresa patrocinadora da 
competição, a Cervejaria Fritz 

Bier, localizada na Linha Cris-
to Rei, São João do Oeste, ao 
lado da rodovia SC-163, às 9h.

Para a disputa da fase Oes-
te estarão habilitadas as equi-
pes que disputaram compe-
tições federadas organizadas 
por uma liga não-profissio-
nal filiada e com suas obri-
gações legais em dia com a 
Federação Catarinense de Fu-
tebol (FCF) e a Confederação 

Brasileira de Futebol (CBF). 
A Liga Chapecoense de Fu-
tebol organizou o seu regio-
nal no segundo semestre de 
2019, enquanto a Liga Espor-
tiva Oestina de São José do 
Cedro e a LEF estão com o 
regional em andamento e ter-
minarão no início de março.

Até o momento tem con-
firmado o Clube Recreati-
vo Maravilha (CRM), atual 

campeão, como represen-
tante de Maravilha na Fase 
Oeste da competição. A ex-
pectativa para 2020 é de que 
novamente as duas equipes fi-
nalistas do campeonato este-
jam representando a região 
Oeste na fase estadual do fu-
tebol não-profissional, po-
rém isso dependerá da quan-
tia de equipes que disputarão 
as competições no Estado.

ORganiZaÇÃO
Congresso Técnico do Estadual de amadores 
será em fevereiro

BiCiCLETa
grupos coletivos do Oeste 
lançam calendário de 
eventos do Cicloturismo 

- 4º Desafio Sysmo de Mountain Bike de São 
Miguel do Oeste (9/2)
- 3º Pedala Tunápolis (15/3)
4º Cicloturismo rota das Cachoeiras em 
Pinhalzinho (5/4)
- 3º Pedala Cedro (30/8)
- 2º Pedal lassberg de itapiranga (13/9)
- 3º Desafio das Montanhas em Chapecó (11/10)
- 5º Desafio líderfarma de Cicloturismo de 
Maravilha (18/10)
- 4º Cicloturismo Pratas Thermas hotel de São 
Carlos (15/11)
- 4º Modelo Bike Tour em Modelo (6/12)
- 2º Desafio MTB de São João do Oeste (13/12)

Hoje (2) será realizada a 
oitava rodada do returno do 
Campeonato Municipal de 
Bocha 48 de Santa Terezinha 
do Progresso. Na programa-
ção estão os seguintes jogos: 
no Bar do Tide jogam Bar 
do Tide contra Bar do Tato I; 
no Bar do Tato jogam Bar do 
Tato II e Bar do Vande I; no 
Bar do Vande jogam Bar do 

Vande II e Nova Floresta; e 
no Bar do Sena jogam Bar do 
Sena e São José do Laranjal.

Os jogos estão progra-
mados para iniciar às 14h. 
A equipe da Área dos Pa-
dres folga nesta rodada. A úl-
tima rodada do returno será 
no sábado (8), quando fica-
rão definidas as equipes clas-
sificadas para as semifinais.

BOCha 48
Municipal de santa 
Terezinha do Progresso 
na reta final 
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Troféu Fabinho Baiano entrega as premiações para os vencedores da 
5ª edição na segunda e terça-feira 

Copa Maravilha segue neste fim 
de semana com fase eliminatória 

CaTEgORias DE BasE 
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Maravilha tem crescimento 
de empregos pelo terceiro 
ano consecutivo

Lei amplia o 
parcelamento do IPvA 
para até 12 vezes 

Festa de Nossa Senhora 
dos Navegantes e 
São Brás reúne fiéis

Município perdeu postos de trabalho em 
2015 e 2016 e voltou a ter saldo positivo a 
partir de 2017

ao pagar o imposto utilizando o cartão, o 
proprietário do veículo já terá a situação do 
iPVa regularizada 

Programação teve celebração religiosa 
e procissão pelo rio das antas no 
domingo (26)

TRaBaLhO CaRTÃO DE CRéDiTO fLOR DO sERTÃO

carine Arenhardt/O LíderArquivo/O LíderArquivo/O Líder


