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vai começar a 5ª Copa maravilha 
Categorias de base do município treinam para mais uma edição do evento esportivo

COmO eCOnOmiZar? 

Chegou a hora do 
material escolar 
O início de ano chega com um gasto extra 
para quem tem filhos em idade escolar, mas 
algumas dicas podem ajudar na hora de 
economizar PÁgina 3
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O PrOBlema é OuTrO
É importante saber que nem sempre dependemos de 

fatores externos para resolver as coisas.
Exemplo: “se eu trocar de emprego, as coisas vão me-

lhorar!” Certeza?
É importante que o diagnóstico seja mais preciso. Ou 

então, pode acontecer o pior: as coisas mudam da forma 
que você queria, mas você percebe que nada mudou.

O problema era outro. O problema é outro. E ele não 
está lá fora. Será que ele está no observador?

*
Ao mesmo tempo subestimamos e superestimamos 

a comunicação. É fato comprovado e aceito: você não 
controla a forma que a sua mensagem vai ser compreen-
dida. Somos um mecanismo complexo de interpretação.

Já falei sobre isso e voltarei ao tema, mas por ora é 
o seguinte: em função de você e eu sermos um meca-
nismo complexo de interpretação, temos duas opções. 
Ou falar e escrever e ignorar as interpretações, ou en-
tão entrar no debate. O difícil é identificar quando ado-
tar cada uma.

*
A especialização cobra um preço: a falta da visão do 

todo. Dizem que é uma opção clássica: ou você deve sa-
ber muito sobre uma coisa, ou saber um pouco sobre mui-
tas coisas.

Eu acredito que essa premissa já pode ser questiona-
da. Ela nasceu numa época em que “saber muito” era de-
corar o que hoje está no Google.

O especialista pode, se quiser, levantar a cabeça e en-
tender melhor o contexto em que está inserido. Ou per-
mitir que a sua especialidade continue sendo uma conve-
niente desculpa.

*
Li e ouvi em vários lugares (em 3 ou 4) a mesma ideia: 

às vezes é bom não ter um plano B. Se você tem um plano 
B, você desiste quando do plano A? Diante da primeira di-
ficuldade, ou realmente esgota as possibilidades?

Não ter plano B, em algumas situações, obriga você a 
perseverar. Não há outra opção – o plano A, único, preci-
sa dar certo.

Vivemos em um mundo com infinitas possibilidades – 
seria justamente esse o motivo de tantas desistências?

3ª eDiÇãO

maravilha promove Seminário de Turismo
A Secretaria de Indústria, 

Comércio e Turismo, em par-
ceria com o Conselho Mu-
nicipal de Turismo (Com-
tur), realizou o 3º Seminário 
para o Planejamento Estra-
tégico do Turismo de Mara-
vilha, na quarta-feira (22).

O evento ocorreu no Ma-
ravilha Palace Hotel e con-
tou com a presença de conse-
lheiros, empresários, artesãos, 
funcionários públicos e pro-
dutores rurais. O seminário 
foi conduzido pela turismólo-
ga Karla Hall e a jornalista Sil-
via Nowalski, dando sequên-
cia às ações de fortalecimento 
dos cinco segmentos que es-
tão sendo trabalhados: tu-
rismo industrial, de lazer, de 

eventos, rural e de crianças.
No encontro foram refor-

çados e debatidos os aspec-
tos que favorecem e desfavore-

cem cada segmento quanto aos 
atrativos, equipamentos, servi-
ços e estrutura, e também de-
finidas ações a serem tomadas 

para cada um. O próximo en-
contro ficou definido para o dia 
5 de fevereiro, às 19h, no espaço 
Luz do Sol, na Linha Arabutã.

Encontro foi realizado no maravilha Palace hotel

Divulgação
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O Sicoob tem o

crédito ideal crédito ideal
para realizar seu sonho!

Aproveite as condições de janeiro e fevereiro.

Ouvidoria: 0800 725 0996 | Deficientes auditivos ou de fala: 0800 940 0458 | www.sicoob.com.br

POSSO reaPrOveiTar maTeriaiS 
DO anO PaSSaDO?
Esta é uma ótima dica. vale dar uma olhada nos 
materiais do ano anterior e verificar se algo pode ser 
reutilizado. 
aline Baierle é mãe da amanda luiza, de 7 anos e helena 
luiza, de 2 anos, e garante que alguns materiais que 
as filhas utilizaram em 2019 serão usados novamente 
neste ano. “alguns materiais da amanda vamos utilizar 
novamente, pois estão bem conservados, então acredito 
que vou economizar um pouco. mochila elas não irão 
ganhar novas, será a mesma do ano anterior”, afirma. 
a compra dos materiais que faltam deve ser feita na 
próxima semana. aline também diz que não costuma 
levar as filhas junto na hora de escolher os itens e estima 
um gasto de até r$ 300. Sem muito tempo para fazer 
pesquisa de preço, aline aposta em comprar os materiais 
em uma loja já conhecida, onde é cliente há alguns anos. 
na hora de escolher o que levar para casa, ela leva em 
consideração o preço do material, mas sem deixar de 
lado a qualidade. 
amanda, que vai para o segundo ano, também precisa 
de algumas peças novas do uniforme. mas claro que as 
roupas de 2019 também voltam a ser usadas neste ano. 
Para helena, que ainda frequenta a creche, o uniforme 
não é obrigatório. Para os pais que precisam comprar 
uniformes, a pesquisa de preço também é importante se 
o objetivo é economizar. 

DiCaS De eCOnOmia O ano letivo começa em fevereiro, mas janeiro já é marcado pela intensa procura 
de clientes nas lojas que vendem os itens escolares

Chegou a hora do material escolar 
CARINE ARENHARDT

Quem tem filho em idade 
escolar sabe muito bem que 
o início de ano chega com 
um tradicional gasto extra. 
A animação com o novo ou 
primeiro ano letivo da crian-
çada começa pela compra 
dos materiais escolares. Os 
pais costumam receber das 
escolas uma lista com su-
gestões de materiais que se-
rão utilizados pelos filhos no 
decorrer do ano e na hora de 
fazer as compras o valor final 
pode pesar no bolso. 

Pesquisa de preço, bus-
car promoções, condições 
de pagamento e marcas es-
colhidas podem influenciar 
bastante no valor final. Le-
var a criança junto na hora 
de fazer as compras tam-
bém pode refletir no gasto 
com o material, mas é cla-
ro que isso fica a critério de 
cada família. 

Nesta semana, o estu-
dante Pedro Henrique Ribei-
ro, de 8 anos, acompanhou a 
mãe, Regina, para a compra 
dos materiais. Além dos ma-
teriais para o Pedro, Regina 
comprou os itens da lista da 
filha Elisa, de três anos. Na 

hora de escolher onde com-
prar, a mãe levou em consi-
deração dicas de amigas so-
bre promoções e pagamento. 

Taina Sinsen Brizola le-
vou a filha Maria Vitória, de 
três anos, para escolher uma 
mochila nova nesta semana. 
Neste ano, Maria vai no ma-
ternal III e fez questão de pe-
dir que a mochila fosse de 
unicórnio ou da LOL, perso-
nagens infantis que vêm fa-
zendo muito sucesso. O pe-
dido foi atendido pela mãe, 

mas a tarefa para achar a 
mochila não foi fácil. “Foi di-
fícil achar, todo mundo pro-
cura essas e é difícil achar 
com boa qualidade, do jei-
to que a gente quer, mas no 
fim deu certo, achamos”, afir-
ma Taina. 

Além da procura pelos 
materiais, Taina afirma que 
o preço acaba sendo um de-
safio. Ela considera caros os 
valores médios dos materiais 
escolares, no entanto acredi-
ta ser importante seguir a lis-
ta de sugestões enviada pe-
las escolas.  

Nesta semana o Procon 
de Santa Catarina orientou 
que o consumidor faça pes-
quisas de preço, visite dife-
rentes locais e fique atento 
aos valores. Uma pesquisa 
realizada no estado pelo ór-
gão apontou uma variação 
de preço superior de 1498%, 
entre oito estabelecimentos 
de Florianópolis, na compra 
de uma caneta esferográfica. 

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder 

Pedro henrique ribeiro foi junto com a mãe escolher os materiais 

Taina Sinsen Brizola levou a filha maria vitória para escolher a mochila amanda e helena vão reaproveitar alguns materiais do ano passado

Vale lembrar ainda que os 
estabelecimentos que anun-
ciam o produto por um valor 
e quando o consumidor che-
ga ao local é outro, estão in-
fringindo o Código de Defe-
sa do Consumidor e o caso 
pode ser levado ao Procon.  
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por LUIZ CLÁUDIO CARPES

DIRETO 
AO PONTO

muDa O anO, maS nãO muDa O CiClO
Sempre fui meio cético quanto a mudanças de ano. Na verda-

de, para mim termina um dia e começa outro, como qualquer mês 
também termina e outro mês se inicia. Quando escrevo em mu-
dar o ciclo, significa que as mesmas coisas que ensejavam atenção 
especial ou problemas no ano 2019, continuam em 2020. Princi-
palmente o caso das estradas. Aliás, nossa vice-governadora es-
teve aqui no Extremo-Oeste, disse que já conhece a realidade e 
que está envidando esforços para resolver. Inclusive, mencionou 
incremento à infraestrutura aqui do Oeste catarinense como um 
dos pontos principais. Escrito isso, podemos ver porque um sim-
ples ano novo não tem nada de mudança, além de um mês para 
outro. Aquilo que já era problema e que não foi resolvido segue 
na mesma. Assim foi com as estradas e talvez haja muitas coisas a 
mais que assim permaneçam. Mas como nada que está ruim não 
possa piorar, não se pode esquecer que se trata de um ano político 
e, por conta disso, outras limitações em investimentos de ordem 
pública surgem. Portanto, o ano não é o mesmo, mas o ciclo per-
manece. Ah, e isso que me esqueci de dizer que o salário mínimo 
aumentou. Não é o mesmo de dezembro do ano passado, eviden-
temente. Já ajuda alguma coisa essa “mudança de ciclo”. 

migraÇãO De am Para fm nãO fOi 
SOluÇãO Para muiTaS rÁDiOS

Muitas emissoras já migraram do AM, a “faixa morta”, para o 
FM. Mas algumas não mudaram a filosofia, não se moderniza-
ram. Enfim, permaneceram como as antigas AMs em uma nova 
frequência. Exemplo mais vivo disso se dá em São Miguel do Oes-
te, onde duas emissoras foram para a frequência modulada e se-
quer levaram os ouvintes que tinham na antiga frequência. Não 
mudaram nada, permaneceu a mesma filosofia, e inclusive os an-
tigos ouvintes, principalmente o público de mais de 60 anos que 
predominava na audiência, não se localiza com as novidades. As-
sim, se tornam quase rádios “fantasmas”, sem repercussão comu-
nitária e com baixos índices de audiência. Para alguns, a migra-
ção nada resolveu. 

auDiÊnCia gOela aBaiXO
Inclusive, prática já utilizada em outras épocas continua sen-

do utilizada pelas duas emissoras “migratórias”. Procurar alargar a 
frequência, espalhando a onda, para prejudicar outras emissoras 
e tentar forçar a audiência para as rádios de má qualidade. Outro 
tiro que sai pela culatra, visto que o proprietário dessas emissoras 
se torna até motivo de risos e chacota na comunidade, por tal prá-
tica sem nada de ética. Como disse acima, migrar não é solução 
quando não se tem qualidade, modernidade e, principalmente, 
credibilidade. Outras emissoras que migraram estão bem. Conse-
guiram trazer seu público para a nova frequência. Mas vejam só, 
caros leitores. Algumas. Grande parte delas deveria, em época de 
internet e transmissões “on-line”, permanecido onde estavam.

maravilha Em entrevista, secretária de Educação também falou sobre 
o atendimento nas creches do município 

ano começa com obras nas 
escolas municipais 
CARINE ARENHARDT 

O ano letivo 2020 come-
ça no dia 10 de fevereiro, mas a 
movimentação nas escolas da 
rede municipal já está intensa 
neste mês. Equipes trabalham 
na reforma do Centro Educa-
cional Mundo Infantil (Caic) e 
Centro Educacional Montei-
ro Lobato. O município tam-
bém está licitando a obra para 
o Centro Educacional Vereador 
Raymundo Veit. 

Conforme a secretária de 
Administração, Rosiméri Ro-
drigues da Silva, a obra do Caic 
foi dividida em dois proces-
sos licitatórios, sendo que duas 
empresas são responsáveis 
pelo trabalho. Iniciada em de-
zembro, a obra de pintura ex-
terna, adequações e ampliação 
da quadra do ginásio de espor-
tes pode ser concluída antes do 
início do ano letivo. Outra equi-
pe vai fazer a pintura interna 
e o município já fez um pedi-
do especial para que a empre-
sa responsável tente concluir o 
serviço em breve para não atra-
palhar o início do ano letivo. O 
investimento total é superior a 
R$ 350 mil. 

Na escola Monteiro Loba-
to a nova etapa da obra teve iní-
cio neste mês e a expectativa 
é que o trabalho fique pronto 
também até o início do ano le-
tivo. O investimento nesta eta-
pa é de R$ 75 mil. A obra de re-
forma havia sido começada 
no primeiro semestre de 2019, 
mas foi interrompida pelo mu-
nicípio após descumprimento 
de prazo e inconformidade na 
metodologia de construção por 
parte da empresa responsável. 

Secretária de Educação, rosiméri rodrigues da Silva, fala sobre o início do ano letivo 

Carine Arenhardt/O Líder

Outro processo de licitação foi 
lançado e uma nova empresa 
faz o trabalho. 

A obra no Raymundo Veit 
ainda está em processo de li-
citação, mas deve ser iniciada 
em breve. A escola vai ganhar 

nova pintura e adequações de 
acessibilidade, calçada, divisó-
rias e melhorias nos banheiros 
e refeitório. O processo licitató-
rio prevê investimento médio 
de R$ 212 mil, valor que ainda 
deve reduzir. 

aTenDimenTO naS CreCheS 

vagaS naS CreCheS
Para o novo ano 
letivo o município 
ainda disponibiliza 
aproximadamente 240 
vagas para as turmas 
de creche. as vagas 
devem atender crianças 
que seguem na fila 
e que agora estão 
sendo chamadas. Os 
pais que inscreveram 
suas crianças nas 
listas da creche devem 
procurar a Secretaria de 
Educação para efetivar 
a matrícula ou desistir 
da vaga. 
Conforme a secretária, 
o saldo positivo é 
resultado de adaptações 
e melhorias feitas nas 
estruturas das creches, 
aumentando o número 
de vagas oferecidas pelo 
município. 

nas creches o ano letivo começa oficialmente no dia 5 
de fevereiro, mas neste mês a Secretaria de Educação 
trabalha com a creche plantão para as famílias que não têm 
onde deixar as crianças no período de férias escolares. O 
atendimento começou no dia 2 de janeiro, sendo que mais 
de 140 crianças foram matriculadas. 
no entanto, a média de crianças que frequenta a creche 
plantão por dia é apenas de 100. a secretária rosiméri 
lamenta o alto número de faltas, afirmando que para atender 
100 crianças apenas o município poderia ter disponibilizado 
outro espaço e uma equipe menor. 
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O caos das notas trocadas
O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Aní-

sio Teixeira (Inep), responsável pela realização do Exame Nacio-
nal do Ensino Médio (Enem) 2019, informou que foram encon-
trados quatro casos de inconsistências na correção da segunda 
prova do exame, cujos resultados foram divulgados no dia 17. O 
comentário veio um dia depois da divulgação das notas das pro-
vas, quando candidatos reclamaram nas redes sociais de um re-
sultado abaixo do esperado para o número de questões acerta-
das. O ministro da Educação, Abraham Weintraub, admitiu no dia 
18 que houve falhas no gabarito das provas de alguns candida-
tos do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2019. Segun-
do ele, foram “inconsistências” que afetaram um número “mui-
to baixo” de estudantes, cerca de 6 mil. Faltou explicação, o que 
deixou milhares de estudantes aflitos. Falta saber se a má corre-
ção realmente só atingiu os 0,15% do total dos participantes.

Diana heinz, jornalista

O município disponibiliza 15 oficinas gratuitas, por 
meio do Departamento de Cultura, em diversas modalida-
des, como acordeom, balé, dança, línguas (alemão e italia-
no) e teatro, entre outras, que estão com matrículas abertas. 
Vale ressaltar a importância em participar de pelo menos 
uma oficina, pois aprender algo ou mudar um pouco a ro-
tina sempre faz bem! Inclusive, em minhas “andanças pela 
internet”, cheguei ao blog Janelas Abertas, que dá cinco ra-
zões para começar algo novo o quanto antes: 1 - para ter 
novas perspectivas; 2 - para exercitar a mente; 3 - pela em-
polgação das primeiras conquistas; 4 - para praticar a hu-
mildade e a paciência; e 5 - para descobrir novas paixões. 
Preciso falar mais? Aproveite as oportunidades, não espe-
re um convite especial para viver a vida e aproveitar ao má-
ximo o que é ofertado! Parabéns à administração de Mara-
vilha, pois essa é uma oportunidade ímpar aos munícipes!

rosiane Poletto, redatora

O afastamento entre o governador de Santa Catarina, Carlos Moisés, e a vi-
ce-governadora, Daniela Reinehr, já era pauta nos meios de comunicação ain-
da no primeiro ano de mandato. E neste início de 2020 nada mudou. Daniela as-
sumiu o Estado durante as férias de 15 dias do governador e cumpriu, inclusive, 
uma agenda importante. Visitou nossa região, cobrou investimentos para as ro-
dovias no Oeste e se reuniu com o presidente, Jair Bolsonaro, entre vários outros 
compromissos. Mas na volta do governador, ficou de fora de uma reunião con-
vocada por Carlos Moisés na segunda-feira (20), com secretários estaduais. Da-
niela até já admitiu seu distanciamento com o governador e deve resolver suas 
demandas diretamente em Brasília. O rompimento entre governador e vice cer-
tamente não é positivo para o Estado, mas vamos agora torcer para que Danie-
la consiga defender as demandas da nossa região (especialmente nossas rodo-
vias caóticas), que ainda não recebeu nenhuma visita do novo governador. 

Carine arenhardt, jornalista 

Crise no governo catarinense

Oportunidades perdidas

Além do futebol
Vai começar o maior evento esportivo regional. A Copa Maravilha 

vai reunir, a partir de terça-feira (28), pelo menos dois mil atletas des-
de a categoria sub-11 até a sub-17. Serão 81 equipes, do Brasil e do ex-
terior, em Maravilha. O evento não é só importante para o esporte, mas 
também para o comércio local, pois esses atletas e os familiares que 
estarão na cidade vão movimentar, financeiramente, supermercados, 
restaurantes e até mesmo hotéis. Apesar de o município dar todas as 

condições de alojamento e local para ali-
mentação, os familiares que acompanham 

os meninos procuram apartamentos e ca-
sas para alugar e permanecerem durante 
os dias de copa. Ainda na quarta-feira (22) 

um grupo de pessoas da mesma família de 
Passo Fundo entrou em contato comigo para sa-
ber se haviam casas para alugar. Repassei para um 
amigo meu que é corretor de imóveis e a respos-
ta dele foi de que não havia mais nada para alugar 
para nesses dias. Esse é um dos diversos exemplos 

de como a Copa Maravilha movimenta a cidade. 
nelcir Dallagnol, jornalista 

VIVER 
DUAS VEZES
acredito que nada é tão 
importante quanto a saúde 
(física e mental), mas muitas 
vezes só nos damos conta 
deste fato quando algo não 
está bem. Seguindo nesta 
linha, o filme espanhol viver 
Duas vezes retrata de forma 
real e sensível o impacto 
do alzheimer na vida de um 
professor de matemática que 
sempre priorizou a carreira 
e o pensamento lógico. 
Com o avanço rápido da 
doença e o entendimento 
da brevidade da vida, ele 
decide reencontrar seu amor 
antes de perder totalmente 
a memória. a produção, que 
também aborda o reflexo 
da doença nas relações 
familiares, é um lembrete de 
que não necessitamos de um 
acontecimento trágico para 
priorizar nossos sentimentos 
e ir em busca daquilo que 
desejamos.
Camilla Constantin, jornalista
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Livro: Mensagens de Luz  |  Reuniões da Seicho-NO-IE | Terças-feiras, às 20h 
| Quintas-feiras, às 15h | Encontro da Mulher Feliz  | Na Associação Local de 

Maravilha/SC | Rua 27 de Julho, 2081

por DR. DENy DONAtO ALFANO 

PSIQUE & AMOR
Psicoterapeuta e antropólogo (49) 98895 5231

reCeBemOS O COrreSPOnDenTe aO Que DamOS
No mundo regido por Deus, 

ninguém engana nem é engana-
do. Na verdade, estamos num mun-
do sem roubos, um mundo de am-
plas perspectivas, um mundo onde 
se efetua rigorosa prestação de con-
tas. Quem dá, recebe; quem rou-
ba, é roubado; quem atira algo a 
outrem, recebe o troco. Todos os 
fatos e todas as coisas partem de 
nós mesmos e voltam para nós.

PrevenÇãO Magrini orienta também como fazer após o acidente acontecer

acidentes com crianças: comandante 
dos bombeiros dá dicas de como evitar 
NELCIR DALL’AGNOL 

Nos últimos dias chamou 
a atenção o número de aci-
dentes domésticos envolven-
do crianças em Maravilha. 
Criança com a mão presa em 
cilindro de pão ou em debu-
lhador de milho e até mesmo 
queda da cama ou cadeira, 
foram algumas das ocorrên-
cias registradas pelo Corpo 
de Bombeiros nos primeiros 
dias do ano. 

Para o capitão-coman-
dante do Corpo de Bombei-
ros de Maravilha, Michael 
Magrini, esta é uma época 
que as crianças estão de fé-
rias escolares e com isso fi-
cam mais vulneráveis, pois 
estão mais ativas, ao ar li-
vre e na companhia de ou-
tras crianças em atividades, 
tanto na área das residências, 
como fora delas. 

minuTO De DeSaTenÇãO 
Para Magrini, os aciden-

tes acontecem nos momen-
tos de desatenção dos pais 
ou responsáveis. De acordo 
com ele, quando se está na 
companhia de uma criança 
é preciso estar sempre aten-
to e ao lado dela. “Aquele mi-
nuto em que você sai para ver 
a roupa ou alguém que cha-
mou no portão é o tempo em 
que pode ocorrer algo grave”, 
diz. Magrini orienta que sem-
pre que tiver situações que a 
criança precisa ficar sozinha, 
mesmo que por um período 
curto, sempre é bom olhar 
como está o menor. “Sem-
pre que for fazer algo assim 
é importante dar uma olhada 
como está a criança, verificar 

onde ela está e se está segu-
ra”, destaca. 

QueimaDuraS 
Magrini pede para que os 

cabos das panelas jamais se-
jam colocados virados para 
fora do fogão, onde a crian-
ça possa alcançar. Isso é um 
chamariz para que a criança 
se queime. “O vapor da água 

pode chamar a atenção e com 
o cabo acessível fica fácil para 
que a criança venha a puxar 
e em decorrência provocar 
queimaduras graves”, alerta. 
Ele também ressalta que se 
deve evitar deixar algo pró-

É importante 
lembrarmos 
aos pais que as 
crianças não 
têm percepção 
de riscos, elas 
gostam de se 
aventurar e isso 
acaba trazendo 
um maior número 
de ocorrências 
para os nossos 
atendimentos”, 
ressalta

ximo do fogão que facilita o 
acesso às panelas, como ca-
deiras, bancos e demais se-
melhantes. “Para queimadu-
ras, o recomendado é colocar 
a parte atingida em água fres-
ca e corrente e nada mais”, 
orienta. 

POrTaS e janelaS
Outra orientação que o 

comandante repassa é em re-
lação às portas e janelas. Ele 
pede para que sempre seja 
colocados obstáculos de con-
tenção nestes locais para evi-
tar a passagem dos menores. 
“Nas janelas, principalmente 
em edificações com mais de 
um andar, recomenda-se co-
locar redes de segurança de 
qualidade e principalmente 
instaladas por pessoas capa-
citadas”, ressalta. 

Comandante participou do atualidades da líder Fm durante a última semana

Arquivo/O Líder

Em caso de acidente, magrini pede para quem 
está com a criança para que mantenha a calma 
e também tente manter a criança calma e de 
imediato chame os bombeiros pelo número 
193. “Quando houver acidente com objeto 
metálico, madeira, enfim algo que possa ter 
furado e está preso no corpo, nunca retirar, 
mantenha a calma e chame pelos bombeiros. 
nós temos todos os equipamentos para fazer 
os procedimentos necessários”, orienta. 
magrini pede que na hora de entrar em contato 
para chamar o socorro, a pessoa esteja o mais 
tranquilo possível, para repassar corretamente 
as coordenadas. “Com informações precisas 
vai diminuir o tempo de resgate, assim os 
socorristas vão chegar mais rapidamente no 
local do fato”, finaliza. 

O Que faZer aPóS O aCiDenTe

COmO Ter um BelO e vivO relaCiOnamenTO, 
melhOranDO-O COnTinuamenTe

Primeiramente, feliz 2020! O meu desejo para vocês é que en-
terneçam que uma relação não é apenas um dispositivo social e/
ou de proteção e conforto pessoal, íntimo e administrativo, mas 
acima de tudo é o comprometimento, a manutenção e perpetra-
ção de uma realidade que vai além de si mesmo, do natural egoís-
mo e/ou dos condicionamentos e padrões socioculturais. 

A relação de casal é o auge e a suma do direito à liberdade, 
a autonomia e ao princípio de escolha, apesar de que os super-
ficiais e os ignorantes considerem a relação e/ou o casamento 
como um dispositivo que vincula e reduz a liberdade. Na verda-
de, é exatamente o contrário. Ninguém obriga cada um de nós a 
se relacionar, namorar e/ou casar. Portanto, se vocês decidem de 
namorar, casar, etc., então é para assumir um desempenho total, 
íntimo e social, que visa a ruptura dos velhos padrões a e gêne-
se de novos núcleos existenciais, produtivos, reprodutivos, eco-
nômicos e culturais. 

Gerar e concretizar tal dispositivo, me dou conta, não é um 
trabalho fácil, nem mesmo que parta e comece da maior disponi-
bilidade, vontade e convicção do mundo. 

O casal é sempre, continuamente, posto sob os golpes do té-
dio e da insatisfação da rotina, das inseguranças e dívidas das 
questões econômicas e patrimonial, de entrópicas dinâmicas de 
poder e de desejo. E assim vai. 

Ficar sempre apaixonados e se amar continuamente não é fácil. 
Talvez não seja nem sequer natural. Com certeza não o é se esse sen-
timento tem que permanecer sempre igual a si mesmo, na mesma 
forma e com as mesmas projeções identitárias. A vida muda e a iden-
tidade também. Portanto é impossível sentir sempre as mesmas coi-
sas e ser sempre iguais consigo mesmos e com o parceiro(a). 

O negócio é entender e assumir que ficar juntos é um traba-
lho e não apenas um sentimento. Exatamente como educar os 
filhos não tem nada a ver com amar os filhos. São tarefas e di-
mensões diferentes. Portanto precisam de competência. E a com-
petência se adquire com a experiência e com o recurso a profis-
sionais externos. 

Eu trabalho com 7 estratégias e ferramentas prepostas à saúde 
do casal; são 7 técnicas que educam e preparam para que o casal 
esteja sempre no fluxo e na capacidade da sintonia e da melhoria. 

Mais ou menos esses ferramentas, essas técnicas e atitudes 
poderiam e resumidas e apeladas dessa maneira:
1. Efeito Pigmaleão (tem a ver com as expectativas 
positivas sobre o partner).
2. Suporte Positivo (tem a ver com a capacidade de apoiar-
se e comunicar).
3. Princípio de reciprocidade (tem a ver com uma espiral de 
atitudes generativas). 
4. restruturação cognitiva (ajudar o partner em ver as 
coisas de maneira mais útil e funcional ao casal). 
5. Escuta empática (baseado sobre o princípio de 
identificação e espelhamento). 
6. amor incondicional (é importante amar por quem a 
pessoa é e não pelo o que faz). 
7. Perdão (conceito bem diferente do justificar ou 
desculpar). 

Aprendendo essas técnicas, que na verdade são mais manei-
ras de ser do que práticas do fazer, garanto que o casal vai viver 
cúmplice, feliz e bem faceiro, com uma ótima vida sexual. 

Claro, porém, que isso não funciona se vocês namorarem ou 
casarem com uma mulher louca, dissimulada, imatura ou traiço-
eira (para os homens) e um homem garanhão, patriarcal ou vio-
lento (para as mulheres): nesses casos, caiam fora e recomecem 
de zero de maneira limpa e de cabeça erguida.

Feliz 2020!
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LUIZ CARLOS
PRATES

SãO CarlOS

anO leTivO

empresa aumenta frota em parceria com o Sicoob Credial

regional de educação de maravilha terá escolha de aulas

Norteado pelos seus valo-
res, o Sicoob Credial busca atu-
ar com profissionalismo e trans-
parência, proporcionando aos 
seus associados soluções fi-
nanceiras adequadas e justas. 
O sócio-administrador da em-
presa Construserve em São 
Carlos, Regis Claudino Mall-
mann Knorst, decidiu esco-
lher a cooperativa como parcei-
ra na conquista de mais uma 
escavadeira para sua frota.

Associada há mais de 10 
anos ao Sicoob Credial, a Cons-
truserve surgiu da necessida-
de de ter uma loja de prestação 
de serviços e materiais de cons-
trução. “Conseguimos mais 
uma escavadeira para atender 
nossos clientes com pontuali-
dade e bom serviço prestado, 
aumentando também o fatu-
ramento da empresa”, relata.

Para o sócio, a escolha 
pela linha de crédito de recur-

sos pessoais do Sicoob Cre-
dial deu-se em decorrência dos 
baixos juros e prazo acessível 
para pagamento. “Além do óti-
mo atendimento e dos produ-
tos e serviços que atendem a 
necessidade do associado, o Si-
coob Credial é ainda parceiro da 
comunidade, ajudando no de-
senvolvimento, na geração de 
emprego e no fortalecimen-

to de todos os ramos”, comenta.
Para o gerente do Ponto de 

Atendimento em São Carlos, 
Djouse Bortolanza, é uma gran-
de satisfação contribuir com os 
associados em todos as suas ne-
cessidades, com as melhores ta-
xas nas linhas de crédito e capta-
ção e produtos que auxiliam os 
proprietários a gerar mais renda 
e emprego nas cidades em que 

o Sicoob está inserido. “A Cons-
truserve, dos nossos amigos Re-
gis Knorst e José Remi Knorst, é 
uma empresa associada de lon-
ga data. Ficamos agradecidos 
por auxiliar em mais esta con-
quista e que possamos continu-
ar parceiros do nosso quadro de 
associados, através de seu de-
senvolvimento, tanto na cida-
de, quanto no interior”, finaliza.

Cooperativa foi parceira na compra de mais uma escavadeira

Divulgação

riO iraCema Nova estrutura irá ampliar o vão de passagem da água

Obras seguem com 
substituição de ponte
CAMILLA CONSTANTIN

As obras no Rio Irace-
ma têm continuidade com a 
substituição da ponte loca-
lizada na Avenida Orlando 
Zawadski, próximo à casa 
mortuária. Na última se-
mana a equipe responsável 
iniciou os trabalhos de lim-
peza, para posterior renive-
lamento e substituição to-
tal da atual estrutura, com 
o objetivo de ampliar o vão 
de passagem da água.

De acordo com o enge-
nheiro da prefeitura, Jor-
ge Dummer, o próximo pas-

so será a troca da ponte ao 
lado da Unidade Prisional 

de Maravilha, na Avenida 
Sul Brasil. A obra conta com 

investimento total de R$ 6,9 
milhões.  

Trabalho é feito na avenida Orlando Zawadski, que está com tráfego interrompido 

Camilla Constantin/O Líder TalenTO e TraBalhO
Cada vez mais e mais ouvimos queixas e ranger de dentes 

de pessoas diante da vida. Pessoas jovens, o que nos agrava a 
crise, olhando para os lados e buscando magias, “poções má-
gicas” que lhes conduzam ao bem-estar, à uma vida cômo-
da... Mas como? Essa gente tem que memorizar este ditado: 
- “O trabalho duro compensa o talento quando o talento não 
trabalha duro”. Deu para entender? Claro que deu. Agora tem 
uma coisa: todos temos um talento, seja para o que for. Mas 
as biscas da vida não se dão conta disso, não querem assumir 
seus talentos, querem diplomas rútilos e incompetências de 
boa aparência. Dá nisso que anda por aí.

Milhares de levianos já embarcaram para Portugal achan-
do que por lá tudo é melhor e mais fácil. Agora fazem vaqui-
nhas para arrumar dinheiro e voltar. Não conheço um só que 
tenha saído do Brasil e hoje esteja “respirando” em Portugal. 

Sim, mas e o trabalho duro? É isso o que importa. Uma 
pessoa pode até pensar que não tem talento para nada, pode 
pensar, mas... Trabalhar duro todos podem, ninguém, com 
saúde, está impedido. Tenho dito aos meus amigos jovens 
que não sejam parvos, que não pensem em aposentadoria no 
futuro, tirem o cavalinho da chuva. A Previdência brasileira 
está quebrada de há muito, uns 20 anos... Faça a revisão da 
nossa História e você vai descobrir muito sobre essa falên-
cia... Ora, se não podemos confiar em nada do previdenciá-
rio-social, das assistências sociais, que acreditemos em nós e 
saiamos para a luta, sem fantasias idiotas como morar no ex-
terior, mesmo alguns ricos, baita frustrados... 

Muitos jovens nascem com o “talento” de um sobreno-
me de familia, talento mesmo nenhum. E quanto aos jovens 
pobres? Pior ainda, mas esses também podem pelo “trabalho 
duro” chegar aonde quiserem na vida. E, por favor, penso que 
todos entendem que trabalhar duro não é levantar às 4h da 
manhã e trabalhar até ás 22h. Não, isso não é trabalhar duro, 
é ser burro. Trabalhar duro é obstinar-se disciplinadamente 
por uma causa, por uma hipótese, e dar de ombros para em-
pregos e chefias alheias. Tudo é possível ao que crê, pois não? 
Ser feliz é uma construção pessoal que passa, indispensavel-
mente, pelo trabalho; mesmo sem talento ou quando o talen-
to vive cansado. O trabalho duro o compensa.

DinheirO
Frase de Horácio, poeta romano (65-8 a.C) – “Tudo obe-

dece ao dinheiro”. Sim e não. As questõs materiais sim, tudo 
obedece ao dinheiro, mas... Paz, amor, saúde, liberdade, vida 
elevada, felicidade, graças à Natureza não dependem do di-
nheiro, razão pela qual os ricos são mais infelizes que os po-
bres, pesquisas de sobejo comprovadas. Nada do que produz 
felicidade pode ser comprado. Ainda bem.

nOjO
Claro que você sabe disso, ô, se sabe... Piscinas. Você 

acha que alguém sai da piscina para urinar, cuspir, limpar o 
nariz e por aí vai...? Óbvio que não, então, imagine a sujeira e 
os riscos de infecções de todo tipo. E depois a pessoa se quei-
xa que não sabe de onde lhe veio a moléstia, grave moléstia... 
Piscinas são enormes urinóis coletivos. Que nojo!

falTa DiZer
Ouça esta manchete que anda por aí – “Famosos fa-

zem tratamento para deixar o rosto perfeito”. Só espero que 
também façam esforços para deixar o cérebro “bonito”, com 
idéias elevadas, conhecimentos diversificados e personalida-
de interessante para seus eventuais parceiros. Caso contrá-
rio, vão envelhecer com dificuldades sérias. De bonitas por 
fora ando até aqui... 

A Coordenadoria Regio-
nal de Educação de Maravi-
lha informa que a primeira 
chamada para os professores 
ACTs/2020, editais 1997/2018 e 
2412/19, ocorre entre a segun-
da-feira (27) e a sexta-feira (31).

Na segunda-feira a escolha 
de aulas é para os professores de 

história, geografia, ciências, ma-
temática, biologia, física e quí-
mica. Na terça-feira (28) para os 
professores de filosofia, socio-
logia, ensino religioso, anos ini-
ciais do ensino fundamental e 
disciplinas do magistério. Na 
quarta-feira devem compare-
cer os professores de língua por-

tuguesa e literatura, inglês, es-
panhol e educação especial. 

Na quinta-feira tem esco-
lha de vagas para professores 
de educação física, artes, disci-
plinas ministradas em espaços 
de privação de liberdade, e pro-
fessores do Ensino de Jovens e 
Adultos (EJA), das turmas de ni-

velamento, alfabetização, arte 
e educação física. Na sexta-fei-
ra continua a escolha de vagas 
para professores do EJA, para 
as disciplinas de língua portu-
guesa e literatura, inglês, espa-
nhol, história, matemática, ge-
ografia, ciência, química, física, 
biologia, filosofia e sociologia.
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BOnS reSulTaDOS Diretora-executiva, Neiva Schaefer, falou com 
nossa reportagem quando relatou sobre o ano e também fez projeções 

hospital São josé de maravilha 
divulga números de 2019
NELCIR DALL’AGNOL 

A reportagem do grupo WH 
Comunicações conseguiu com 
exclusividade os números dos 
trabalhos realizados pelo Hos-
pital São José de Maravilha no 
ano 2019. Em contato com a di-
retora-executiva, Neiva Schae-
fer, ela repassou a realidade de 
atendimentos do ano passado e 
também falou na entrevista so-
bre as melhorias feitas na uni-
dade hospitalar.   

De acordo com Neiva, no 
ano foram 120.374 mil proce-
dimentos, com uma média de 
10.031 mil mensais. Foram 3.730 
mil internações, 11.891 mil diá-

Foram 120.374 mil procedimentos no ano, média de 10.031 mil mensais

Arquivo/O Líder

rias de internações, 487 interna-
ções na Unidade de Tratamen-
to Intensivo (UTI), o que gerou 
2.709 mil diárias e 1.034 mil in-

ternações nos leitos de retaguar-
das, gerando 5.978 mil diárias 
dos leitos. Também teve 24.849 
mil pacientes no plantão hospi-

talar, 2.330 mil cirurgias, 67 par-
tos normais e 464 cesárias. Em 
2019 nasceram 271 meninos e 
260 meninas. 

No setor de imagens teve 
16.989 mil procedimentos e 
49.846 mil exames laborato-
riais. No setor de nutrição foram 
63.599 mil procedimentos, 2.687 
mil alimentações por sonda e no 
setor de lavanderia 115.228 mil.

O ano 2019 também mar-
cou a conclusão de reformas e 
importantes melhorias na es-
trutura do hospital. Para 2020 o 
objetivo é colocar em prática a 
acessibilidade, com instalação 
de dois elevadores e demais al-
terações necessárias.  

nOTaS
Setor de blocos orienta agricultores sobre 
recadastramento e prestação de contas

O setor de blocos de pro-
dutor primário da Secretaria da 
Agricultura de Maravilha vai fa-
zer, a partir de fevereiro, o reca-
dastramento dos documentos. O 
secretário de Agricultura, Pedro 
Gilberto Ioris, lembra que não 
é a renovação dos blocos, e sim 
uma atualização cadastral junto 
ao sistema da Fazenda estadual. 

“É uma atualização do bloco 
de produtor rural, por que ago-
ra a Fazenda bloqueia a emissão 
das notas daqueles agricultores 
com alguma pendência cadas-
tral. Então eles devem regularizar 
a situação e para isso está sendo 
feita essa atualização cadastral, 
principalmente para aqueles que 
têm contratos de parceria ou ar-

rendamento”, disse o secretário. 

renOvaÇãO DOS BlOCOS 
Todos os agricultores 

que emitiram notas de ven-
da ou compra de algum pro-
duto em 2019 devem prestar 
contas. De acordo com o secre-
tário, esse procedimento é im-
portante para o agricultor fi-
car habilitado em participar dos 
programas de incentivos da se-
cretaria. Segundo Ioris, notas 
emitidas em anos anteriores e 
que não foram declaradas tam-
bém devem ser regularizadas. 

Ioris também destaca que 
o bloco de produtor rural tem 
validade apenas até o dia 28 
de fevereiro e que depois des-

ta data quem não renovou a va-
lidade não vai mais conseguir 
emitir notas. O prazo para fa-
zer a prestação de contas e a re-
novação é 15 de fevereiro. 

Uma regulamentação es-
tadual determina que a pres-
tação de contas das notas deve 

ser feita até 60 dias após a emis-
são. O objetivo é facilitar o lan-
çamento e evitar que o agri-
cultor não seja prejudicado e 
nem o município. Ioris destaca 
que em Maravilha grande par-
te dos agricultores já se adap-
tou à nova regulamentação. 

Secretário de agricultura, Pedro Gilberto ioris

Arquivo/O LídernOva eTaPa

ServiÇO miliTar

avenida maravilha ganha 
quatro faixas elevadas 

maravilha deve ter mais 
de 180 jovens alistados

CARINE ARENHARDT 

A equipe da Gaia Rodo-
vias concluiu nesta semana mais 
uma etapa da obra na Avenida 
Maravilha. Quatro faixas eleva-
das foram instaladas no trecho 
que passa pela obra de revitali-
zação completa. As lombadas fo-
ram construídas nas proximi-
dades da Mecânica Brutscher, 
Centro Educacional Mun-
do Infantil (Caic), Posto Kaka-
reko e Supermercado Dallas. 

Uma equipe também está 
fazendo o plantio da grama 
nos canteiros dos passeios pú-
blicos e nos próximos dias co-
meça o trabalho de sinalização 

da ciclovia. Ainda está pen-
dente a instalação de novas lu-
minárias e pintura da aveni-
da, com sinalização horizontal 
e vertical. Conforme Dum-
mer, a obra deve ser concluída 
no primeiro semestre do ano. 

OBra na aveniDa
O investimento total é de 

R$ 4.169.693,70, valor financia-
do pelo município. A obra inclui 
pavimentação asfáltica, sinali-
zação, drenagem pluvial, ciclo-
via, passeio público, instalação 
de parklets e iluminação públi-
ca. O trabalho começou em ju-
nho de 2019 e já teve concluída 
a etapa revitalização do asfalto.

Faixa elevada construída em frente ao Caic

Carine Arenhardt/O Líder

CARINE ARENHARDT

Já está aberto o período de 
alistamento militar para os jo-
vens nascidos em 2002. O pra-
zo encerra no dia 30 de ju-
nho e em Maravilha entre 
180 a 200 jovens que comple-
tam 18 anos até o mês de de-
zembro devem se alistar. 

Conforme a responsá-
vel pela Junta de Serviço Mi-
litar de Maravilha, Lúcia Bo-
notto Spessato, o alistamento 
pode ser on-line pelo site 
www.alistamento.eb.mil.
br. Quem tiver dúvidas pode 
comparecer junto ao setor 
de Serviço Militar do municí-
pio, na Casa da Cidadania.  

Para quem for fazer em 
casa, uma orientação impor-
tante é estar atento ao pas-
so a passo. Para fazer o alis-
tamento é preciso ter o CPF, 
um endereço de e-mail e 
comprovante de residência. 
Quem perder o prazo, além 

de pagar multa, fica em dé-
bito com o Serviço Militar.

aliSTaDOS em 2019 
Conforme lúcia, dos 
190 alistados de 2019, 
um total de 90 jovens 
já foram dispensados 
pelo Exército. Os 
demais ainda devem 
passar pela segunda 
inspeção de saúde. “Eles 
deverão comparecer 
no setor de Serviço 
militar do município 
para ter conhecimento 
de sua designação, 
assinar o relatório e ter 
informações sobre a 
segunda inspeção de 
saúde, que será no dia 
11 de fevereiro no 14º rC 
mEC, em São miguel do 
Oeste. O comparecimento 
é obrigatório e haverá 
ônibus para o transporte, 
fornecido pelo Exército”, 
explica lúcia.  
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Resolver sua vida 

financeira em todos 

os momentos?

Seguros intermediados pela Corretora de Seguros Sicredi. Verifique se o crédito 
consultado cabe no seu orçamento. Crédito sujeito a análise e aprovação. SAC 
- 0800 724 7220 / Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 724 0525. 
Ouvidoria - 0800 646 2519.

Soluções financeiras
para você contar com a 
gente agora e sempre.

No Sicredi, entendemos o seu 
momento de vida e também 
pensamos com você nos planos 
para o futuro. É assim que a gente 
faz a diferença. 

Venha abrir uma conta 
com a gente.

• Conta Corrente
• Cartões
• Previdência Privada
• Consócios
• Seguros
• Poupança e muito mais

Durante a semana mais 
uma vez o departamento de 
jornalismo do grupo WH Co-
municações recebeu denún-
cia de desrespeito à natureza. O 
caso se soma aos outros já re-
gistrados por populares, de in-
dícios de descarte de produ-
tos químicos no Rio Iracema. 

Um morador que prefere 
não se identificar enviou fotos à 
nossa redação com sinais de que 
possa haver elementos estra-

nhos na água. Por telefone, ou-
tro morador que também não 
se identificou disse que cons-
tatou peixes mortos na água, 
mas não confirmou com fotos. 

No mesmo dia das denún-
cias nossa equipe foi até o pon-
to do rio onde foi informado ha-
ver a contaminação, mas nada 
foi constatado. A Polícia Militar 
Ambiental também esteve no lo-
cal e também não constatou os 
sinais que aparecem nas fotos. 

DenÚnCia
moradores reclamam 
descarte de produtos 
químicos no rio iracema 

Divulgação

inveSTimenTO Conforme estudo, obra completa teria o custo 
aproximado de R$ 50 milhões

governo do estado solicita adequações 
no projeto do contorno viário 

O prefeito de Maravilha em 
exercício, Sandro Donati, este-
ve em Florianópolis e se reuniu 
com o secretário-adjunto da In-
fraestrutura e Mobilidade, Thia-
go Vieira, para tratar das ade-
quações ao projeto do contorno 
viário de Maravilha. As mudan-
ças foram solicitadas pela área 
técnica da secretaria e serão ajus-
tadas entre o município, Secreta-
ria de Infraestrutura, Deinfra e a 
empresa que elaborou o projeto.

A abertura do traçado do 
contorno viário de Maravilha foi 
pauta de audiência com o gover-
nador de Santa Catarina, Car-
los Moisés da Silva, em julho de 
2019. Na ocasião o governador 
pediu a sua equipe que fizesse a 
análise do projeto que, segundo 
ele, passou a ser prioritário. “Em 
dezembro recebemos o pedido 
de adequações quanto ao proje-
to geométrico, drenagem, terra-

planagem e volumes e também 
estabelecendo o que deve aten-
der norma Deinfra e norma Dnit. 
Faremos os ajustes necessários e 
voltaremos a apresentar o proje-
to”, afirma Donati.

Ao governo do Estado foram 
apresentados o projeto e a soli-
citação de recursos, por meio de 

convênio, no valor de R$ 15 mi-
lhões para a abertura do traça-
do de 9,5 km e para pavimenta-
ção de aproximadamente 1,5 km, 
chegando até as futuras instala-
ções das novas estruturas da Au-
riverde e da Coocatrans, que já 
estão com as áreas de terra e pro-
jetos para novos investimentos. 

A obra completa do trecho 
total com traçado e pavimento 
teria custo aproximado de R$ 50 
milhões apontados pelo projeto. 
Conforme Donati, o pedido ini-
cial é abrir o traçado e pavimen-
tar um trecho “dando o primeiro 
passo para uma nova ligação ro-
doviária para toda a região”.

Sandro Donati esteve com o secretário-adjunto da infraestrutura e mobilidade, Thiago vieira 

Divulgação
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DIANA HEINz 

A 13ª edição da Festa de 
Nossa Senhora dos Navegantes 
e São Brás será amanhã (26). O 
tradicional evento realizado na 
comunidade de Barra do Tra-
íra, interior de Flor do Sertão, 
começa às 7h com café da ma-
nhã e chimarrão para a recep-
ção dos participantes na pon-
te que leva o nome a cidade.  

Conforme Valdir Brei-
tenbach, que faz parte da or-
ganização da celebração re-
ligiosa, a saída dos barcos 
pelo Rio Sargento ocorrerá 
às 8h30 na divisa dos muni-
cípios de Flor do Sertão e Ro-
melândia. O desfile que leva 
a Nossa Senhora de Nave-

flOr DO SerTãO
festa dos navegantes e São Brás será amanhã 

Desfile leva nossa Senhora de navegantes

Arquivo/O Líder

gantes será realizado, assim 
como em anos anteriores, até 
o Santuário da comunidade.

Na chegada, por volta das 
9h20, haverá benção das em-
barcações. Às 10h inicia a cele-

bração, com benção da água e 
da garganta e às 12h será ser-
vido almoço. “Também have-
rá sorteio de vários brindes. 
Quem quiser participar do des-
file deve estar no local na hora 

da partida com sua embarca-
ção e com os itens de seguran-
ça. Haverá acompanhamen-
to do Corpo de Bombeiros para 
garantir a segurança dos par-
ticipantes”, disse Breitenbach. 

As lideranças do Executivo 
anunciaram neste mês que Ma-
ravilha conseguiu recursos fe-
derais para novas obras. Os va-
lores somam mais de R$ 5,5 
milhões e são referentes ao em-
penho de emendas parlamen-
tares do deputado federal Cel-
so Maldaner (MDB), destinadas 
para infraestrutura e investimen-
tos na saúde e área social. “Assi-
namos o contrato de R$ 1,4 mi-
lhão para o asfalto no Barro Preto 
e foram empenhados R$ 2,8 mi-
lhões para novas pavimenta-
ções. Boa parte dos recursos da 
cessão onerosa do pré-sal va-
mos investir em obras de re-
perfilamento asfáltico”, expli-
ca a prefeita, Rosimar Maldaner.  

As obras de pavimentação já 
foram confirmadas nas ruas Inde-
pendência, Carlos Thomas Mar-
colin, Atilio João Zanotto, Carlos 
Antônio Cembranel, em todo o 
trecho restante da Monteiro Lo-
bato, João Regner, Nidolfo Carlos 
Mattje e Santa Catarina. Também 
fez parte do pacote a pavimen-
tação feita na Presidente Jusce-
lino, em frente à Apae Marisol. 

A Saúde também foi con-
templada, com emenda de R$ 1 
milhão que será destinada para 
custeio da Atenção Básica. Já na 
área da Assistência Social o va-
lor de R$ 400 mil foi empenhado 
para ampliação da estrutura que 
abriga o Serviço de Convivência 
e Fortalecimento de Vínculos. 

inveSTimenTO
município projeta novas 
obras para este ano

linha Barro Preto vai ser ligada por asfalto até a Br-282

Divulgação

DIANA HEINz 

No dia 15 de janeiro o Depar-
tamento de Cultura de Maravilha 
abriu inscrições para novas ma-
trículas de oficinas culturais. Con-
forme a equipe, a procura foi boa, 
alguns cursos não possuem mais 
vagas. Os que ainda estão dispo-
níveis são: artes, balé a partir dos 
oito anos, dança, banda marcial, 
língua alemã, língua italiana, pin-
tura em tecido, teatro e zumba.

Os interessados em partici-
par das oficinas podem se ins-
crever no departamento levan-
do os documentos pessoais. 
Os cursos de informática, vio-
lão, coral, acordeon e patina-
ção não possuem mais vagas, 
mas é possível preencher um ca-
dastro reserva. Caso algum alu-
no desista, a lista será chamada 
por ordem de solicitação. Nes-
te ano, 15 oficinas foram dispo-
nibilizadas para a população. 

graTuiTO
inscrições para oficinas 
culturais continuam abertas 

alerTa Equipe da Sala de Situação está fazendo vistorias em todos os bairros

Cresce o número de focos 
do Aedes aegypti em 2020
NELCIR DALLAGNOL

O cenário preocupa os inte-
grantes da Sala de Situação, pois 
segundo o biólogo coordenador 
da repartição, Francys Balestre-
ri, até o fechamento desta maté-
ria havia 30  focos do mosquito 
este ano. 

Em entrevista ao grupo WH 
Comunicações, Balestreri dis-
se que isso se deve ao volume de 
chuva e o calor. “A gente sabe que 
no verão, o aumento das chuvas, 
associado ao calor, resulta no au-
mento dos focos e com certeza a 
população deve fazer a parte dela 
e a prefeitura também”, disse. 

A equipe da Sala de Situ-
ação está fazendo vistorias em 
todos os bairros. “Começamos 

pelo Bairro Kasper e assim por 
diante”, lembra, orientando que 
todos devem verificar se os ter-

renos não possuem recipientes 
que possam armazenar água e 
também verificar as calhas, caixa 

d’água e demais objetos que pos-
sam servir para depósito de ovos 
do mosquito.

Drone é uma das ferramentas usadas no combate ao mosquito

Arquivo/O Líder
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por DR. GEOVANI DELEVAtI

MEDICINA E SAÚDE

O termo atendimento hu-
manizado se tornou, para al-
gumas pessoas, uma espécie 
de clichê da área de saúde no 
sentido de que muito se fala, 
mas pouco se pratica. Mas 
como reconhecer um serviço 
realmente prestado de acordo 
com esses valores em labora-
tórios, clínicas e hospitais?

Primeiramente é impor-
tante entender o que significa 
ter um atendimento huma-
nizado. Quando um paciente 
entra pela porta do labora-
tório ou do hospital, ele nor-
malmente está — ou suspeita 
estar — com algum problema 
de saúde, certo? Pode-se infe-
rir, por isso, que está mais frá-
gil e inseguro.

Assim, a forma com que ele 
é recebido, desde o primeiro 
contato, com os manobristas, 
porteiros ou o pessoal do ca-
dastro, já faz toda a diferença!

Os cinco motivos para 
implantar o atendimento hu-
manizado são:
- Fácil de ser lembrado
- Bom para todos, inclusive 
para os colaboradores
- Contribui para a eficácia do 
cuidado ao paciente
- Se relaciona diretamente 
com a ética
- Ganha a confiança do pa-
ciente

O atendimento 
humanizado é lembrado

Com certeza você já ou-
viu, muitas vezes, comentá-
rios do tipo “eu gosto de ir a 
determinado hospital porque 
lá eles conversam comigo e 
me sinto acolhido”.

Dialogar com o paciente 
é uma premissa básica para 
um atendimento eficiente, 
mas muitos profissionais de 
saúde acabam se esquecendo 
disso. Tratando assim todos 
os pacientes de forma padro-
nizada. Sendo que pessoas 
necessitam de atenção. Em 
especial os brasileiros não são 
diretos quanto os americanos, 
por exemplo, gostamos de 
uma boa conversa. Ou seja, 
sentir que a outra parte está te 
escutando e se importa com o 
que é falado. O que nada mais 
é do que ser empático com o 
próximo.

É essencial que o 
profissional de saúde dê o 
valor de realmente escutar 
o paciente e olhar no olho 
durante o atendimento. Mui-
tas vezes, só de ser ouvida, a 
pessoa já se sente aliviada e o 
tratamento flui de forma mui-
to mais tranquila e confiante. 
Resumindo, quem atende de 
forma humanizada é, conse-
quentemente, recomendado.

O atendimento humanizado 
é bom para todos, inclusive 

para os colaboradores
A instituição de saúde que 

atende seus pacientes de for-
ma humanizada tende a tratar 
seus colaboradores da mesma 
forma. 

As instituições que conse-
guem atender seus pacientes 
com humanização geralmen-
te já internalizaram essa for-
ma de atendimento com sua 
própria equipe, conseguindo 
ter um processo geral mais 
integrado e coeso. Provocan-
do uma relação de confiança 

com os colaboradores, ganho 
de produtividade e, ainda, 
uma queda na rotatividade 
dos funcionários. Quando o 
atendimento é humanizado, 
todo mundo sai ganhando. A 
equipe, o paciente, o médico e 
a instituição.

O atendimento humanizado 
contribui para a eficácia 
do cuidado ao paciente
Diversas pesquisas de-

monstram por A + B que o 
atendimento humanizado, 
com foco nas reais necessi-
dades do paciente, contribui 
de forma determinante no 
processo de cura e de ágil re-
cuperação do paciente, bene-
ficiando todo o tratamento. 
Visto que essa é uma situação 
delicada para o paciente, por-
que é sua saúde que está em 
risco e em vários casos, há um 
fator psicológico forte envol-
vido. Pacientes que são aten-
didos com esses preceitos têm 
mais confiança na equipe e 
respondem melhor aos recur-
sos clínicos.

O atendimento humanizado 
está diretamente 

relacionado à ética
Quando se lida com a saú-

de das pessoas, a humaniza-
ção é um pré-requisito básico 
para qualquer instituição que 
almeje o sucesso. Para que o 
cuidado seja efetivo e traga 
resultados, é necessário ou-
vir, olhar, conversar, entender 
os hábitos e o histórico dos 
pacientes. Como nenhum ser 
humano vem com um manu-
al de instruções, para facilitar 
a nossa vida, é preciso buscar 

outras formas de conseguir as 
informações necessárias para 
que tudo tenha o melhor re-
sultado possível.

O atendimento 
humanizado ganha a 

confiança do paciente
Se o paciente foi bem 

atendido no momento da 
consulta ou do exame e saiu 
satisfeito, a chance de que ele 
volte a procurar a instituição 
em um momento no futuro é 
muito maior. Existindo ainda 
a possibilidade de que ele in-
dique o estabelecimento para 
outras pessoas que precisam 
de atendimento parecido ou 
algum outro que a instituição 
oferece.

Qualquer outra deman-
da por atendimento que ele 
precisar, o primeiro lugar que 
ele irá procurar é você. Quem 
atende de forma humanizada 
contempla todas as etapas da 
jornada do paciente com um 
olhar acolhedor e uma atitude 
firme e positiva.

Gerando assim resultados 
positivos para a instituição, 
que aumentam drasticamen-
te a satisfação do paciente. E 
sua possível indicação para 
terceiros.

Com isso, deixo aqui uma 
sugestão de material para que 
você ganhe eficiência no seu 
atendimento e entregue mais 
valor para o seu  paciente.

COnCluSãO
O paciente quer ter a cer-

teza de que será atendido de 
forma satisfatória e que todos 
os problemas de saúde que ele 
está buscando tratamento se-

aTenDimenTO humaniZaDO: 
CinCO mOTivOS Para imPlanTar

rão resolvidos ou direcionados 
à alguém que possa resolvê-lo 
no menor espaço de tempo.

O tom de voz, os gestos e o 
olhar da equipe dizem muito 
nesse momento. Outro ponto 
fundamental de um atendi-
mento humanizado é o aces-
so fácil à informação.

Cada etapa pela qual o pa-
ciente passa deve ser devida-
mente notificada para ele ou 
seus familiares, para que ele 
tenha conhecimento de cada 
ato ou novidade existente em 
seu processo de tratamento. 

Fonte: www.cmtecnologia.com.br
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Vitrine

por LUCIANA GRANDO tURAttI
DELLACOR ATELIê

Hoje o assunto é vol-
tado ao público empre-
sarial, e nosso intuito é 
expor como os elemen-
tos, sejam eles decora-
tivos ou técnicos, po-
dem influenciar na 
maneira que a empre-
sa é vista, bem como 
nas sensações que o 
cliente terá em frequen-
tar esses espaços.

Quando damos início a um 
negócio, geralmente traçamos ob-
jetivos e metas, sonhamos com o 
reconhecimento do nosso traba-
lho. Mas para fazer o cliente che-
gar até nós, precisamos investir 
na nossa imagem, ou seja, “a cara” 
do nosso negócio. Nos preocupa-
mos com a identidade visual, com 
a fachada, com a vitrine (quando 
vem ao caso), e assim por diante, 
e penso que a maioria de vocês se 
preocupa também com a impres-
são que o cliente tem quando en-
tra em busca dos nossos serviços. 

Pois bem, é aqui mesmo que 
eu quero chegar. Você sabia que 
até mesmo as cores influenciam 
nessa questão? Falo de um ele-
mento básico, para que seja en-
tendido, que sim, todos os itens de 
uma composição são importantes 
para o resultado de um projeto. 

Agora falando mais especi-
ficamente das cortinas, além das 

necessidades técnicas como o 
controle de luminosidade, priva-
cidade, acústica, eficiência ener-
gética, e por aí vai, temos também 
a questão estética, e alinhando 
tudo isso com a escolha dos mo-
delos, cores e tecidos, podemos 
transmitir características e quali-
dades do nosso negócio, como se-
riedade, agilidade, confiança, até 
mesmo o aconchego para que o 
público se sinta verdadeiramente 
convidado a usufruir do ambien-
te que oferecemos. 

Cortinas mais escuras, com 
linhas retas, passam seriedade 
e mantêm o ambiente com um 
perfil mais masculino. Já os teci-
dos claros e leves, indicados para 
manter a delicadeza, sutilidade e 
sensação de limpeza. Outra su-
gestão interessante são os tecidos 
estampados, como temas infan-
tis, por exemplo, essenciais em 
ambientes frequentados pelos 
pequenos, certamente se senti-
rão mais familiarizados e seguros. 

Mas não são só as 
cores que podem in-
fluenciar, o tipo de te-
cido também pesa bas-
tante. Os tecidos como 
o linho certamente dei-
xarão o espaço mais 
aconchegante e convi-
dativo. Modelos mais 
carregados, com so-
breposições, também 

oferecem essa característica de 
aconchego, porém tudo deve ser 
dosado de maneira adequada, le-
vando em conta as demais carac-
terísticas do espaço para chegar-
mos em um ambiente adequado 
e harmônico. 

Para não ter erro na hora de 
escolher, busque ajuda de um 
profissional. Aqui em Maravi-
lha temos arquitetos e designers 
que certamente poderão lhe au-
xiliar nessas escolhas e garan-
tir um resultado ideal dentro do 
que se espera. 

Está precisando de ajuda 
para alinhar essa questão dentro 
da sua empresa? 

Entre em contato com a Della-
cor Ateliê, que conta com profis-
sionais que podem lhe auxiliar 
nesse processo. Além dos melho-
res e mais variados produtos tra-
tando-se de cortinas e persianas, 
garantindo um serviço de quali-
dade e a satisfação do cliente.

O uSO De COrTinaS e PerSianaS em 
amBienTeS COmerCiaiS e COrPOraTivOS
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por SIMONE HÜBNER

TOQUE DE REQUINTE

Vitrine

Planejar é algO 
Que Se aPrenDe

O planejamento ajuda muito a olharmos as 
coisas por cima, analisar antes de já sair co-
locando em prática e ficar mais focados para 
que a meta seja atingida. E isso ajuda muito a 
diminuirmos os erros que podemos cometer 
pelo caminho e aumentar os acertos.

As dicas a seguir podem lhe ser muito 
úteis e são simples para colocar em prática no 
dia a dia.

faÇa uma anÁliSe DO 
Seu eSTaDO aTual

Antes de tudo, é preciso olhar com calma 
onde estamos. Não com julgamento, nem com 
ressentimentos e culpa; mas para perceber 
como chegamos até aqui.

Se sua agenda está vazia, os clientes não se 
fidelizam, as contas não bateram no ano 2019, 
anote tudo.

Anote também o que foi bom, o que você 
fez que deu resultados e o que pode ser manti-
do ou até aprimorado. Com tudo em mão, par-
timos para a segunda etapa.

Defina O Que 
vOCÊ Quer

Agora você vai anotar o que quer para esse 
novo ano. Quais objetivos quer alcançar e o 
que quer mudar. Vale a pena falar para não ser 
muito afobado e nem estabelecer metas mui-
to gigantescas.

É claro que todo mundo quer sair do 8 para 
o 80, mas até chegar ao 80 existem 72 etapas 
que não podem ser puladas. Essas etapas são 
importantes para o aprendizado e para solidi-
ficar seu empreendimento.

Anote metas possíveis, os pequenos pas-
sos são muito importantes e eles são base para 
passos maiores acontecerem naturalmente.

Se você precisa melhorar suas vendas e ga-
nhar mais dinheiro, coloque a meta de estudar 

mais sobre esse tema e como aplicar ele em seu 
dia a dia. Ou se quer comprar um equipamen-
to novo, coloque uma foto dele em seu muro de 
sonhos, faça pesquisa dos valores e junte o di-
nheiro para comprar à vista.

POnTue SuaS 
eSPeCialiDaDeS

Sabendo aonde você quer chegar, comece 
a anotar o que você pode fazer e o que faz de 
excelente. Vamos supor que você faz uma lim-
peza de pele maravilhosa. Seus clientes te elo-
giam muito por isso. Pense como pode melho-
rar esse procedimento, como pode valorizá-lo 
e como fazer com que mais pessoas possam 
conhecer esse tratamento.

COnheÇa O merCaDO e 
O PÚBliCO-alvO

É muito importante você conhecer seu 
mercado e seu público-alvo. O mercado você 
precisa conhecer para saber quais são seus 
diferenciais perante seu concorrente. Co-
nhecer seu público-alvo vai te dar mais di-
reção para criar estratégias para poder atrair 
o público certo.

eSTaBeleÇa meTaS e PraZOS 
e nãO gaSTe O DinheirO 
anTeS De reCeBer

Ter metas é muito importante para poder 
evoluir. Um barco quando sai do porto sabe 
onde vai chegar e traça uma rota para poder 
seguir e alcançar seu objetivo. Se não for fei-
ta a rota, o barco pode se perder no oceano.

Assim é a nossa caminhada. É preciso sa-
ber aonde você quer chegar e traçar o pla-
no para poder chegar ao objetivo. Também 
é importante colocar um prazo, senão você 
pode relaxar muito e até se esquecer do que 
se propôs.

Tenha fOCO
Para atingir as metas, é preciso foco. Preci- eXCelenTe fim De Semana a TODOS!

DiCaS Para vOCÊ aTingir SuaS 
meTaS neSTe nOvO anO

sa estar atento ao seu negócio. É como fazer 
um bolo que a massa precisa estar no pon-
to. Se você tira o olho um minuto, tudo de-
sanda.

Na sua vida é assim. Você está cons-
truindo sua carreira e seus sonhos. Esses 
são investimentos altíssimos. Você precisa 
estar 100% atento ao que está fazendo, senão 
tudo vai para o buraco.

Por isso, tenha foco em sua vida, nos 
seus negócios. Cuide da sua grama e deixe 
a do vizinho em paz. O cliente quer receber 
boas energias, atenção e cuidado, não quer 
saber dos seus problemas e nem se o seu 
concorrente cobra mais barato.

analiSe O Que PreCiSa Ser 
ajuSTaDO e melhOraDO

Você estabeleceu metas e estratégias, ago-
ra precisa colocar tudo em prática. No meio do 
caminho, muitas vezes você vai precisar fazer 
alguns ajustes, pois as coisas podem sair dife-
rentes do que imaginou. Por isso, vá consertan-
do, melhorando o que precisa melhorar.

Empreender é isso. Por mais que você es-
tude, quando coloca em prática muitas coisas 
podem ser diferentes. E para você continuar no 
caminho, é preciso ser firme, porém flexível, e 
mudar a estratégia quando preciso.

Por Fernanda Pereira
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MODA & ESTILO
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da bacia
(Anat.)

Veneno
utilizado

em inseti-
cidas

(?) Sharif,
ator

egípcio

Profissio-
nal como

Alok

Isenta de 
enfermi-
dades

Compact
(?), subs-

tituto
do LP

Leão, em
inglês

O home-
nageado
de 24 de

junho

Pugilista 
que propõe

a luta ao
campeão

Puxão de
(?): re-

preensão
(gíria)

Mesmo,
em inglês
Capacetes
medievais

Financia 
habitações

(sigla)
Lividez

Mauro (?),
dramaturgo

Ofensa
pessoal

A Sereia 
da Disney
A árvore,
no bonsai

Invento primitivo

Prover da
energia 

das usinas

Casa de espetáculos que abriga
a Cia de Ópera e Balé
da cidade de Moscou

4/disc — lion — same. 5/reato. 6/in loco.

eSPaÇO gOurmeT

25/1 Etapa Final Garota Verão – 23h – hangra

26/1 Festa Clube de Mães – 11h – Salão Bairro Progresso

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

maravilha

Você sabia que estu-
dos comprovam que mais 
de 50% da imagem men-
tal que as outras pessoas for-
mam de nós é com base na 
nossa aparência? Isso é uma 
questão natural do ser hu-
mano. Não que devamos vi-
ver nos preocupando com 
a opinião alheia, mas mui-
tas vezes uma aparência mal 
cuidada pode nos prejudi-
car em algumas situações 
como, por exemplo, entrevis-
tas de emprego, o momen-
to de realizar uma venda ou 
conquistar um novo amor. 

Cuidar da aparência não 
é futilidade, muito pelo con-
trário. Mostra uma preocu-
pação pessoal que transmi-
te capricho com outras áreas 
da nossa vida. Assim, a sen-
sação causada pela apa-
rência pode nos trazer ou 
não bons relacionamen-
tos. E nem estou falando so-
bre formalidade ou informa-
lidade, apenas de cuidado 
com a própria aparência. 

Mais importante que 
tudo isso, uma autoimagem 
positiva influencia na nos-
sa performance em tudo que 
estivermos fazendo na nos-
sa vida. Imagine-se indo tra-
balhar com seus pijamas ou 
com roupas surradas. Será 
que o desempenho profissio-
nal será o mesmo de quan-
do você vai bem vestido? Di-

mODa, 
auTOCuiDaDO
e imagem PeSSOal

versos estudos comprovam 
a influência das nossas ves-
timentas nas nossas ativida-
des e, sim, quem sem ves-
te melhor trabalha melhor. 

Já que estamos inician-
do o ano, que tal dedicar um 
momento a pensar em como 
está a sua imagem pesso-
al e seu autocuidado? Defi-
na se existe algu-
ma coisa que 

você gostaria de mudar e, em 
seguida, um plano de ação 
de como alcançará esse ob-
jetivo. Perceba a diferença 
de uma imagem bem cuida-
da em todas as esferas do seu 
dia a dia, pois a vida é como 
andar de avião: em caso de 
despressurização, primei-
ro devemos colocar as más-

caras de oxigênio em 
nós para de-

pois auxiliar 
os outros. 

ingreDienTeS
2 pacotes de bolo pronto de chocolate 
1 copo de guaraná
2 latas de leite condensado
100g de coco ralado
2 colheres (sopa) de margarina
200g de chocolate meio amargo
1 lata de creme de leite com soro
coco ralado e raspas de chocolate para 
decorar

PavÊ 
PreSTígiO

mODO De PreParO
Leve ao fogo as 2 latas de leite condensado com a mar-
garina e o coco ralado até formar um beijinho em pon-
to mole. Reserve. Pique o chocolate e leve ao micro
-ondas por 45 segundos. Adicione o creme de leite e 
mexa bem até formar um creme brilhante, a ganache. 

mOnTagem
Faça camadas alternadas de bolo regado com guaraná, 
beijinho e ganache de chocolate, finalize com o choco-
late e decore com coco ralado e raspas de chocolate.



,  maravilha 25 DE janEirO DE 2020 15

Vitrine

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

O grupo Wh Comunicações 
deseja muitas felicidades ao 
colaborador Ederson abi, que 
completa mais um ano de vida 
na sexta-feira (31). Parabéns! 

no próximo dia 28 
a pequena Carolina 
completa seu primeiro 
aninho. Essa linda 
fase de sua vida foi 
registrada pela equipe 
da Foto Zanotto. 
Felicidades.

a festa de 15 anos é uma das mais bonitas e 
marcantes, Dandara aproveitou o momento 
para fazer lindas fotos com a Foto Zanotto.

Dizem que o cachorro é o melhor amigo do homem e realmente ele é um 
grande amigo, e muito mais que isso, ele é um amigo fiel. O carinho e a 

amizade de miguel e max foram clicados pela fotógrafa angela maria Koehler.

juciane Carvalho, feliz aniversário, e que Deus abençoe você com 
muitos anos de vida, sempre com saúde e felicidade.

Dirce muller comemorou mais um ano de vida 
na quinta-feira (23). Os amigos e familiares 
desejam muita saúde, paz e amor. Parabéns.
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Vitrine

por LUCIANE MOZER

VIDA E
ESPIRITUALIDADE por DIEGO ECkERt e MAtEUS tURAttI 

ENGENhARIA E INOVAçãO

um nOvO anO, 
uma nOva ChanCe

O ano novo chegou, alguns aguardaram com ansieda-
de o término de 2019 e a chegada de 2020. 

Para alguns será o ano daquela viagem tão sonhada, 
ou o ano de eliminar aqueles quilinhos indesejados, co-
meçar uma atividade física. 

É, com certeza será o ano... de muitas realizações, é o 
que idealizamos. 

Mas fica o questionamento, o que faremos para que 
nossos sonhos se tornem realidade? Será que basta pular 
as 7 ondas? Ter vestido branco ou amarelo no Réveillon? 
Na verdade todos nós sabemos que precisamos muito 
mais para que se tornem realidade. 

Um toque de fé será muito importante, mas partir para 
a ação será determinante. Lembre-se que nada cai do céu. 

Mas se as coisas não deram tão certo como você gos-
taria, tudo bem!! Por exemplo: se a meta era passar em um 
processo seletivo e não conseguimos, mas criamos o cos-
tume de estudar, é possível celebrar esse avanço. 

As recaídas e abandonos temporários das ações tam-
bém podem nos levar a crer que estamos andando para 
trás ou estagnados. Isso ocorre por uma tendência em 
acreditar que iremos criar ou abandonar costumes do dia 
para a noite, com base meramente em uma decisão, sem 
nunca mais vacilar e reincidir nas práticas antigas. Enca-
rar estes momentos como normais e esperados pode faci-
litar a retomada dos planos. 

É muito difícil mudar hábitos e comportamentos em 
um curto espaço de tempo. Não existe uma chave para 
virar e desvirar. A mudança normalmente acontece em 
micropassos confortáveis, mas corajosos. A cada micro-
passo, um medo ou limitação vai ficando para trás e nos 
encorajando ao próximo. Com paciência e perseverança, 
ao longo de vários anos, é mais fácil construir quem a gen-
te quer ser.

(r)evOluÇãO DO geOrreferenCiamenTO De imóveiS ruraiS

Você já ouviu falar em 
georreferenciamento 
de imóveis rurais?

A Lei Federal 10.267/01 
instituiu o novo Cadastro Na-
cional de Imóveis Rurais (Cnir), 
sistema gerido pelo Instituto 
Nacional de Colonização e Re-
forma Agrária (Incra), o qual es-
tabelece um “endereço” para o 
imóvel na terra, definindo a sua 
forma, dimensão e localização 
geográfica. Para este processo, 
utiliza-se métodos de levanta-
mentos geodésico e topográfi-
co, com os quais é possível ca-
racterizar suas confrontações 
por meio do memorial descri-
tivo que deve conter as coorde-
nadas dos vértices definidores 
dos limites do imóvel georrefe-
renciado ao Sistema Geodésico 
Brasileiro (SGB).

O georreferenciamento é 
obrigatório para os proprietários 
que detêm o domínio direto dos 
imóveis rurais e que desejam re-
alizar alterações cartoriais, como 

retificação da matrícula, des-
membramento, remembramen-
to, transferência ou utilização da 
propriedade para fins de finan-
ciamento ou hipoteca.

O processo de delimita-
ção do imóvel rural é conside-
rado um investimento no mes-
mo, pois em caso de venda, um 
imóvel georreferenciado é um 

imóvel garantido, tanto em área, 
quanto em documentação e re-
gistro. Isso ocorre porque o pro-
cesso já homologado tem poder 
de cancelamento sobre a matrí-
cula anterior, regularizando to-
das as pendências descritivas, 
dando ao comprador a certeza 
do imóvel certo, aumentando o 
seu valor de mercado.
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DIANA HEINz

O coordenador do curso 
de agronomia da Unoesc, Al-
ceu Cericato, em entrevista 
ao grupo WH Comunicações, 
convidou estudantes interes-
sados no curso de Agronomia 

para as matrículas. “As vagas 
estão abertas e quero fazer 
um convite especial. As au-
las são presenciais, quatro ve-
zes por semana, e as de cam-
po ocorrem no sábado, mas 
a partir da metade do curso. 
Nós contamos com infraes-

trutura e professores qualifi-
cados. Estamos à disposição 
para sanar dúvidas e mos-
trar mais sobre o curso”, disse. 

Este ano a Unoesc abre a 
4ª turma de Agronomia em 
Maravilha. As inscrições po-
dem ser feitas através do site 

da Unoesc, basta anexar os 
documentos necessários. 
Em Maravilha a universida-
de também disponibiliza va-
gas para os cursos de Ciências 
Contábeis e Administração, 
além de licenciatura e bacha-
relado em Educação Física. 

unOeSC
Curso de agronomia oferece vagas em maravilha

reCOmeÇO

muDanÇa

Oito animais ganham novos 
lares após feira de adoção

ecoponto está em 
novo endereço

CAMILLA CONSTANTIN

A Ong Ame Bicho promo-
veu no sábado (18) mais uma edi-
ção da Feira de Adoção em Ma-
ravilha. No total, oito animais 
ganharam novos lares. A inicia-
tiva também contou com ven-
da de itens para arrecadar re-
cursos, somando R$ 715. 

Conforme os voluntários, a 
Ong conta atualmente com R$ 16 
mil em dívidas e só irá atender ca-
sos extremamente emergenciais. 
“É importante lembrar que de-
núncias podem ser feitas direta-
mente no site da Polícia Civil e do 
Ministério Público. Não temos 
mais condições, precisamos muito 
da ajuda da população”, destacam. 

ação possibilitou a adoção de oito animais 

Divulgação

SaÚDe PÚBliCa Em entrevista, Miriane Sartori colocou como Maravilha faz para 
prevenir a febre amarela e também atualizou a situação da vacina Pentavalente

febre amarela: secretária da Saúde 
fala sobre a situação no município 
NELCIR DALL´AGNOL

Durante a semana a secre-
tária de Saúde de Maravilha, 
Miriane Sartori, falou com a re-
portagem do Grupo WH Comu-
nicações sobre a situação do 
município em relação ao alerta 
da Secretaria de Estado da Saú-
de sobre a iminente ameaça de 
febre amarela em humanos no 
Estado. A nota de alerta foi emi-
tida na segunda-feira (20), por 
meio da Diretoria de Vigilância 
Epidemiológica (Dive/SC), após 
a morte de 64 macacos com sus-
peita da doença. 

No ano passado foram 20 
mortes neste mesmo período. 
A situação é mais preocupante 
quando levado em conta o ín-
dice de vacinados contra a febre 
amarela no Estado. Apenas 84% 
do público-alvo está com a vaci-
na em dia, quando o ideal, con-
forme a Dive, é 95%. 

Levando em consideração 
esses dados, Miriane disse que 
em Maravilha sempre foram re-
alizadas diversas campanhas de 
conscientização para que as pes-
soas procurem manter a cader-
neta de vacinação em dia. “No 
ano passado a gente fez diversas 

campanhas, inclusive nos sába-
dos, para rever as cadernetas de 
vacinação e a grande maioria da 
população está com a vacinação 
em dia”, comemora. 

nOva OrienTaÇãO 
Apesar do trabalho já de-

senvolvido em Maravilha, a se-
cretária alerta que uma nova 
orientação foi repassada aos mu-
nicípios. “Todas as pessoas que 
receberam a dose antes dos cin-
co anos deve receber novamen-
te a vacina. Se o seu filho recebeu 
a vacina aos nove meses e agora 
tem cinco anos, você vai ter que 
vacinar ele novamente”, ressalta. 

Na dúvida, ela orienta pra 
que as pessoas procurem sua 
Unidade Básica de Saúde. “Vá 

até o posto de saúde, leve con-
sigo a sua caderneta de vaci-
nação e se precisar os profis-
sionais vão encaminhar para a 
Sala de Vacinas para tomar o re-
forço”, orienta. 

Sobre a porcentagem de va-
cinados em Maravilha contra a 
febre amarela, ela disse que até 
então o município estava den-
tro do indicado, mas com a nova 
orientação da Secretaria de Es-
tado da Saúde esse índice dimi-
nuiu em Maravilha. “Devido a 
essa orientação, cai um pouco o 
nosso percentual, mas como já 
falei, a nossa população é bem 
consciente e está sob controle e 
nos próximos dias a gente che-
ga aos 95% novamente”, tranqui-
liza. Sobre o estoque de vacinas, 

vaCina 
PenTavalenTe
“realmente passamos 
por um aperto bem 
grande, principalmente 
no fim do ano passado, 
em nível de país, pois 
o ministério da Saúde 
não estava distribuindo 
a vacina”, diz miriane. 
Segundo a secretária, 
agora a situação está 
se normalizando. 
“Tínhamos crianças 
que estavam com idade 
para tomar a terceira 
dose e não tinham 
feito a primeira, então 
a orientação foi para 
que essas crianças 
sejam chamadas para 
fazer a primeira dose 
e subsequentemente 
quem não tem a 
segunda e quem 
não tem a terceira”, 
explica. Ela acredita 
que nos primeiros dias 
o município receba 
mais doses da vacina 
Pentavalente.

ela afirma que a situação está 
tranquila. 

Secretária orienta a todos para que confiram as cadernetas de vacinação 

Arquivo/O Líder

O contêiner Ecoponto, dis-
ponibilizado pela prefeitura de 
Maravilha para descarte de ele-
trônicos, fica agora na nova es-
trutura da Secretaria de Obras, 
localizada no Bairro Indus-
trial, na rodovia municipal que 
leva à comunidade da Primave-

ra Alta, às margens da BR-282.  
Informações podem ser ob-

tidas pelo número (49) 3664 
0776. “Não descarte resídu-
os de forma irregular, em terre-
nos baldios ou no Rio Iracema. 
Contamos com a colabora-
ção de todos”, destacam.

Contêiner é para descarte de eletrônicos

Divulgação
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Os diretores das escolas 
estaduais eleitos em outubro 
de 2019 tomaram posse no úl-
timo dia 17, na Coordenadoria 
Regional de Educação de Ma-
ravilha. De acordo com Erno 
Schwertz, coordenador re-
gional de Educação, atual-
mente são 37 gestores. “An-
tes tínhamos 20 e agora com 
a inclusão de Quilombo são 
37 escolas dentro da nossa re-
gional”, disse. 

Segundo ele, os empossa-
dos apresentaram o plano de 
gestão melhor aprovado pela 
comunidade. “Com certeza 
são pessoas bem preparadas e 
qualificadas e vão receber todo 
o apoio da Coordenadoria Re-
gional da Educação”, ressalta. 

Durante o período em que 
os novos diretores permane-
cem no cargo eles vão passar 
por uma avaliação. “É a avalia-
ção institucional que os alunos 
vão fazer, mas é algo positivo, 
pois foi uma escolha democrá-
tica”, finaliza o coordenador.

geSTãO Posse foi no último dia 17 na Coordenadoria Regional de Educação 

escolas estaduais com novos diretores 

na regional de maravilha são 37 novos diretores que estão à frente das escolas 

Arquivo/O Líder

O prefeito em exercício, San-
dro Donati, vai encaminhar para 
a Câmara de Vereadores o projeto 
de lei que dá ao skate park o nome 
da skatista Gabrielly Vendrame. A 
obra está sendo concluída e a pre-
visão é que seja inaugurada no mês 
de fevereiro. A pista também vai re-
lembrar o grupo Unidos Faremos o 
Skate (Ufos), que foi o primeiro gru-
po de skatistas de Maravilha.

Gabi, como era conhecida, 
nasceu em Maravilha no dia 22 de 
agosto de 1990, filha de Cláudia 
Vendrame e Altemir Vendrame 
(em memória) e irmã de Eduarda 
Vendrame. Formada em Educa-

Gabrielly gostava de tudo que era relacionado aos esportes

ção Física pela Unoesc, Gabrielly 
foi a primeira menina skatista de 
Maravilha. “Trabalhava em um 
escritório e fazia todos os afazeres 

de skate”, relembra Cláudia. Ga-
brielly também gostava de tudo 
que era relacionado aos esportes. 
Atuou como treinadora e foi pro-

prietária de academia, ajudava 
também o pai numa loja de som e 
foi servidora pública na prefeitura 
de Maravilha.

 Gabrielly faleceu em um aci-
dente de carro no ano 2016, aos 25 
anos. “Esta é uma homenagem à 
skatista, professora e pessoa apai-
xonada pelos esportes que foi a 
nossa colega Gabrielly. É tam-
bém uma homenagem à famí-
lia e aos muitos amigos que ela 
deixou. Agradecemos a Cláudia, 
que aceitou a sugestão, e vamos 
preparar os detalhes finais para 
abrir a pista no mês de fevereiro”, 
destaca Donati.

Arquivo pessoal

hOmenagem
Skate park vai receber o nome da skatista 
gabrielly vendrame

DiretOres eleitOs 
Adriana Fátima Meneghetti - EEB vendelino 
junges, Pinhalzinho 
Adriane Michailoff Albani - EEB Professor 
Sílvio romero, Bom jesus do Oeste 
Ana Adilce Zattera – Ceja, Quilombo 
Andreia Donida dos Santos - EEB la Salle, 
Serra alta 
Ângela Maria Zantedeschi - EEB hermínio 
heusi da Silva, romelândia 
Carlos Pedro Pianna - EEB São luiz, União do 
Oeste 
Claudete Amer - EEB São Tiago, Santiago do Sul
Cleiton Magedanz - EEB Emília Boos laus 

Schmidt, Saltinho
Cristiane Lamour Geller - EEB rodrigues alves, 
Saudades
Diana Melo de Oliveira - EEB São Donato, 
Saltinho 
Elan Carlos Prior - EEB Professora jurema 
Savi milanez, Quilombo 
Eleni Dal Pizzol Saugo - EEB São joão Bosco, 
Sul Brasil 
Elizandra Pesamosca Henicka - EEB rodolfo 
Foss, Saudades
Everaldo de Avila e Silva - EEB josé marcolino 
Eckert, Pinhalzinho 
Gilnei Jose De Bastiani - EEB Osvaldo Ferreira 

de mello, Tigrinhos 
Graciela de Souza - EEF juscelino Kubitschek de Oliveira, maravilha
Helí José Hubner - EEB hélio Wassun, Sul Brasil 
Ilse Sirlei Schenkel Gheno - EEB Santa Terezinha, maravilha 
Jaul José Zaparoli - EEF Padre Bernardo, Quilombo 
Josiani dos Santos Theodoro - EEB Celso rilla, irati 
Jucilei Passoni Giacomin - Ceja, maravilha 
Julieti Fink - EEB Professor manuel de Freitas Trancoso, iraceminha
Kátia Zanotto Link - EEB joão XXiii, maravilha 
Lilian Sandra Riedi Cima - EEB rui Barbosa, Formosa do Sul
Márcia Regina Ludwig Rohr - EEB joão Batista Fleck, Saudades
Margarete Giotto - EEF anita Garibaldi, romelândia 
Marici Adriani Mieth - EEF Professor Balbino martins, 
iraceminha 
Marilei Scheunemann - EEB Dom helder Camara, modelo
Marivete Irene Comin - EEB jorge lacerda, Flor do Sertão
Nádia Maria Detoni Nadaletti - EEB Fazenda Triângulo, 
jardinópolis 
Neuza Weschenfelder Risso - EEB Santa Terezinha, Santa 
Terezinha do Progresso 
Odair José Batistello - EEB nossa Senhora da Salete, maravilha
Pedro Ademir dos Santos - EEB Oscar majolo, São miguel da 
Boa vista 
Sandra da Costa Carvalho - EEB Carlos Werlang, Saudades 
Sônia Maria Enderle Flores - EEF nossa Senhora da Salete, Quilombo
Theison Max Wagner - EEF linha Biguá, iraceminha 
Vera Duarte de Borba Sansigolo - EEF joão romário moreira, 
romelândia

Com uma previsão de in-
vestir aproximadamente R$ 
750 mil, o governo munici-
pal de Maravilha está licitan-
do a construção de um novo 
pavilhão industrial. O investi-
mento será com recursos pró-
prios através da Secretaria de 
Indústria, Comércio e Turis-
mo. O secretário da pasta, Gel-
son Rossetto, explica que o 
objetivo é oportunizar a ins-
talação de novas empresas. 

As empresas interessadas 
em apresentar propostas para 
a construção do pavilhão de-

vem entregar toda documen-
tação até a quinta-feira (23). A 
estrutura vai ter mais de 740 
metros quadrados e será cons-
truída em lote localizado na 
Avenida Maravilha, esqui-
na com a Rua Antônio Carlos 
Cembranel. Conforme Ros-
setto, o pavilhão será dividido 
em dois espaços, possibilitan-
do a instalação de duas empre-
sas. Após a construção dessa 
estrutura o município vai lan-
çar um novo processo licitató-
rio para definir quais empre-
sas poderão se instalar no local.

inveSTimenTO

município vai construir 
novo pavilhão industrial 
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NELCIR DALL´AGNOL 

Com a chegada do verão 
também vêm os casos de aci-
dentes com taturanas, uma la-
garta venenosa que pode levar 
à morte se a vítima não receber 
o tratamento adequado. O bió-
logo e chefe da Sala de Situação 
de Maravilha, Francys Balestreri, 
lembra que agora é época de re-
produção das lagartas e durante 
o dia elas costumam descer para 
os trocos das árvores, onde ficam 
acessíveis aos humanos. “Ela é 
uma lagarta que tem alguns es-
pinhos verdes e dentro deles tem 
uma toxina mortal”, ressalta. 

Ele alerta que não é a quan-
tidade de lagartas que vai me-
dir a gravidade da intoxica-
ção. Segundo o biólogo, apenas 
uma lagarta já é suficiente para 
causar complicações. “A gente 
orienta para que não subam nas 
árvores, quem trabalha e mora 
no interior deve usar sempre 

PeÇOnha Em caso de contato, vítima deve ser levada ao hospital

Sala de Situação orienta sobre 
cuidados com a lagarta taturana 

SinTOmaS
Os sintomas após o contato com a taturana são 
variados, que vão desde ardência até sangramentos 
pelo corpo. “assim que a pessoa encostar na lagarta, 
vai sentir ardência e vermelhidão, com o passar do 
tempo pode ocorrer sangramento na boca, ouvidos 
e outros locais do corpo e até mesmo parada do 
funcionamento dos rins”, finaliza. 

roupas compridas e é interes-
sante pintar os trocos das árvo-
res com cal de cor branca”, disse.

Em caso de suspeita de con-
tato, Balestreri orienta que a ví-
tima deve procurar o hospital, 
mesmo sem ter a certeza de que 
se trata da lagarta taturana. Ele 
ainda reforça para não matar as 
lagartas, mas capturá-las vivas e 
mantê-las em local seguro. “O 
ideal não é matar a taturana, ela 

deve ser presa e levada ao hos-
pital junto com a pessoa que so-
freu o contato. Os animais vivos 

são usados para fazer o soro que 
vai salvar a vida de várias pesso-
as”, conta.

SegurOS
Sicredi garante 
proteção nas suas férias

Garantir tranquilidade e 
proteção é o objetivo dos se-
guros oferecidos pelo Sicre-
di. Especialmente no perío-
do de férias, o que as pessoas 
desejam é poder viajar ten-
do garantidos seus bens e 
atendimento à saúde, em 
caso de necessidade. No Si-
credi é possível optar por vá-
rias alternativas – seguro de 
vida, residenciais, de automó-
veis e de responsabilidade ci-
vil – de diferentes valores. 

Uma das vantagens é ci-
tada pelo associado de Fre-
derico Westphalen Ederson 
Leandro Jara, que utilizou 
o valor do Seguro Mais em 
Vida quando foi diagnosti-
cado com tumor maligno 
em um dos rins e precisou 
de uma cirurgia emergen-
cial para extração do órgão.

Ele encaminhou o seguro 
de vida e em menos de 20 dias 
os R$ 46 mil assegurados esta-
vam em sua conta. “Eu orien-
to todas as pessoas a con-
tratarem este tipo de seguro, 
independentemente da ida-
de. Quem já passou por um 
processo como eu ou mes-
mo circula em hospitais per-
cebe que não tem idade para 
ser diagnosticado com algu-
ma doença grave. Estar am-

parado por um seguro nos dá 
tranquilidade, principalmente 
na recuperação, porque pas-
sar por um processo cirúrgi-
co não é fácil e saber que você 
não tem condições financei-
ras de custear a continuida-
de do tratamento debilita ain-
da mais o paciente”, explica.

Além do seguro de vida, 
ele sugere que as pessoas 
mantenham também segu-
ro de imóveis e de veículos. 
Há alguns anos os seus pais 
perderam 80% da casa, de-
vido a um temporal de gra-
nizo. “Estar com a residên-
cia no seguro deu um pouco 
de tranquilidade no mo-
mento de pânico que meus 
pais passaram, especialmen-
te por serem idosos. Eu mes-
mo fiz os encaminhamen-
tos na agência e em poucos 
dias o recurso estava libera-
do para pagarmos os repa-
ros necessários e os móveis 
novos que precisamos ad-
quirir”, justifica o beneficia-
do, acrescentando que o va-
lor pago mensalmente não 
é alto, pelos benefícios que 
a pessoa tem quando preci-
sar do seguro. Para mais in-
formações, vá até sua agência 
e saiba qual seguro se enqua-
dra melhor a sua necessidade.

associado Ederson leandro jara utilizou o valor do Seguro mais em vida em benefício 
da sua saúde

Sicredi Alto Uruguai RS/SC/MGA prefeitura de Ma-
ravilha lançou novo edi-
tal de chamamento público 
neste mês para prosse-
guir com as medidas esta-
belecidas pelo Programa 
de Proteção Animal. Nes-
ta etapa serão esteriliza-
dos os animais de famílias 
de baixa renda que compro-
vem inscrição no cadastro 
único para programas so-
ciais do governo federal. 

O cadastro dos animais 
deve ser feito até o dia 14 

CaSTraÇÕeS

Prazo para cadastro dos animais encerra dia 14 

Primeira etapa atendeu mais de 90 animais

Divulgação

de fevereiro na prefeitura 
de Maravilha, junto ao se-
tor de Vigilância Sanitá-

ria. É necessário ser maior 
de idade, residir em Mara-
vilha (apresentar compro-

vante) e apresentar cópia 
de documento pessoal com 
foto. Além disso, o proprie-
tário irá assinar uma decla-
ração de responsabilidade. 

Após o término do pra-
zo o município vai encami-
nhar as autorizações dos 
procedimentos para a Clí-
nica SOS Bichos, vencedo-
ra da licitação. Caso não 
seja possível atender to-
dos os animais nesta fase, 
os demais ficam cadastra-
dos para a próxima etapa.

Divulgação

nesta época do ano ocorre a reprodução dos animais. Chuva e calor favorecem o aparecimento das lagartas
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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

veíCulOS auTOmOTOreS

Alguns crimes de trânsito trazem em seu texto a ex-

pressão veículo automotor para caracterização da infra-

ção penal, mas o que é um veículo automotor?

Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, é todo veí-

culo a motor de propulsão que circule por seus próprios 

meios, e que serve normalmente para o transporte viário 

de pessoas e coisas, ou para a tração viária de veículos 

utilizados para o transporte de pessoas e coisas. O termo 

compreende os veículos conectados a uma linha elétrica 

e que não circulam sobre trilhos (ônibus elétrico).

Assim, amigo leitor, condutores de tratores agrícolas, 

ciclomotores e veículos artesanais de motor a propulsão, 

também se sujeitam aos crimes de trânsito.

Portanto, se algum agricultor, por exemplo, utilizar seu 

trator agrícola e passe a conduzi-lo em via pública, com a 

capacidade psicomotora alterada em razão da influência 

de álcool, ou que venha a lesionar ou matar outra pessoa, 

estará sob os rigores legais da legislação de trânsito.

Continuando com a temática, será que a bicicleta elé-

trica também é considerada um veículo automotor?

Pois bem, para responder à pergunta, necessário é fa-

zer uma análise no Código de Trânsito Brasileiro, bem 

como na resolução 465/2013 emitida pelo Contran.

Analisando a classificação dos veículos previstas no 

artigo 96 do CTB, percebe-se uma importante distinção 

expressa, quanto à classificação dos veículos, entre au-

tomotor e elétrico. Ou seja, o legislador intencionalmen-

te os desequiparou. Semelhante distinção nota-se no ar-

tigo 140 do CTB.

Ainda, a Resolução 465/2013 do Contran alterou ex-

pressamente a Resolução 315/2009, criando exceção à re-

gra da equiparação aos ciclomotores, para excluir as bi-

cicletas elétricas, desde que sujeitas a alguns requisitos, 

a exemplo da potência máxima de motor e inexistência 

de acelerador, dispensando-as inclusive de habilitação.

Portanto, em relação ao ciclo-elétrico, apresentam 

tratamento, citação e classificação diferenciados a de veí-

culo automotor pelo Código de Trânsito Brasileiro. Ainda 

há que se considerar no caso da bicicleta elétrica, o fato 

de a recente Resolução Contran de n° 465/2013 distingui

-la dos ciclomotores, demonstra a não aplicação das nor-

mas penais em tais casos.

Tenham todos uma boa semana!

TrÂnSiTO

Cunha POrã 

SC-470
motociclista fica ferido 
em acidente na Br-282 

Polícia indicia 14 pessoas por esquema de fraudes 

morador de modelo 
morre em colisão frontal

Um acidente de trânsito 
entre um carro e uma moto 
foi registrado na quinta-feira 
(23), por volta das 11h50, na 
BR-282 em Maravilha, na en-
trada da Linha Barro Preto. 
O motociclista, de 22 anos, 
sofreu escoriações nos bra-

ços, corte na perna e edema 
na região frontal do crânio. 
Ele foi atendido pelo Corpo 
de Bombeiros e Samu e en-
caminhado ao Hospital São 
José de Maravilha. Já o mo-
torista do Fiesta, um ho-
mem de 60 anos, saiu ileso.

motocicleta teve danos de grande monta após a colisão

Divulgação/Bombeiros

O acidente foi na manhã de 
domingo (19) na SC-470, proxi-
midades da cidade de Sul Bra-
sil,  envolvendo uma VW Para-
ti e uma carreta da produção da 
dupla Bruno & Barreto. O mo-
torista Paulo Roberto Silvei-
ra, de 32 anos, dirigia a Parati 
e morreu no local do aciden-

te. Ele era morador de Mode-
lo e patrão do CTG Modelo da 
Tradição. Os veículos se en-
volveram numa colisão fron-
tal. O motorista da carreta não 
sofreu ferimentos. A carre-
ta da dupla sertaneja é empla-
cada em Maringá (PR). Já a Pa-
rati tinha placas de Modelo.

veículo Parati teve danos de grande monta

Rádio Centro Oeste

A Polícia Civil indiciou 14 
pessoas pela participação em 
um esquema que vendia exa-
mes toxicológicos fraudados 
para renovação de Carteira Na-
cional de Habilitação (CNH) em 
Cunha Porã. O inquérito da pri-
meira fase da operação foi cha-
mado de Falso Negativo. As 14 
pessoas foram indiciadas por fal-
sidade ideológica. Um segun-
do inquérito apura a participa-
ção de mais pessoas na fraude.

Segundo a Polícia Civil, o es-
quema de venda de exames to-
xicológicos fraudados contava 
com a participação de um labo-
ratório de Cunha Porã e tinha 
caminhoneiros entre os prin-
cipais clientes. Os motoristas 
compravam exames com resul-
tado negativo para uso de dro-
gas e medicamentos proibidos 
para dirigir. Os exames custa-
vam entre R$ 500 e R$ 1 mil.

O estabelecimento foi fe-

chado pela Justiça e o farma-
cêutico responsável pela coleta 
teve o registro profissional sus-
penso junto ao Conselho Regio-
nal de Farmácia de Santa Ca-
tarina. A Polícia Civil também 
informou que representou pela 
cassação da habilitação dos ca-
minhoneiros que conseguiram 
a CNH com uso de documen-
to ideologicamente falso e que, 
agora, eles deverão passar por 
novo processo de habilitação. 

TragéDia Casal era noivo e estava viajando de férias no litoral catarinense 
quando se envolveu no acidente 

jovens de maravilha morrem 
em acidente de trânsito

Um grave acidente de trânsito na 
BR-282, entre Rancho Queimado e Alfre-
do Wagner, deixou duas vítimas fatais na 
manhã de quinta-feira (23). As vítimas 
são William Frantz, de 27 anos, e Jessica 
Zillmer, de 23 anos, que viajavam em ve-
ículo Fit com placas de Maravilha. Eles 
eram noivos e estavam viajando de fé-
rias quando se envolveram no acidente. 

O veículo Fit foi atingido por um ca-
minhão de Chapecó, que após a colisão 
parou em um barranco. Outro carro com 
quatro pessoas e placas de Passo Fundo 
(RS) tentou desviar e caiu em uma ri-
banceira na margem da rodovia. Os ocu-
pantes do carro gaúcho sofreram feri-
mentos leves. O motorista do caminhão 
não se feriu. veículo foi atingido por um caminhão, com placas de Chapecó  

Divulgação/Corpo de Bombeiros
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MARILENE DABUS
a jornalista marilene Dabus morreu no 
dia 17 de janeiro, aos 80 anos, vítima 
de câncer. Ela foi a primeira mulher a 

cobrir futebol no Brasil. Entre as várias 
experiências, marilene seguiu carreira como 

repórter da seleção brasileira e foi vice-presidente de 
Comunicações do Flamengo. 

ANTÔNIO DE QUEIROZ GALVÃO
O empresário antônio de Queiroz Galvão 
morreu no dia 19 de janeiro, aos 96 
anos, vítima de acidente vascular 

cerebral. Ele foi um dos fundadores do 
grupo Queiroz Galvão, uma das maiores 

empreiteiras do país. 

TERRY JONES
O empresário Terry jones, fundador do 
grupo de comédia britânica monty Python, 
morreu no dia 21 de janeiro, aos 77 anos. 

Ele também fez diversos documentários e 
escreveu cerca de 20 livros infantis.

ANTÔNIO GRANDI
Faleceu no dia 19 de janeiro, no hospital Santo antônio de 
Campo Erê, aos 52 anos. Seu corpo foi velado no salão da 
linha mundo novo, em Santa Terezinha do Progresso, e 
sepultado no cemitério da comunidade.

PROTÁSIO BARREIRA
Faleceu no dia 19 de janeiro, no hospital de ampére (Pr), 
aos 80 anos. Seu corpo foi velado na cripta da igreja matriz, 

em São miguel do Oeste, e sepultado no cemitério municipal.

LEANDRO PAWLAK
Faleceu no dia 19 de janeiro, no hospital São lucas de 
Guaraciaba, aos 39 anos. Seu corpo foi velado na Casa 
mortuária de Belmonte e sepultado no cemitério municipal 
de Belmonte.

JOÃO DOS SANTOS
Faleceu no dia 21 de janeiro, em sua residência, aos 99 
anos. Seu corpo foi velado na Casa mortuária municipal de 
maravilha e sepultado no cemitério municipal de maravilha.

ELVIRA KREIN
Faleceu no dia 21 de janeiro, no hospital Terezinha Gaio 
Basso de São miguel do Oeste, aos 87 anos. Seu corpo 
foi velado no Salão Comunitário do Bairro Progresso, em 
maravilha, e sepultado no cemitério municipal de maravilha.

ERVINO SCHMIDT
Faleceu no dia 23 de janeiro, em sua residência, aos 76 anos. 
Seu corpo foi velado na igreja Evangélica de iraceminha e 
sepultado no cemitério de iraceminha.

JÉSSICA ZILLMER 
Faleceu no dia 23 de janeiro, vítima de acidente de trânsito, 
aos 23 anos. Seu corpo foi velado na Capela mortuária de 
maravilha e sepultado no cemitério municipal de maravilha. 

WILLIAN FRANTZ 
Faleceu no dia 23 de janeiro, vítima de acidente de trânsito, 
aos 27 anos. Seu corpo foi velado na Capela mortuária de 
maravilha e sepultado no cemitério municipal de maravilha.

ObituÁriO
luTO

morre ex-vereador 
de maravilha
Faleceu no último dia 
14 o ex-vereador e ex-
presidente da Câmara 
de vereadores de 
maravilha Darwin joão 
Krauspenhar, aos 72 
anos. Ele foi candidato 
em 1976 pelo mDB 
e se elegeu com 275 
votos. na reeleição, 
em 1982, obteve 394 
votos. Ocupou o cargo 
de presidente 
de 1983 a 1984, 
além de ter sido 
vice-presidente, 
secretário e líder de 
bancada durante 
sua atuação como 
vereador.
Filho de Ervin 
e romira 
Krauspenhar, 
nasceu no dia 4 de 
março de 1947, em 
São Pedro do Sul 
(rS). Chegou em 

maravilha em 1955 e 
casou com maria inês, 
com quem teve três 
filhos: Darwin júnior, 
Thais e Kassiano.
ao sair de maravilha, 
residiu em Sinop (mT) 
e em Florianópolis. 
há praticamente um 
ano estava no lar de 
idosos Santa Bárbara, 
com alzheimer. 
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 ONEIDE BEhLING

Na primeira semana de 
janeiro, na sala de reuniões 
do Estádio Doutor José Leal 
Filho, teve a posse da nova 
diretoria do Clube Recrea-
tivo Maravilha (CRM). Neri 
Almeida assume como pre-
sidente no lugar de Lorivan 
Webber.

Antes da posse, a anti-
ga direção fez a prestação de 
contas, destacando que na 
atualidade o clube está com 
o caixa em azul, com todas 
as dívidas pagas e com sal-
do positivo no banco. We-
bber agradeceu a todos que 
ajudaram na sua adminis-
tração.

Após a posse, Almeida 
disse que a nova equipe que 
está assumindo é de pes-
soas sérias e que são com-
petentes o suficiente para 

Crm Posse foi marcada por prestação de contas e expectativa de 
manutenção do clube no topo regional 

nova diretoria do Crm assume 
com neri almeida como presidente 

neri almeida foi empossado como presidente, assumindo o lugar de lorivan Webber

manter o CRM no nível que 
está hoje. “O CRM está no 
alto. Nos últimos dois anos 
somos nós que mandamos 
no futebol do Oeste do Es-
tado, afinal foram dois anos 
e dois títulos da fase Oes-
te do Campeonato Estadual 
de Futebol não Profissional, 

e nós vamos nos esforçar 
para manter o CRM assim. 
Sei que é difícil, mas preci-
samos matê-lo alto”, disse.

Além do presidente, a 
nova diretoria é composta 
pelo vice-presidente e dire-
tor da base, Luís Carlos Tre-
mea; secretário, Odair Ba-

tistelo; vice-secretário, Luiz 
Carlos Capeli; tesoureiro, 
Nelson Livinalli; vice-tesou-
reiro, Jandrei Paulo Willin-
ghoefer; diretor de futebol, 
Luciano Folle; diretor de pa-
trimônio, Cláudio Frandolo-
so; e treinador do principal, 
Luís Carlos Capeli.

Nelcir Dall’Agnol/O Líder

COnvOCaDO
atleta do Paradesporto participa de camping 
paralímpico em São Paulo

Leonardo Rai Silva Fran-
ça, atleta da Secretaria de 
Esportes, Juventude e La-
zer/ SEJL/Asessp de Maravi-
lha da modalidade do para-
badminton, vai estar em São 
Paulo entre os dias 28 de ja-
neiro e 5 de fevereiro. O ma-
ravilhense foi ouro nas Para-
límpiadas Escolares 2019 e foi 
convocado para participar do 
Camping Escolar 2020, que 
é realizado pelo Comitê Pa-
ralímpico Brasileiro (CPB).

Pelo menos 120 atletas de 

todo o país e de todas as mo-
dalidades que se destacaram 
nas paralímpiadas irão pas-
sar por treinamentos com téc-
nicos da seleção brasileira 
durante uma semana. O pro-
fessor Deiwison Furlanetto 
ressalta que França é um me-
nino que tem muito potencial. 
“Essa é uma grande oportu-
nidade para ele adquirir mais 
experiência e se destacar ain-
da mais”, finaliza Furlanetto.

maravilhense foi ouro nas 
Paralímpiadas Escolares 2019 

Divulgação

COmeÇOu 
O importante não é como se começa os campeonatos, 

mas sim como se termina. É normal essa dificuldade para 
as equipes que ainda buscam acertos táticos, de conjun-
to, e que ainda têm muito a crescer fisicamente. Os jogos 
neste começo de temporada têm limitações evidentes. É 
preciso paciência!

amaDOr 
A Liga Esportiva Fronteirista estará na organização da 

Fase Oeste do Estadual de Amadores. O congresso técni-
co será após o Carnaval, no dia 29 de fevereiro. O início 
da competição está previsto para 29 de março e o térmi-
no no dia 26 de julho. Clube Recreativo Maravilha vai for-
te para a disputa.

eXCelenTe 
De acordo com Miguel de Moura, presidente do Gua-

rani de São Miguel do Oeste, está confirmada a volta do 
Bugre ao futebol profissional neste ano. A equipe vai dis-
putar a Série C do Estadual. Parabéns ao Guarani pela ex-
celente ideia.

haT-TriCK
Quem está jogando muito em São Miguel do Oes-

te é Renatinho, ex-CRM. O cara deu show no último 
jogo, marcando três gols na vitória do Guarani sobre o 
Aliança. Um hat-trick assim não é toda hora que a gen-
te vê! Renatinho tinha o direito de reivindicar a bola do 
jogo, como recordação da partida. Dizem que o golea-
dor se inspirou após assistir um centroavante na altitu-
de da Linha Chinelo Queimado em Maravilha. Sobre jo-
gar como profissional pelo Guarani, Renatinho brincou 
dizendo que é necessário treinar todos os dias, aí com-
plica! Acredito que vai retornar para o Clube Recreati-
vo Maravilha.

TalenTOS 
A nossa região é rica em revelar talentos para o fute-

bol. Nesse período de férias tivemos o prazer de conver-
sar com alguns. Gabriel Studt, 17 anos, de Mondaí, que 
está treinando com os profissionais da equipe do Botafo-
go-RJ. Aproveitando ao máximo a oportunidade. Já o go-
leiro Léo Lopes de São Bernardino acertou com a Penapo-
lense de São Paulo. João Barros Lopes, 18 anos, de Campo 
Erê subiu para o profissional do Criciúma. Daniel Basso 
Serina, 16 anos, de Descanso, disputou a Copa São Paulo 
com a Chapecoense. E o goleiro Cristian Lima, natural de 
Maravilha, renovou com o Atlético-MG, pulou para a ca-
tegoria sub-20.

lemBreTeS
- Sempre é bom lembrar que neste ano maravilha volta 
para o cenário do futsal catarinense na Série Ouro. 
maravilha Futsal conta muito com seu apoio. Colabore.
- Gauchada vai amarrar os cavalos em São Paulo para 
a final da Copinha. Gre-nal, que espetáculo! É neste 
sábado (25), às 10h, no Pacaembu. Prepare o mate.
- Depois da Copinha, teremos a Copa maravilha. De 
28/01 a 04/02. vamos prestigiar.
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fuTeBOl De BaSe Equipes do Brasil e do exterior disputam os títulos nas categorias sub-11, 13, 15 e sub-17

expectativa para a quinta edição da 
Copa maravilha

A Copa Maravilha - Troféu 
Fabinho Baiano neste ano será 
realizada entre os dias 28 de ja-
neiro e 4 de fevereiro e deve re-
ceber aproximadamente dois 
mil atletas. Serão 11 equipes 
na categoria sub-11, 20 na 
sub-13, 26 na sub-15 e 24 na 
sub-17, somando 81 equipes 

nas categorias em disputa.
A organização é da empre-

sa Planeta Bola, em parceria 
com a Secretaria de Esportes, 
Juventude e Lazer de Maravilha 
e administração pública. Os jo-
gos serão disputados nos está-
dios Osvaldo Gomes Werner e 
Doutor José Leal Filho, SER Vas-

co, SER Aurora, 4S Amizade de 
Linha 51, Associação 12 de Ou-
tubro (Chalema), Canarinho 
da Linha Primavera Alta, Fran-
gueiros e no Estádio Municipal 
de Tigrinhos.

Segundo Alex Pereira, dire-
tor comercial da Planeta Bola, 
serão utilizados sete campos 

por dia de competição nas pri-
meiras fases. As finais do sub-
11 e sub-13 estão programa-
das para a noite do dia 3 de 
fevereiro e as finais do sub-15 
e sub-17, para a manhã do dia 
4 de fevereiro.

A abertura será às 19h do 
dia 28, no Estádio Osvaldo 

a Cidade das Crianças será 
representada nas quatro 
categorias. na sub-11, 
13 e sub-15 a Secretaria 
de Esportes, juventude 

e lazer/acema será a 
representante do município. 
na categoria sub-17 o Clube 
recreativo maravilha (Crm) 
vai tentar o bicampeonato. 

eQuiPeS De maravilha 

Gomes Werner, quando terá a 
apresentação das equipes e a 

execução dos hinos nacionais 
do Brasil, Argentina e Paraguai. 

eQuiPeS ParTiCiPanTeS 
EC Juventude - Caxias do Sul/RS
ALE/CE Lajeadense - Lajeado/RS
Desportivo Paranaen-
se  - Curitiba/PR
Ítalo Atlhético - Chapecó/SC
Nolifute  - Vale do Taquari/RS
Cafelândia -  Cafelândia/PR
Casa Lar - Araranguá/SC

SEL Polo Chapecoense - Chapecó/SC
Ypiranga FC - Erechim/RS
AA Macleres - Júlio de Castilhos/RS
AERC Juventus - Teutônia/RS
CFE Ijuí - Ijuí/RS
EC MBS - Goiânia/GO
EC Vila Nova -  Passo Fundo/RS
EF Craque Tricolor Mis-

sal - Missal/PR
Guarany Xaxim - Xaxim/SC
Juventus Canoas - Canoas/RS     
SER Caxias  - Caxias do Sul/RS
TAC Três Passos - Três Passos/RS
Baruch Sports - Garopaba/SC
CA 3 de Febrero - Ciudad del Est/PY
Camboriú FC  - Camboriú/SC

CS Atlético Garuhape - Missiones/AR
Ernestina FC  - Ernestina/RS
Futibase - Chapecó/SC
Grêmio Chapecó - Chapecó/SC
Oriental - Três de Maio/RS
Safurfa - Marau/RS
SME Blumenau - Blumenau/SC
AAMF Mondaí - Mondaí/SC

SJEL/Acema/CRM - Maravilha/SC
Aliança  - São João do Oeste/SC
Nefap  - Águas Frias/SC
Cunhataí  - Cunhataí/SC
EFA - Chapecó/SC
Guarani FC  - Frederi-
co Westphalen/RS
FME Pinhalzinho - Pinhalzinho/SC

Fotos: Jornal O Líder

Sub-11 é comandado pelo professor/técnico Ítalo Stieven

Sub-13 é comandado por ricardo jacobsen

matheus Gonçalves e Fabricio andre Kempfer comandam os meninos do sub-15

Sub-17 é comandado pelo técnico jhony medeiros, jogando com a camisa do Crm
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