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Gelson merísio chama 
governador de preguiçoso

Poliana de Oliveira 
assume Conselho estadual 

Duas pessoas morrem após 
incêndio em residência 

Ex-deputado critica ausência de Carlos Moisés 
no Oeste. Assessoria do governador rebate e 
diz que visita deve acontecer em breve

Em mais de 20 anos de atuação, esta é a 
primeira vez que o Conselho é presidido por 
uma representante da regional Extremo-Oeste

Faltando menos de oito meses para o pleito eleitoral, nomes começam a sair dos bastidores anunciando uma 
disputa acirrada. MDB confirmou Sandro Donati e PSDB Janir Signor como pré-candidatos. 

Jairo Miguel não confirma, mas deve ser o nome do PP neste ano

Fogo atingiu uma casa de madeira no 
Novo Bairro. Dois homens que estavam na 
residência morreram carbonizados

POLÍTiCa MULHER EMPRESáRia TRagÉDia 

Maravilha tem três nomes como 
pré-candidatos para prefeito 
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aDMiRaDORES DO nELSOn

Vou inserir aqui um trecho de uma crônica do Nelson 
Rodrigues. Creio que seja desnecessário qualquer comentá-
rio ou interpretação da minha parte. Segue:

“Os meus admiradores quase provocaram a minha mor-
te artística. Eis a amarga verdade: durante algum tempo, eu 
só escrevia para o Bandeira, o Drummond [...]. Não fazia 
uma linha, sem pensar neles. Eu, a minha obra, o meu sofri-
mento, a minha visão do amor e da morte. Tudo, tudo pas-
sou para um plano secundário ou nulo. Só os admiradores 
existiam. Só me interessava o elogio; e o elogio era o tóxico, 
o vício muito doce e muito vil. Pouco a pouco, os que me ad-
miravam se tornaram meus irresistíveis coautores. E quando 
percebi o perigo, o aviltamento, comecei a destruir, com fe-
roz humildade, todas as admirações do meu caminho.”

*
Eu falei na semana passada que Clayton Christensen, 

maior autoridade em inovação, morreu no dia 23 de janeiro. 
Um detalhe que eu não falei: eu fiquei sabendo que ele mor-
reu só no dia 30. Mas como? Uma semana depois?

Tudo bem que ele não era uma celebridade fora do mun-
do dos negócios. Mas já alardeei aqui que parei de acompa-
nhar o noticiário diário. Não quero que a pauta das minhas 
preocupações seja definida por quem precisa de audiência 
para os anunciantes. 

Essa última frase pode parecer exagerada. Pode parecer 
coisa de quem acredita em teorias da conspiração relacio-
nadas com imprensa e poder. Mas não é nada disso. É bem 
mais simples: somos influenciados pelo que ouvimos. Se 
você começa o dia pensando em guerra, fome, doença, você 
vai passar o dia sendo afetado por isso, de alguma forma.

E nada contra esse formato de anúncio pagando a notí-
cia, afinal eu também trabalho com ele. O que tem me inco-
modado há anos é a forma que a “notícia” é explorada: su-
postos novos fatos, novos números, especulações, opiniões 
de “especialistas”. É como sentar para tomar chimarrão com 
a vó e com a tia, mas sem o chimarrão e as irresistíveis fofo-
cas. Esse é o preço de ser um cidadão informado?

O que admito, e este é o motivo desse texto, é que estar 
alheio aos, vá lá, “fatos do mundo”, tem algumas consequên-
cias negativas. Essa, por exemplo, de perder o dia da morte 
de uma referência tão importante. É até estranho lamentar 
uma semana depois.

Em tempo: Kobe Bryant morreu no dia 26. Eu fiquei saben-
do instantes depois ao dar uma espiada no Instagram. Mais 
uma reflexão: de que adianta apreciar o noticiário com mode-
ração se as notícias migraram faz tempo para as redes sociais?

iMPOSTO Secretário de Administração, Cleiton Borgaro, explica que 
montante volta para a população em investimentos de saúde e educação

Município pretende arrecadar 
R$ 4,7 milhões de iPTU neste ano
EDERSON ABI

O município já liberou a ge-
ração do Imposto Predial e Ter-
ritorial Urbano (IPTU) em Mara-
vilha. É possível retirar os valores 
para pagamento pelo site da pre-
feitura, com possibilidade de 
desconto de 5% em cota única 
(vencimento em 16 de março) e 
sem desconto em quatro vezes, 
em 15 de maio, 15 de julho e 15 
de setembro. A partir desta se-
mana também estarão disponí-
veis os carnês para serem retira-
dos no setor de tributação.

Em entrevista à Rádio Líder 

Secretário diz que ainda restam r$ 400 mil de inadimplência do ano passado

nesta semana, o secretário de Ad-
ministração e Fazenda, Cleiton 
Borgaro, afirmou que o valor total 
para este ano é de R$ 4.738.290,51. 

O reajuste é de 3,9%, valor com 
base no Índice Geral de Preços 
Mercado (IGPM). 

O secretário lembra que ano 

passado o município arrecadou 
R$ 3,7 milhões com o IPTU, po-
rém nem todos pagaram, já que 
cerca de R$ 400 mil ainda estão 
na inadimplência.  

O IPTU é um imposto que 
pode ser utilizado em vários se-
tores. Borgaro explica que o 
montante volta para a popula-
ção em investimentos com saú-
de, educação e outras ativida-
des. Ele cita um exemplo dos 
R$ 3,7 milhões do ano passado, 
como é o caso do Hospital São 
José, que recebeu do município 
naquele período R$ 2,3 milhões 
para o plantão. 

Ederson Abi /O Líder
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LIÇÕES DE VIDA
Está ruim esse seu emprego de agora? Entendo, muitos 
dizem isso. Quem sabe você cai fora? Mas olhe, e  pense 
bem antes do pulo. Tem fila esperando pelo seu lugar. Ah, 
e gente melhor que você. Pense bem... (luiz Carlos Prates)por WOlmir hÜBNer

RAdAR
radar@jornalolider.com.br

vereaDOr aDler

Providencial a indicação nº 08/2020, de au-
toria do vereador Itamar Adler (PSD), apresenta-
da na sessão da Câmara de Vereadores na segun-
da-feira (10), na qual solicita que o Poder Público 
promova o recapeamento asfáltico de toda ex-
tensão da Avenida Anita Garibaldi, no centro da 
cidade. Além de ser a avenida de maior movi-
mento e fluxo de veículos da cidade, a Anita Ga-
ribaldi está carecendo de melhoria com urgên-
cia. Fazemos um adendo para o recapeamento da 
XV de Novembro, trecho do Mercado Altas Ho-
ras até a Rua Pastor Armando Claas, cujo trecho 
está precaríssimo, e é intenso o fluxo de veículos.

POLiana DE OLiVEiRa
Parabenizamos a prezada amiga Poliana de Oliveira pela sua con-

dução ao cargo de presidente do Conselho Estadual da Mulher Em-
presária de Santa Catarina (Ceme). É merecedora do cargo, pois Polia-
na é muito dedicada em trabalhos dessa natureza. Sucesso, amiga.

MAIS UM BOM NOME COMO PRÉ-CANDIDATO

O PSDB confirmou o ex-vereador Janir Signor como o nome 
forte para uma possível chapa majoritária nas eleições munici-
pais deste ano em Maravilha. É o segundo nome anunciado ofi-
cialmente no município. O primeiro foi Sandro Donati, do MDB. 

 Em entrevista à Rádio Líder, o presidente dos tucanos, Jeovany Fol-
le, confirmou Signor como pré-candidato do PSDB e analisou o plei-
to. “Confirmado esse nome. Tem toda a condição para isso. Tem equi-
líbrio emocional. É uma pessoa que já ocupou o Legislativo por quatro 
mandatos, conhece Maravilha, conhece as necessidades. Como ele 
sempre fala: de coração leve e peito aberto”, afirmou o presidente. 

Presidente Jeovany Folle diz que Signor está confirmado

Ederson Abi /O Líder

Jornal Novoeste

MAIS UM NOME COMO PRÉ-
CANDIDATO A PREFEITO

Recebemos no decorrer da semana a visita do pre-
zado Jairo Miguel (PP), amigo de longa data, e duran-
te conversações, me confidenciou que seu nome esta-
rá no páreo para as eleições municipais deste ano. Sem 
dúvida uma pessoa que conhece muito bem o municí-
pio e que está preparado para administrar Maravilha. Co-
lega de imprensa, Jairo desfruta de um bom círculo de 
amizade e bom conceito junto ao empresariado e popu-
lação em geral pelos serviços prestados. Não logrou êxi-
to nas urnas nas últimas eleições, mas serviu de apren-
dizado... Aproveitou para dar entrevista na Rádio Líder, 
que pode ser ouvida novamente em nosso site. Dese-
jamos ao amigo muito sucesso e que seus planos con-
siga levar a termo para o bem de toda a comunidade.

BOM RETORNO

Na manhã da quarta-feira (12) o prefeito de 
Cunha Porã, Jairo Ebeling, retomou os trabalhos 
à frente do Executivo. Durante o período de fé-
rias, quem comandou as ações foi o vice-prefei-
to, Alencar James Post, que acompanhou obras, 
conversou com servidores públicos e munícipes 
e deu encaminhamento a diversos projetos. Em 
seu retorno, Ebeling dará continuidade aos traba-
lhos do governo municipal, especialmente com 
relação à coletividade, contribuindo para o desen-
volvimento de Cunha Porã e para o bem-estar da 
comunidade. Desejamos sucesso na continuida-
de da exitosa gestão frente ao pujante município.

LIquIDA MArAVILhA
Fica a pergunta: foi sucesso o liquida 
Maravilha que está encerrando? Na 
próxima edição faremos a divulgação 
dos resultados...

COOrDeNaDOra 

A reunião do Colegiado de 
Cultura da Associação dos Mu-
nicípios do Entre Rios (Amerios) 
promovida na quarta-feira (12) 
contou com eleição da nova dire-
toria. Rosi Reichert Heineck, di-
retora de Cultura de Maravilha, é 
a nova coordenadora. A função 
era desenvolvida por Jovir Zanuz-
zo, de Flor do Sertão. Rosi afirma 
que o objetivo é continuar os tra-
balhos e fazer com que cada muni-
cípio trabalhe e valorize a cultura. 

Bolsonaro lidera com 
folga disputa de 2022

Jair Bolsonaro lidera a pesquisa 
do Atlas Político para 2022. Ele apare-
ce com 41% dos votos, com larga van-
tagem sobre Luciano Huck (14%), Flá-
vio Dino (13%) e João Doria (2,5%). 
No segundo turno, ele derrotaria um 
candidato apoiado por Lula com uma 
margem de 10 pontos: 45% a 35%. Se 
a disputa fosse entre Sergio Moro e 
um poste lulista, a vantagem do mi-
nistro seria quase duas vezes maior do 
que a de Jair Bolsonaro: 54% a 36%.

MORDOMIAS CONTINUAM
 
“Depois de anos sem viajar em um voo comercial, 

Lula quebrou o jejum para visitar o papa Francisco”, diz 
O Globo. “O ex-presidente foi o último passageiro a em-
barcar na aeronave que seguiu de São Paulo para Roma. 
O assento do líder petista é na classe executiva. Essa clas-
se tem custo no mínimo triplo da passagem comum. E 
quem está custeando? Lula não passou pelo saguão co-
mum. Desceu do carro diretamente para a área de imi-
gração do aeroporto e depois ficou em uma sala reserva-
da até a hora do embarque”. Não saiu do trono ainda...

DÓlar NaS altUraS

Segundo o ministro da Economia, Paulo Guedes, o dó-
lar alto favorece a nossa economia interna. Como ele afir-
ma, “todo mundo estava indo para a Disneylândia, até a 
empregada doméstica indo também para a Disney, uma 
festa danada. Pera aí... Vai passear em Foz do Iguaçu”, disse 
o ministro, comentando que o câmbio alto favorece o turis-
mo interno. O dólar alto estimula a recuperação industrial e 
só desagrada turistas. O motivo da sequência de alta do dó-
lar é a combinação de juros baixos e a contenção dos gastos  
públicos. Durante muito tempo tínhamos o dólar a R$ 1,80 
e juros a 14%. Hoje temos dólar a R$ 4 e juros também a 4%.

Poliana de Oliveira com a antecessora, Janelise royer, o presidente do conselho, João reck, e o vice da 
federação, Elson Otto (E)
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por lUiZ ClÁUDiO CarPeS

dIRETO 
AO PONTO

nOVa fORMa DE CObRanÇa Da 
TaRifa DE ágUa. Vai REDUZiR?

A resposta, caro leitor e usuário, é “depende”. Isso por-
que do jeito que se desenha a redução de preço, vai benefi-
ciar decisivamente aqueles consumidores que não gastam 
mais de dez metros cúbicos por mês. Antes, é preciso dis-
correr um pouco de como será. Hoje em dia, todos pagam 
uma tarifa mínima de água, use ou não o precioso líquido. 
Esta cobrança mínima não cai totalmente. Apenas tem uma 
redução para algo em torno de vinte e nove reais. O custo 
começa por estes vinte e nove reais e depois tem um acrés-
cimo por metro cúbico consumido, que no caso de ser até 
os dez metros que escrevi, tem um valor praticamente de 
dois reais. Ou seja, até dez metros, contando os vinte reais 
de consumo e mais os vinte e nove de tarifa fixa, teremos 
sim uma redução da atual taxa mínima. O problema é exa-
tamente quando se passam destes dez metros cúbicos. O pre-
ço do metro cúbico, que até os dez metros é de algo em torno de 
dois reais (mais precisamente R$ 1,96), passa para nove reais e 
onze centavos por metro cúbico além dos dez iniciais. Isso quer 
dizer que se o consumidor gastar quinze metros, irá pagar os R$ 
29,45 da tarifa fixa. Mais R$ 11,96 pelos dez metros a que tem 
direito neste valor tarifário. Todavia, além dos dez metros cúbi-
cos, pagará por litro excedente mais R$ 9,11 por metro cúbico. 
Se forem mais cinco além dos dez metros, serão mais R$ 45,66 e 
a conta irá para um patamar bem alto. É preciso, portanto, ficar 
atento e não ficar confiante que vai baixar a conta. É necessário 
cuidado e principalmente, zelo com o gasto. Se vai pagar real-
mente o que se gasta por esta nova forma tarifária.

bEnEfÍCiaRá QUEM COnSEgUE 
aDMiniSTRaR E gaSTaR MEnOS

Uma coisa é inegável. A Casan, com essa nova forma, 
irá beneficiar significativamente aquele que conseguir eco-
nomizar, gastar pouca água. Antes, como pagávamos uma 
tarifa mínima até determinada metragem, muitos não se 
preocupavam e gastavam à toa. Agora, o que souber ad-
ministrar seu gasto com água, efetivamente poderá se be-
neficiar da economia que tal controle propiciará. Já os que 
não cuidarem tanto, entendo que poderão pagar até mais 
pelo que despenderem. A matemática é ciência exata. Gas-
tar menos água compreenderá menos dinheiro no fim do 
mês. Mas quem se descuidar, o valor pode até aumentar. O 
incentivo à economia de água é inconteste. Já se realmen-
te a população gastará menos, só o tempo dirá. Para mim, 
a maioria não se beneficiará. Se é que não gastará mais. Aí, 
virá o choro...

Com duração de quase duas 
horas, a segunda sessão ordiná-
ria de 2020, realizada na segun-
da-feira (10), aprovou por una-
nimidade três projetos de lei em 
primeiro turno, oito indicações, 
uma moção e dois requerimen-
tos. O primeiro projeto de lei 
aprovado tem como objetivo ex-
tinguir cláusulas especiais. O se-
gundo, aumenta o valor mínimo 
do salário do professor de Mara-
vilha com regência de classe por 
40 horas para R$ 3.187,50. Con-
forme o setor de Recursos Hu-
manos da prefeitura, o aumento 
é de 12,84% e a soma de todos os 
reajustes desde o ano 2013 é de 
71,40%. Durante a sessão tam-
bém foi aprovado o projeto de lei 
que denomina o espaço público 
Skate Park de Gabi Vendrame.

A moção aprovada é de au-
toria do vereador Luiz Brescovi-
ci (DEM). O documento requer 
que estenda às carreiras da Po-
lícia Civil, Polícia Penal e IGP as 

LEgiSLaTiVO Durante a sessão também foi aprovado o projeto de lei 
que denomina o espaço público Skate Park de Gabi Vendrame

Reajuste no salário dos professores 
da rede municipal é aprovado  

Três projetos de lei foram aprovados

regras de aposentadoria previstas 
para os policiais militares, dando 
tratamento isonômico na Refor-
ma da Previdência a todos os in-
tegrantes da Segurança Pública.

Também estiveram na pau-
ta dois requerimentos, que foram 
aprovados pela Casa. O de auto-
ria do vereador Natalino Prante 
(PP) requer que o Executivo in-
forme quais as medidas adminis-
trativas tomadas perante a em-

presa que vendeu os rolamentos 
problemáticos destinados ao rolo 
compactador do município e pe-
rante a empresa que instalou os re-
feridos rolamentos, aparentemen-
te, sem verificar a qualidade. Além 
disso, o documento pede que o 
Executivo informe qual é a atual si-
tuação do processo administrativo.

O segundo, de autoria do ve-
reador Jandir Primon (PP), re-
quer que seja criada uma co-

missão especial para tratar dos 
assuntos que envolvem a prorro-
gação ou não do contrato do mu-
nicípio de Maravilha com a Com-
panhia Catarinense de Água e 
Saneamento (Casan), e a avalia-
ção dos serviços prestados. Várias 
matérias deram entrada na casa, 
que foram encaminhadas às co-
missões competentes para análi-
se. A próxima sessão está marca-
da para segunda-feira (17). 

Diana Heinz /O Líder

SORTE
Campanha do Sicoob distribuirá mais de 
R$ 5 milhões em prêmios

Desde o dia 1º de feverei-
ro até 31 de dezembro de 2020 
os associados – pessoas físi-
cas e jurídicas que tenham con-
tas ativas no Sicoob – estão 
concorrendo a mais de 500 prê-
mios, que incluem vales-pou-
pança, smartphones, motos 
e carros. Ao abrir uma con-
ta no Sicoob, a pessoa já rece-
be automaticamente um núme-
ro para participar dos sorteios, 
além de receber mais núme-
ros conforme adquirir um pro-
duto ou serviço da cooperativa.

Segundo o presidente do Si-
coob Credial, Hermes Barbie-
ri, entre os objetivos da cam-
panha está a divulgação dos 
benefícios do cooperativis-
mo de crédito. “Além das vanta-
gens em participar dos resulta-
dos, ajudar no desenvolvimento 
regional e não cobrar manu-
tenção de conta corrente, os as-
sociados do Sicoob ainda con-
correm a prêmios”, relata.

Para participar da promo-
ção cada cooperado que ad-

quirir produtos participantes 
ganha números da sorte e con-
corre aos prêmios que seguem 
os sorteios da Loteria Federal. 
Serão realizados 48 sorteios se-
manais, 11 mensais e um final. 
No site da cooperativa o parti-
cipante pode conhecer o regu-
lamento e consultar, semanal-

mente, seus números da sorte.
Os produtos participan-

tes da promoção são: consór-
cio, poupança, previdência, se-
guros, cartões SicoobCard, 
operações de crédito, Sipag, 
cobrança bancária, entre ou-
tros, que variam para coopera-
do – pessoa física e jurídica.

Durante a promoção se-
rão sorteados 240 prêmios no 
valor de R$ 2 mil, 192 smar-
tphones Samsung Gala-
xy S10, 48 motos Honda 0 km, 
33 carros Hyundai 0 km mo-
delo HB20, 16 carros Toyo-
ta 0 km modelo Corolla e 5 car-
ros Toyota 0 km modelo Hilux.

Promoção vai até o dia 31 de dezembro de 2020

Divulgação
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EXEMPLO A SEGUIR
Nesta semana um repórter de TV interrompeu a entrada ao vivo 

que estava fazendo durante as fortes chuvas que atingiram a capi-
tal paulista para ajudar um senhor de 90 anos em meio ao caos das 
ruas alagadas. Muitas vezes a rotina jornalística faz com que os pro-
fissionais criem uma “casca” e se mantenham firmes diante de situ-
ações complicadas, até mesmo para conseguir repassar os fatos de 
forma correta e fiel. Pensando em nome do profissionalismo ele po-
deria ter continuado sua fala, mas optou em agir de forma huma-
na e solidária. Acredito que esta é a escolha que sempre deve pre-
valecer, não só no jornalismo, mas em todas as profissões.

Camilla Constantin, jornalista

MULHER EMPRESáRia 

Uma mulher da nossa região assumiu o Con-
selho Estadual da Mulher Empresária de San-
ta Catarina. Poliana de Oliveira mora em Maravi-
lha e nasceu em Cunha Porã. Há anos dispõe seu 
tempo e empenho ao associativismo. Agora li-
dera milhares de mulheres do Estado que bus-
cam uma luz. Além de mostrar nossa região, Polia-
na empodera mulheres na busca pelo seu espaço, 
pela igualdade de gênero. É como a ativista e atriz 
Jane Fonda diz: “Para ser um revolucionário você 
tem que ser um ser humano. Você tem de se pre-
ocupar com as pessoas que não têm poder”.

Diana Heinz, jornalista

Vidas vazias
Quando o ter sobrepõe o ser, passo a pensar em como algumas pessoas têm 

uma vida vazia. Para muitos, desfilar com uma roupa nova, de marca, ou até com 
um carro novo, é melhor do que desfilar mostrando seu caráter. Ajudar o próxi-
mo? Só se der para tirar uma selfie e postar nas redes sociais, caso contrário, “não 
tem valor”. Uma foto postada segurando bebidas e em festas tem mais curtidas 
nas redes sociais do que uma foto com a família, ou de celebração religiosa, por 
exemplo... E qual o motivo disso? Talvez uma vida vazia, que precise ser preenchi-
da com algo? Não sei... Amizades que você (ou eu) só tem quando é para curtir, 
mas quando precisam ajudar, somem! Por isso, lembro a velha máxima: para fazer 
o bem não precisamos de holofotes, não deve haver plateia, senão vira exibicio-
nismo; e ninguém é tão pobre que não tenha nada para oferecer - isso inclui até 
um ouvido amigo! Será que a nossa vida é vazia ou preenchida? Pensemos nisso! 

Rosiane Poletto, redatora

De olho no transporte 
escolar 
Um fato que merece destaque pela 
preocupação com a segurança dos alunos 
que usam o ônibus escolar para chegar 
à escola. A prefeitura está monitorando o 
transporte neste início de ano. Os alunos 
são orientados a usarem o cinto de 
segurança, os motoristas são orientados 
sobre a responsabilidade e os documentos 
são conferidos. Trago um exemplo de um 
caso triste que aconteceu num município 
do Oeste no ano passado em que uma 
aluna morreu atropelada por um ônibus 
escolar. O acidente comoveu a região. 
Não é preciso esperar chegar ao extremo 
para agir. Prevenir é a solução para um 
futuro melhor. Parabéns aos envolvidos na 
Secretaria de Educação de Maravilha pela 
preocupação e orientação aos usuários do 
transporte escolar. 

Cleiton ferrasso, jornalista

rODeiO em maravilha 

O CTG Juca Ruivo de Maravilha divulgou nesta semana a programação 
campeira do 21º Rodeio Crioulo e Artístico Nacional. Que responsabilidade or-
ganizar o maior evento regional e o único e maior rodeio crioulo e artístico de Santa 
Catarina. O trabalho da patronagem merece esse reconhecimento. São meses de dedi-
cação para a promoção deste evento da cultura gaúcha. E a edição 2020 vem com novidades. 
Já pode anotar aí na sua agenda: dias 27, 28 e 29 de março tem rodeio na Cidade das Crianças. 

Carine arenhardt, jornalista 

CADÊ O 
GOVERNADOR?
O ex-deputado e adversário de 
Carlos Moisés, Gelson Merísio, 
falou mal do governador 
nesta semana. Foi durante 
uma entrevista para a rádio 
líder, em Maravilha. Chamou 
de preguiçoso e afirmou que, 
talvez, o governador não visite 
a região em quatro anos. O 
governo rebateu, afirmando 
que os secretários já estiveram 
na região. Ok, até pode ser, 
mas o governador precisa vir, é 
necessário. Não é demagogia 
ou soberba, mas o chefe da 
empresa precisa saber o que 
está acontecendo com seus 
próprios olhos, não somente 
jogar toda a responsabilidade 
para seus coleguinhas de 
trabalho. Se fosse assim, era 
só eleger uns cinco secretários 
para comandar o Estado e 
tomar as decisões certas. Até 
ficaria mais barato. 

Ederson abi, jornalista
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por Dr. DeNy DONatO alfaNO 

PSIqUE & AMOR
Psicoterapeuta e antropólogo (49) 98895 5231

aRTiCULaÇÃO Encontro foi no último dia 7, na Câmara de Vereadores, 
e contou com a presença de deputados

Comitiva do PSDb realiza 
encontro em Maravilha 
ClEItON FERRASSO

A comitiva do PSDB rea-
lizou encontro em Maravi-
lha na noite do último dia 
7, na Câmara de Vereado-
res. A reunião faz parte de 
um roteiro de visitas que 
o partido está fazendo no 
Estado até o fim de março 
deste ano. Naquela semana 
a equipe esteve em São Mi-
guel do Oeste, Maravilha e 
Chapecó. 

O encontro foi aberto 
ao público e o objetivo era 
orientar sobre o calendário 
eleitoral, prazos para can-
didaturas, filiações, pesqui-
sas eleitorais, propagandas, 
título de eleitor e conversar 

com a comunidade. 
Estiveram presentes em 

Maravilha a deputada fe-

deral e presidente estadual 
do partido, Geovania de Sá, 
deputado estadual Marcos 

Vieira e o ex-deputado Gel-
son Merísio, além de lide-
ranças políticas locais.

Gelson Merísio é o novo integrante do PSDB e conversou com 
os moradores

Deputado Marcos vieira também conversou com as pessoas 
durante o encontro

CaLEnDáRiO 
ELEiTORaL
5 de março a 3 de abril
vereadores podem 
mudar de partido 
para concorrer à 
eleição (majoritária 
ou proporcional) de 
outubro sem incorrer em 
infidelidade partidária
4 de abril - esgota-
se o prazo para que 
novas legendas sejam 
registradas na Justiça 
Eleitoral a tempo de 
lançarem candidatos 
próprios às eleições. 
Além disso, até o dia 
4 de abril, aqueles que 
desejam concorrer 
na eleição devem ter 
domicílio eleitoral na 
circunscrição na qual 
desejam concorrer e 
estar com a filiação 
aprovada pelo partido. 
Por fim, essa data 
também marca o fim 
do prazo para que 
detentores de mandatos 
no Poder Executivo 
renunciem aos seus 
cargos para se lançarem 
candidatos.
6 de maio (eleitores)
Último dia para 
regularizar a situação 
eleitoral junto à Justiça 
Eleitoral. Assim, 
pessoas que perderam 
o recadastramento 

Deputada Geovânia de Sá com o pré-candidato a prefeito de Maravilha, Janir Signor

Moradores acompanharam o encontro na Câmara de vereadores 

biométrico e tiveram o título 
cancelado, não justificaram 
a ausência nas últimas 
eleições ou ainda desejem 
alterar o domicílio eleitoral 
têm até esse dia para 
se dirigirem ao cartório 
eleitoral mais próximo 
a fim de resolver suas 
pendências.
30 de junho 
Pré-candidatos que 
apresentam programas 
de rádio ou televisão estão 
proibidos de fazê-los. 
20 de julho a 5 de agosto
Período das convenções 
partidárias para a escolha 
dos candidatos. 
14 de agosto
Os registros de candidaturas 
devem ser protocolados na 

Justiça Eleitoral, via internet, 
até as 23h59. Por meio físico, 
os requerimentos devem ser 
protocolados até as 19h do 
dia 15. 
16 de agosto
É permitida a propaganda 
eleitoral. 
28 de agosto a 1º de outubro

horário eleitoral no rádio e 
televisão.
19 de setembro
A partir desse dia, candidatos 
não poderão ser presos, salvo 
no caso de flagrante delito. 
4 de outubro 
votação para prefeitos e 
vereadores

MiMaR OS fiLHOS É a 
MELHOR ManEiRa PaRa ELES 
aPROVEiTaREM Da infânCia

Fico um pouco surpreendido e bastante apavorado a 
respeito de como as pessoas têm dificuldade em enxergar 
o óbvio…

Como não ver, por exemplo, que mimar e proteger to-
talmente os filhos porque “são crianças” (e são crianças 
apenas uma vez na vida) significa criar incapazes, ansio-
sos e deprimidos?

Vou tentar mostrar mais uma vez:
Se você faz tudo para seu filho; o mima; se substitui a 

ele; não manda ele arrumar o quarto e desarrumar a mesa; 
se não deixa fazer as tarefas de escola sozinho e as faz com 
ele; se permite ele deixar a roupa espalhada pela casa, no 
chão, na cama, etc.; se deixa ele não terminar a comida no 
prato quando não quer mais e depois dá uma complemen-
tada quando ele está com fome, fora de horário; se não 
deixa que ele erre por conta ou que se machuque brincan-
do ou se para todo o mundo quando chora e o conforta, 
assustado ou com carinho, diante qualquer pequena ma-
nha ou dorzinha como se fosse um “tadinho” do mundo e 
assim vai ...

VOCÊ DETERMina O SEgUinTE:
1) ele vai internalizar que o mundo não depende dele 

porque, tanto, quem o faz são outros; portanto conse-
gue que ele vai se desenvolver com: incapacitação, baixa 
adaptabilidade, baixa capacidade de resolver problemas 
e tomar decisões, baixa autoestima;

2) ele estará despreparado perante as frustrações nor-
mais da vida, portanto: somatização de doenças, infanti-
lização e vários constantes e cíclicos bloqueios funcio-
nais e existenciais;

3) qualquer tipo de definição que ele desenvolva sobre 
si mesmo (identidade) e sobre a sua vida (escolhas) vai ser 
uma mentira, sendo que não seria plenamente a dele, en-
quanto não foi dada para ele a possibilidade de testar a sua 
evolução e ser protagonista dessa. Consegue que vai viver 
assim uma vida não dele e, portanto: ansiedade;

4) diante as dificuldades que ele não vai saber resol-
ver (veja-se pontos 1. e 2.) ele vai parar, ter inconsciente-
mente raiva pela própria incapacidade e esperar que al-
guém outro resolva no seu lugar, achando-se vítima se 
não acontecer. Portanto depressão.

Para enxergar tudo isso, não precisa ativar brilhantes 
psicólogos.

Qualquer pedagogo de base pode te confirmar que 
mimar, de-responsabilizar, proteger totalmente, infanti-
lizar, não dar limites é muito errado e cria sérios danos à 
vida dos filhos.

Para enxergar tudo isso não precisa ser pessoa inteli-
gente ou informada, que conhece e saiba processar os da-
dos da OMS que colocam o Brasil como o país mais do-
ente do mundo: no primeiro lugar por ansiedade e por 
mortes violentas, no quarto por depressão e no sétimo 
por suicídios.

Para enxergar o estrago dessa atitude educativa dia-
bólica chamada de amor e de “o melhor para os filhos” 
talvez precise apenas de humildade (além do que ler os 
meus artigos e acompanhar o meu canal YouTube, canal 
do Deny).

Fotos: Cleiton Ferrasso/O Líder
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LUIZ CARLOS
PRATES

POLÍTiCa Assessoria do governador rebate, após crítica de ausência, 
que visita deve ser em breve

Merísio chama governador de 
preguiçoso e diz que Moisés pode 
não visitar a região em quatro anos
EDERSON ABI

Gelson Merísio foi can-
didato ao governo do Esta-
do pelo PSD nas eleições 
de 2018 e acabou perden-
do no segundo turno para 
Carlos Moisés, do PSL. Um 
ano depois, o ex-deputado 
voltou aos microfones e ini-
cia uma nova etapa política, 
agora no PSDB. Ele esteve 
no estúdio da Rádio Líder 
de Maravilha na sexta-fei-
ra (7) junto com o deputado 
Marcos Vieira e o secretá-
rio-geral do partido, Gilmar 
Knaesel. Eles participaram 
na sexta-feira de um encon-
tro do PSDB em Maravilha, 
ao lado da deputada federal 
Geovania de Sá. 

No estúdio, Merísio co-
meçou a entrevista afir-
mando que sempre esteve 
na comunidade, conversan-
do com as pessoas e “aper-
tando a mão do agricultor”. 
Logo em seguida, atacou 
o governador, afirmando 
que Carlos Moisés não faz 
o que deveria, já que não 
veio para o Extremo-Oes-
te desde a eleição. “Talvez 
passe os quatro anos e ain-
da não venha, é preguiço-

so, essa é a verdade”, afir-
mou Merísio. 

O novo membro do 
PSDB disse que ficou um 
ano sem dar entrevistas 
para poder deixar o gover-
no trabalhar, já que qual-
quer crítica seria interpre-
tada como “torcer para dar 
errado”. E não era isso que 
Merísio queria. Agora, com 
mais de um ano de manda-
to, Merísio diz que Moisés 
cometeu erros e ainda não 
veio para a região. “Isso é 
inconcebível”, afirmou. 

Além disso, Merísio diz 
que vai trabalhar para as 
próximas eleições estadu-
ais. Perguntado se quer ser 
candidato, disse que tem 
vontade e vai focar nisso. 

gOVERnO RESPOnDE 
CRÍTiCa DE MERÍSiO
Após o ataque do ex-
deputado, o jornalismo do 
Grupo Wh Comunicações 
entrou em contato com o 
assessor de comunicação 
direto do governador, 
Carlos Moisés. De acordo 
com a assessoria, os 

secretários de Moisés já 
visitaram várias vezes o 
Extremo-Oeste no último ano 
e o secretariado também faz 
parte do governo, não apenas 
o governador. 
Sobre uma possível visita de 
Carlos Moisés, a assessoria 
informou que em breve o 
governador estará na região 
junto com deputados e 
lideranças. Não há uma 
data exata no momento. O 
governo informou que por 
duas vezes teve que cancelar 
a agenda nos municípios 
da região: uma por não 
conseguir voo em razão 
do clima e outra por ser 
chamado a Brasília de forma 
urgente pelo presidente. 
Sobre o restante das 
críticas de Gelson Merísio, a 
assessoria informou que o 
governador não vai comentar.

Merísio esteve no estúdio da rádio líder FM e deixou claro que está inserido nas 
próximas eleições para governador

Assessoria do governador diz que Carlos Moisés deve visitar região em breve

Marco Favero/DC

O Líder

inVEJa
Dizem que a inveja é um dos pecados capitais da vida, 

sei não... Depende da inveja. Tenho, por exemplo, inveja dos 
casais que vivem juntos por anos e anos e anos... O exemplo 
mais recente me fez mergulhar numa pesquisa sobre um cara 
que muito admirei no cinema: Kirk Douglas. Kirk morreu se-
mana passada aos 103 anos. Admirável nas telas e na vida. 

Espere só um pouquinho, já vou dizer por que invejei Kirk 
Douglas. Vi filmes inesquecíveis com ele, como, por exem-
plo, Spartacus e 20 mil milhas submarinas, inesquecíveis.

Kirk, na faixa dos 30 aos 40, era um sol na vida de multi-
dões de mulheres pelo mundo, ele sabia disso e cantava fino 
com elas. Pegava quem bem entendia... Era, pelo menos, o 
que ele pensava, até que... Apareceu-lhe num set de filma-
gens uma atraente mulher, cheia de si e sabendo onde ti-
nha o nariz, uma tradutora de idiomas, Anne Byydens. Kirk 
a viu e partiu com tudo. Deu com os burrinhos n’água, Anne 
não era do tipo que caía “facilmente” de amores por um fa-
moso. Kirk deu giros no quarteirão até conseguir namorar 
Anne. Namorou e com ela casou. Um casamento que me 
deu invejas: 65 anos juntos. Ele morreu semana passada 
com 103 anos, Anne ficou, com 100 anos. Que par. O que 
me trouxe até aqui nessa conversa foi um episódio vivido 
pelo casal há muitos anos, em 1958. Kirk estava no auge e 
queria ir junto com Mike Todd, então marido de Elizabe-
th Taylor, de Miami para uma festa em Nova Iorque. Iriam 
num avião particular, um festão... Anne, como boa mulher 
e com autoridade, disse não, tu não vais e pronto! Kirk su-
biu e desceu, tentou e fez bico. Anne irredutível: tu não 
vais, e estamos conversados! Kirk, tossiu, afrouxou a gra-
vata e recolheu o trem de pouso, colocou a viola no saco e 
não foi. Ficou furioso, mas não foi. Anne e Kirk não se fa-
laram mais naquele dia. No outro dia, cedo pela manhã, o 
café servido na cozinha, Kirk e Anne ali, silêncio. Anne li-
gou o rádio. Ligou na hora em que a notícia era dada com 
impacto: o avião de Mike Todd caíra, todos mortos... É pre-
ciso dizer mais? Anne e Kirk foram felizes até a semana 
passada. Agora Kirk está morto, de morte “natural”, valeu a 
pena o casamento...

RETRaTO
Li uma pesquisa sobre músicas tocadas nas rádios bra-

sileiras e fui lá fora tomar um ar. O resultado da pesquisa 
tem a cara dos que andam por aí se achando alguma coi-
sa. A pesquisa diz que “Os sertanejos lideram a preferência 
musical dos ouvintes”. Sertanejos, antes fossem. São toscos 
do asfalto sem voz nem ritmo fazendo ruídos para os “de-
savisados”. Um povo assim nunca vai sair do atoleiro. Ser-
tanejos eram Tonico e Tinoco...

ESTRanHO
Acabei de ver um programa na tevê e me lembrei de 

minhas aulas de Psicopatologia Sexual, na Psicologia da 
PUC/RS. Falei com alguns alunos de Psico e me disseram 
que hoje não existe mais essa cadeira. Estranho. Por que 
não? Muito estranho.

faLTa DiZER
Conselho para pensar. Do livro “O Poder dos Inquie-

tos”: - “Pense no amanhã, mas não troque suas melhores 
energias por um plano de aposentadoria para quando che-
gar à velhice”. Dito de outro modo, viva o momento. Cer-
to? Com inteligência sim... Mas só se vive bem o presente 
quando se semeia para o amanhã, caso contrário é estupi-
dez pura. Torrar tudo hoje e deixar o amanhã para o ama-
nhã é o caminho seguido pelos fracassados da vida. A es-
tulta maioria. 

MaRaViLHa
Reunião debate ações para combate do 
Aedes aegypti e casos suspeitos de dengue
NElCIR DAll’AGNOl

O encontro foi realiza-
do na manhã de sexta-fei-
ra (14) pela Sala de Situação 
de Maravilha, coordena-
da pelo biólogo Francys 
Balestreri, na sala de reu-
niões da prefeitura. O en-
contro debateu ações de 
combate ao mosquito Ae-
des aegypti no município. 

De acordo com Bales-
treri, esta foi a primeira reu-
nião do ano com os par-
ceiros da Sala de Situação. 
Ele destaca que os princi-

pais problemas no muni-
cípio estão nas bocas de 
lobo e também no cemi-
tério municipal. O muni-
cípio já está trabalhando 

uma licitação para contrata-
ção de serviço de dedetiza-
ção de bocas de lobo e no ce-
mitério serão fortalecidas as 
ações para evitar que vasos 

com água fiquem expostos. 
“A Sala de Situação faz 

vistoria no cemitério de 14 
em 14 dias e encontramos a 
cada passada em média en-
tre 150 e 300 vasos com água, 
ou seja, é muito vaso para 
um local que fica no centro 
da cidade”, afirma. Balestre-
ri destaca que o município 
tem alguns casos suspeitos 
de dengue, aguardando con-
firmação. Se confirmado, 
começa o trabalho de mu-
tirão para enfrentar a doen-
ça. Neste ano já são 70 focos 
do mosquito em Maravilha. 

Encontro reuniu parceiros da Sala de Situação

Nelcir Dall’Agnol/O Líder



,  MArAvilhA 15 DE FEvErEirO DE 20208

DESTaQUE Em mais de 20 anos de atuação, esta é a primeira vez que o Conselho é presidido por uma 
representante da regional Extremo-Oeste

Poliana de Oliveira assume Conselho Estadual 
da Mulher Empresária de Santa Catarina
DIANA HEINz 

O Conselho Estadual da 
Mulher Empresária de San-
ta Catarina (Ceme), que 
possui atualmente 66 núcle-
os de mulheres empresárias 
e representa mais de 1,1 
mil nucleadas, agora é li-
derado por Poliana de Oli-
veira. Em mais de 20 anos 
de atuação, esta é a pri-
meira vez que o Conselho 
é presidido por uma repre-
sentante da regional Ex-
tremo-Oeste. 

Advogada, empresária e 
corretora de imóveis, Polia-
na de Oliveira tem 34 anos 
e é natural de Cunha Porã. 
Bacharel em Direito pela 
Unoesc, possui MBA em 
Gestão Empresarial e MBA 
em Gestão de Negócios na 
Construção Civil, ambos 
pela Fundação Getúlio Var-
gas. É sócia-administrado-
ra da Concreoeste Usina de 
Concretos e diretora-admi-
nistrativa e financeira do 
Grupo Oliveira.

Poliana participa do 
movimento associativis-
ta há 11 anos. Iniciou como 
integrante do Núcleo de Jo-
vens Empreendedores da 
Associação Empresarial de 
Maravilha e, posteriormen-
te, assumiu o desafio de re-
ativar o Núcleo da Mulher 
Empresária, em 2012, en-
quanto fazia parte do Con-
selho Fiscal da entidade. 
Na Associação Empresa-
rial, também atuou como 
vice-presidente, de 2014 a 
2016, e presidente na ges-
tão 2017/2019. Foi vice-pre-
sidente regional do Ceme e, 
na última gestão, primeira-
vice-presidente do Conse-
lho. Atualmente, é segun-
da-diretora-secretária da 
Federação das Associações 
Empresariais de Santa Ca-
tarina (Facisc), da qual o 
Ceme faz parte. 

Com o desafio estadual, 
ela acredita que trará para 
mais perto da região o mo-
vimento e colocará o Ex-
tremo-Oeste em posição de 
destaque, assim como foi 

em sua posse realizada em 
Maravilha no dia 6 de feve-
reiro. “Trazer o Conselho 
para cá é fazer com que ou-
tras pessoas tenham noção 
de quão produtiva é nos-
sa região e mostrar seu va-
lor. E o quanto de esforço a 
gente faz para conquistar as 
coisas que hoje temos aqui 
e muitas vezes ficamos es-
quecidos. É uma oportu-
nidade de dizer que temos 
forças e somos representa-
dos”, declara. 

Maior organismo esta-
dual de representatividade 
da classe, o Ceme atua de 
forma intensa, fomentan-

do a geração de negócios, 
o associativismo, o desen-
volvimento pessoal e profis-
sional de suas integrantes, 
a liderança e o empodera-
mento feminino. 

Segundo Poliana, o prin-
cipal objetivo dessa gestão, 
que segue até o fim de 2021, 
além de dar continuidade ao 
trabalho da diretoria ante-
rior, presidida pela lageana 
Janelise Royer dos Santos, é 
aproximar o Ceme dos nú-
cleos, diminuindo distân-
cias e promovendo o desen-
volvimento das nucleadas e 
suas empresas por meio do 
associativismo.

DIrEtorIA ExEcutIVA
Presidente: Poliana de Oliveira (Maravilha)
Primeira-vice-presidente: rejane Sanchez 
(Florianópolis)
Segunda-vice-presidente: vanilsa Oliveira 
(Araranguá)
Primeira-secretária: Mirian Terres dos Santos (itajaí)
Segunda-secretária: Eloana Casagrande (Araranguá)
Primeira-diretora financeira: Aline Michele voigt 
(Balneário Camboriú)
Segunda-diretora financeira: Silvia Maria Coleraus 
(Joinville)

MULHER EMPRESáRia 
A quantidade de mulheres 
empresárias no Brasil vem 
crescendo. Uma pesquisa 
da Global Entrepreneurship 
Monitor (GEM) de 2019 
mostrou que o público 
feminino é mais expressivo 
do que o masculino quando 
o assunto é a abertura de 
novos empreendimentos. 
No setor de pequenas 
empresas, por exemplo, 
a proporção de mulheres 
empreendedoras passou 
de 38% para 45%. 
Poliana acredita que o 
crescimento venha de 
fomentação, preparação 
e conhecimento. “Mesmo 
com o aumento, as 
mulheres continuam sendo 
a segunda pessoa na 
conta corrente conjunta 
e nas empresas, mesmo 
que elas administrem o 
empreendimento, está 
no nome de uma figura 
masculina. São várias as 
situações que as mulheres 
poderiam ter a decisão, 
mas elas não aparecem. 
Então, em alguns aspectos 
falta encorajamento, outros, 
falta espaço. O papel 
do Conselho é inspirar 
mulheres para que elas 
ocupem seus espaços”, 
finaliza. 

Nosso maior 
objetivo é capacitar 
e desenvolver essas 
mulheres para que 
cada vez mais elas 
estejam à frente de 
empresas, entidades, 
associações e até 
mesmo na política” 

Fotos: Divulgação

Posse foi realizada em Maravilha e recebeu diversas lideranças estaduais

Poliana de Oliveira estará à frente do Conselho até 2021
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“A vitória não pertence aos mais 
fortes, mas aos que a perseguem 
por mais tempo”

Napoleão Bonaparte
por raqUel BaSSO hÜBNer

ECONOMIA E NEGÓCIOS
raquel@jornalolider.com.br

lançamento em Berlim

tecnologia do estado embala frutas 
exportadas para a rússia

A Termotécnica, empresa de Joinville que é líder latino-americana em produtos de EPS e se des-
taca pela reciclagem, conquista espaço no mercado global de embalagens de alta qualidade para fru-
tas, que permitem aos produtos chegarem em mercados distantes com melhor qualidade e 30% mais 
de duração. Conforme matéria divulgada por Estela Benetti, no DC, a companhia, presidida pelo in-
dustrial Albano Schmidt, acaba de lançar mais uma novidade na Fruit Logística 2020, na semana pas-
sada, em Berlim, Alemanha. É a marca de embalagem internacional FarmFresh. No evento, o novo 
produto já permitiu fechar um contrato com importadora russa para acondicionar limões tahiti do 
Brasil até o país euroasiático. A nova embalagem, totalmente reciclável, será usada para transportar 
frutas, legumes e verduras, deixando os produtos expostos aos consumidores. A Termotécnica paten-
teou as tecnologias das suas inovações em embalagem, que permitem maior isolamento térmico, fa-
cilidade no empilhamento e transporte, melhorando todas as operações até chegar ao consumidor. 

Fotos: Divulgação

Setor de serviços avança em volume e 
em receitas em 2019

Conforme dados do IBGE, o volume do setor de serviços apresen-
tou variação de -0,4% na passagem de novembro para dezembro de 2019 
(série com ajuste sazonal), sendo a segunda queda consecutiva do setor. 
Contudo, apesar do desempenho negativo nos dois últimos meses do ano 
passado, o volume de serviços avançou 1,6% na comparação interanual. 
Além disso, outro movimento positivo foi a interrupção de uma sequên-
cia de 4 anos sem crescimento no acumulado do ano, ao expandir 1% em 
2019. O decréscimo na passagem mensal foi acompanhado por três das 
cinco atividades que compõem o volume de serviços. O destaque nega-
tivo foi o setor de “transportes, serviços auxiliares aos transportes e cor-
reio” (-1,5%), pressionado principalmente pelo segmento de “transporte 
terrestre” (-3,7%). Por outro lado, os destaques positivos ficaram por con-
ta de “outros serviços” (3,4%) e “serviços de informação e comunicação” 
(0,4%), destaque para este último, que acumulou alta de 3,3% no ano.

Novo empreendimento hoteleiro é 
inaugurado em São Miguel do Oeste

Foi inaugurado na quarta-feira (12) o Fi-
gueiras Hotel & Eventos, localizado no cen-
tro de São Miguel do Oeste. O empreendimen-
to, idealizado e realizado por um grupo de 
empresários que acreditam no potencial de 
mercado da região, além de oferecer estrutu-
ra moderna, silenciosa e confortável para seus 
hóspedes, conta com quatro salas de eventos 
equipadas com recursos audiovisuais que po-
dem ser utilizadas com montagens variadas. 
Também oferece os serviços de recepção bilín-
gue, internet grátis, café da manhã, serviço de 
quarto, berços e camas adicionais, lavande-
ria, estacionamento próprio, restaurante e bar.

O ano 2019 encerrou 
com crescimento nas 
vendas do varejo na 
grande maioria dos 
estados brasileiros

De acordo com a Pesquisa Men-
sal do Comércio (PMC), divulga-
da pelo IBGE, na série livre de in-
fluências sazonais, somente sete 
UFs apresentaram variação positi-
va em dezembro de 2019. Com des-
taque para o Estado do Rio Grande 
do Sul, 3,5%. Dos 27 estados ana-
lisados, 20 encerraram 2019 com 
crescimento. Destaque positivo 
para o Amapá (16,6%) e Santa Ca-
tarina (8,6%). Por outro lado, Piauí 
(-6,0%) e Alagoas (-2,4%) regista-
ram o pior desempenho no ano. Para 
2020, em linha com a continuida-
de da melhoria no mercado labo-
ral e creditício, o comércio varejis-
ta tende a manter ritmo de expansão 
positivo na maior parte do país.

Vendas do 
comércio de SC 
crescem 8,6% 
em 2019
Santa Catarina alcançou um 
crescimento de 8,6% no volume de 
vendas do comércio varejista em 
2019 na comparação com 2018. 
Foi o segundo melhor resultado do 
Brasil, atrás apenas do Amapá, que 
cresceu 16,6%. O Amazonas ficou em 
terceiro com alta de 7,9%. Os dados 
são da Pesquisa Mensal do Comércio 
(PMC) do iBGE. No varejo ampliado, 
que inclui veículos e materiais de 
construção, o Estado cresceu 10% 
em 2019 frente ao anterior em 
volume de vendas. Os resultados 
catarinenses foram melhores que os 
nacionais. O Brasil fechou 2019 com 
crescimento de 1,8% em volume de 
vendas do comércio, teve queda de 
0,1% em dezembro frente a novembro 
e cresceu 2,6% na comparação com 
dezembro de 2018. No ano passado, 
o grande destaque em vendas, 
em Santa Catarina, foi o setor de 
equipamentos para comunicação, 
informática e materiais de escritório, 
com alta de 41,7%. Esse grupo inclui 
os smartphones. Em segundo lugar 
ficou materiais de construção, com 
alta de 12,6%, e veículos e peças, 
com crescimento de 12,2%. Também 
tiveram destaque combustíveis 
e lubrificantes, com crescimento 
de 10,6%; hipermercados e 
supermercados, 9,1%; móveis e 
eletrodomésticos, 9,7%; e artigos 
farmacêuticos, com alta de 7,8%. 

mais mulheres empreendem e 
assumem cargos de liderança

Enquanto uma parte investe por ne-
cessidade, outra parte tem o sonho de ter o 
próprio negócio. Pesquisas do Sebrae apon-
tam crescente número de mulheres empre-
endendo. Nos últimos dois anos, subiu de 
38% para 45% o total de mulheres provedo-
ras da principal renda da família. A econo-
mia de SC acompanha esse ritmo nacional.
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SaÚDE Somente em Maravilha são mais de 380 pacientes em tratamento, com destaque para os tipos A e B 

Diagnósticos de hepatites crescem na região 
CARINE ARENHARDt

Doença que causa infla-
mação do fígado, a hepati-
te pode ser silenciosa e só 
apresentar sintomas quan-
do evolui para um quadro 
mais grave, inclusive po-
dendo causar a morte do pa-
ciente. Em situações mais ra-
ras, pode também se tornar 
cirrose ou até câncer. A fal-
ta de sintomas pode dificul-
tar o diagnóstico e por isso é 
fundamental que as pesso-
as mantenham seus exames 
em dia, a exemplo dos testes 
rápidos oferecidos gratuita-
mente pelo SUS.  

Os diagnósticos vêm 
crescendo bastante na re-
gião. Nesta semana o Ambu-
latório de Infecções Sexual-
mente Transmissíveis de São 
Miguel do Oeste, que aten-
de pacientes de vários mu-
nicípios vizinhos, confirmou 
que a região vive uma epide-
mia de hepatites. Somente 

Ilustração

neste ambulatório são apro-
ximadamente mil pacientes 
em tratamento. 

Em Maravilha são mais 
de 380 pacientes com o diag-
nóstico da doença. A secre-
tária de Saúde de Maravilha, 
Miriane Sartori, destaca que 
o número é alto e reforça o 
pedido para que a população 
procure fazer os testes rápi-
dos para o diagnóstico pre-
coce. O município oferece o 
teste nas unidades de saúde 
e no setor de Vigilância Epi-
demiológica, no Centro I, em 
frente à prefeitura. 

Quando a doença é iden-
tificada pela equipe do mu-
nicípio, o material coletado 
é encaminhado a um labo-
ratório e se o resultado posi-
tivo for confirmado o pacien-
te começa o tratamento em 
um ambulatório de hepatites. 
Miriane destaca que o muni-
cípio vem comprando mais 
consultas com um prestador 
de serviços credenciado para 

agilizar o atendimento para 
as pessoas com o diagnóstico. 

Entre as principais for-
mas de prevenção está não 
compartilhar objetos pesso-
ais, como agulhas e alicates, 
não ter contato com o sague 
contaminado pelo vírus e 
uso de preservativo em rela-
ções sexuais.

Hepatite aguda
O fígado incha e apresenta-se 
sensível ao toque

Hepatite crônica
Órgão sofre uma pequena 
redução no volume e aparecem 
os primeiros nódulos

estágio avançado 
(cirrose)
O fígado mostra-se bem 
menor que o tamanho 
original, duro ao toque e 
repleto de nódulos

SinTOMaS MaiS 
COMUnS:
Amarelamento da pele 
e dos olhos
Coceira
Dor muscular
Dor ou desconforto 
abdominal
Fadiga
Febre
Náusea e vômitos
Perda de apetite
Sangramento no 
esôfago ou no 
estômago
Urina escura

DIANA HEINz

Mais de 200 pessoas 
participaram de aula inau-
gural na Unopar, polo de 
Maravilha, quarta-feira 
(12). Eles são calouros dos 
cerca de 30 cursos ofereci-
dos pela instituição. A noite 
foi organizada pela equipe 
para ser especial e contou 
com diversas atividades. 

Eles aprenderam sobre 
a metodologia de ensino 
da universidade, conhece-
ram os tutores e aprende-
ram a acessar o portal do 
aluno. Também visitaram 
a estrutura e os laborató-

anO LETiVO
Calouros participam de aula 
inaugural na Unopar

rios, que são especializados 
e equipados, para Enge-
nharia Civil, Elétrica, Agro-
nomia, Embelezamento e 
Imagem Pessoal. Além dos 
cursos de bacharéis e li-
cenciaturas, a Unopar con-
ta com cursos tecnólogos, 
pós-graduação na área da 
saúde, gestão e MBA. O ano 
letivo começa na segun-

da-feira (17). “É importan-
te auxiliarmos o novo alu-
no durante o período de 
adaptação, dar as boas-vin-
das e mostrar como tudo 
funciona. As matrículas se-
guem até abril e eu dou as 
boas-vindas para os vete-
ranos e calouros da Uno-
par”, disse o diretor da 
Unopar, Silvio Zanin. 

Fotos: Diana Heinz/O Líder

Novos alunos tiveram atividades especiais na quarta-feira (12)

Ano letivo começa na segunda-feira (17) 

Um grupo de agricul-
tores de Maravilha que 
está em processo de cer-
tificação para produção 
de alimento orgânico visi-
tou propriedades em Xan-
xerê na quarta-feira (12). 
Naquele município, re-
presentantes de oito famí-
lias, mais a equipe técnica 
da Secretaria da Agricul-
tura de Maravilha, visita-
ram quatro estabelecimen-
tos agropecuários que já 

são certificadas com o selo 
de alimentos orgânicos.

De acordo com o secre-
tário de Agricultura, Pe-
dro Gilberto Ioris, a inten-
ção é buscar experiência 
e conhecimento para im-
plantar em Maravilha. O 
município está com o pro-
jeto para produção de or-
gânicos em andamento e 
as famílias interessadas já 
passaram por diversas eta-
pas para a certificação.

COnHECiMEnTO
agricultores visitam 
propriedades 
produtoras de orgânicos

visita à propriedade rural em Xanxerê

Divulgação
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por Dr. GeOvaNi Delevati

MEdICINA E SAÚdE

A falta de ar é caracteriza-
da pelo desconforto ou dificul-
dade para respirar. O termo mé-
dico para falta de ar é dispneia. 
As pessoas descrevem a sensa-
ção de diferentes maneiras. Elas 
podem usar as palavras “respi-
ração curta”, “aperto no meu pei-
to”, “não tenho ar suficiente”, etc. 
A falta de ar pode ser desconfor-
tável e algumas vezes assustado-
ra, mas estar com falta de ar não 
causa danos aos seus pulmões. 
Converse com seu médico sobre 
sua falta de ar e então ele poderá 
diagnosticar a causa e ajudá-lo a 
buscar o melhor tratamento.

Quais as causas da falta de ar?
A falta de ar pode ser causa-

da por muitos motivos, incluin-
do: doença pulmonar, doença 
cardíaca, anemia (baixo núme-
ro de células vermelhas) e bai-
xo condicionamento físico (es-
tar “fora de forma”)

A falta de ar pode ocorrer 
subitamente, sem uma razão 
conhecida, ou acontecer com 
atividades como estender a 
cama ou carregar objetos pe-
sados. Algumas pessoas com 
problemas respiratórios po-
dem sentir falta de ar fazendo 
atividades normais, como le-
vantar-se da cadeira ou andar 
até outro cômodo.

a falta de ar pode ser tratada?
A falta de ar normalmen-

te pode ser controlada com me-
dicação, técnicas respiratórias, 
exercícios e em algumas vezes 
com oxigênio suplementar (ex-
tra). O primeiro passo para o 
controle é encontrar o que está 
causando o problema. Uma vez 
que seu médico avaliou sua fal-
ta de ar, determinou a provável 
causa e recomendou a melhor 
estratégia de tratamento, você 
poderá se tornar um parceiro 
nos seus próprios cuidados, se-
guindo alguns passos simples:

PASSO 1 – Use sua medica-
ção como foi prescrita. Muitas 
doenças pulmonares não po-
dem ser controladas sem me-
dicação. Isso significa que você 
precisa usar sua medicação 
exatamente como foi prescri-
ta pelo seu médico. Alguns me-
dicamentos devem ser utiliza-

faLTa DE aR

dos diariamente, quer você se 
sinta bem ou não. Você precisa-
rá aprender como usar seus ina-
ladores apropriadamente para 
obter o máximo proveito de cada 
medicação. Oxigênio suplemen-
tar também é um medicamento 
e pode ser útil para ajudar na sua 
falta de ar se os seus níveis de oxi-
gênio forem baixos (mas isso não 
o beneficiará se seus níveis forem 
usualmente normais).

PASSO 2 – Aprenda as téc-
nicas respiratórias. Existem téc-
nicas respiratórias especiais que 
você pode utilizar, dependendo 
da causa da sua falta de ar. Por 
exemplo, caso você tenha DPOC, 
você pode ser instruído a res-
pirar com os lábios semicerra-
dos, quando estiver com falta de 
ar. Isso o ajudará a diminuir sua 
frequência respiratória a um ní-
vel mais confortável, tornando
-a mais profunda e satisfatória. 
Caso você possua outro tipo de li-
mitação respiratória, essa técnica 
também pode ajudá-lo.

PASSO 3 – Desenvolva sua 
resistência. Você pode ter que 
abandonar ou evitar certas ati-
vidades devido à falta de ar. En-
tretanto, se você não se exercitar, 
seus músculos se tornarão fracos 
e menos eficientes em usar o oxi-
gênio que é enviado aos mesmos 
e a outras áreas do seu corpo. 
Essa falta de condicionamen-
to ou o “estar fora de forma” 
pode resultar em piora da falta 
de ar, sendo então importante 
exercitar-se em um nível segu-
ro para você.

PASSO 4 – No seu ritmo. Por 
ter falta de ar, você mesmo pode 

encontrar-se apressado para ter-
minar atividades e tarefas. Ace-
lerar para realizá-las pode piorar 
a falta de ar. No seu ritmo, faça as 
atividades em estágios. Se você 
sentir-se “mais forte” pela ma-
nhã, faça as tarefas mais pesadas, 
como tomar banho ou sair de 
casa (fazer compras, visitas, etc.) 
durante as manhãs. Se você tem 
falta de ar durante as refeições, 
prepare alimentos tenros e fáceis 
de mastigar. Prender a respiração 
enquanto você mastiga pode pio-
rar a falta de ar.

PASSO 5 – Não tente pren-
der sua respiração. Prender a res-
piração pode tornar-se um há-
bito que você faz sem pensar, 
particularmente durante ativi-
dades como levantar algo ou an-
dar. Ao invés de segurar sua res-
piração, tente expirar enquanto 
você realiza a parte mais pesa-
da de qualquer atividade, como 
levantar-se. Tente também uma 
expiração duas ou três vezes mais 
longa do que sua inspiração, mas 
nunca force o ar para fora. Ou 
seja, evite esforços expiratórios. 
Deixe o ar “rolar” para fora dos 
seus pulmões. Quando andar, 
tente inspirar enquanto dá um 
passo, e expirar em dois ou três 
passos. Você pode andar mais 
lentamente, mas você anda mais, 
porque sente menos falta de ar.

PASSO 6 – Sente na frente do 
ventilador. Assentar-se em frente 
ou próximo a um ventilador pode 
amenizar a falta de ar. Posicione o 
ventilador na direção do seu ros-
to. Use-o após exercitar-se ou, 
outras vezes, quando a falta de ar 
não melhorar como você espera-

ria que ocorresse.
PASSO 7 – Pergunte sobre 

outras medicações. Pergunte ao 
seu médico se existem outros 
medicamentos, outros recur-
sos respiratórios que possam di-
minuir sua falta de ar. Às vezes, 
medicamentos usados para tra-
tar ansiedade podem reduzir a 
dor ou serem úteis para reduzir a 
falta de ar. Pessoas com doença 
pulmonar ou cardíaca avança-
da que continuam com falta de 
ar severa, não obstante estarem 
em tratamento otimizado com a 
medicação padrão, podem rece-
ber pequenas doses de morfina. 
Essa droga pode ser muito útil 
em algumas pessoas (não todas) 
que têm dificuldades em contro-
lar sua falta de ar com os passos 
de 1 a 5.

O que eu devo falar com meu 
médico sobre minha falta de ar?

Dar detalhes da sua falta de 
ar para o seu médico é importan-
te para ele entender o que está 
acontecendo com você e como 
isto afeta sua vida. Diga ao seu 
médico: quando a falta de ar 
começou (por exemplo, 2 dias 
atrás); o que melhora sua falta 
de ar (como por exemplo, uso 
de broncodilatador) ou piora a 
falta de ar (por exemplo, tomar 
banho, ou andar pelo quarto); e 
aquilo que geralmente traz mo-
dificações no catarro ou muco 
quando acompanhado de au-
mento da falta de ar (aumento 
ou redução do mesmo, coloração 
ou espessura).

Fonte: sbpt.org.br
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SEMPRE aLERTa!
grupo Escoteiro Raízes elege nova diretoria

Na noite de segunda-fei-
ra (10) reuniram-se associados, 
dirigentes e escotistas do Gru-
po Escoteiro Raízes para as-
sembleia geral, na sede da en-
tidade. Como ordem do dia, 
estiveram em pauta a presta-
ção de contas 2019, mensalida-
des 2020, representantes para 
assembleia regional, eleição de 
diretoria (gestão 2020/2021) e 
atividades a serem realizadas 
pelo grupo em 2020. “Deseja-
mos sucesso à nova gestão e 
aproveitamos para lembrar que 
hoje (15) as atividades com os 
jovens terão início”, finalizam.

DIrEtorIA
diretor-presidente: Darci ranzan
Vice-presidente: Etelvina Bernardi
Secretárias: Sydangela Santos ló e 
Graciele Alberecht

Tesoureiro: Marcio Frozza
diretor-administrativo: Matheus Zardo
Conselho fiscal: Taísa Schwerz, Girlei Polazzo, 
Jonas Bock, Edson Costa, Noeli Kammler e 
valmir Galon

Encontro foi realizado na noite de segunda-feira (10)

Divulgação

EDERSON ABI

O PSDB confirmou o ex-
vereador Janir Signor como o 
nome forte para uma possí-
vel chapa majoritária nas elei-
ções municipais deste ano 
em Maravilha. É o segundo 
nome anunciado oficialmen-
te no município. O primeiro 
foi Sandro Donati, do MDB. 

Em entrevista à Rádio Lí-
der, o presidente dos tucanos, 
Jeovany Folle, confirmou Sig-
nor como pré-candidato do 
PSDB e analisou o pleito. “Con-
firmado esse nome. Tem toda a 
condição para isso. Tem equi-
líbrio emocional. É uma pes-
soa que já ocupou o Legislativo 
por quatro mandatos, conhe-
ce Maravilha, conhece as ne-
cessidades. Como ele sem-
pre fala: de coração leve e peito 

Janir Signor foi vereador por quatro mandatos no município

aberto”, afirmou o presidente. 
Sobre coligação, Folle dis-

se que o partido trabalha com 
propósitos, e que isso será ana-

lisado com outro possível par-
tido. “A gente está aberto para 
conversar com os demais par-
tidos. Para construir um proje-

to que seja de acordo com nossas 
necessidades, que a gente con-
tinue crescendo, como Maravi-
lha sempre cresceu”, comentou.

Arquivo/O Líder

A prefeitura de Maravi-
lha está acompanhando o 
roteiro de transporte esco-
lar no interior do municí-
pio. No total, são 22 linhas 
e já foram acompanha-
das sete até a quarta-fei-
ra (12). A medida visa orien-
tar os alunos para usarem 
o cinto de segurança, além 
de comportamentos dentro 
do ônibus e conferir a situa-
ção das estradas e veículos.

O trabalho é feito pela 
servidora pública Cátia Agos-
tini. Ela embarca todos os 
dias pela manhã, meio-dia 
e fim de tarde para acompa-
nhar o trajeto. “O transporte 
escolar tem muitas crianças 
envolvidas e nos preocupa-
mos com a segurança de-
las. Há casos em que o alu-
no entra no ônibus e coloca 
o cinto, em outros a gente re-

força a importância do uso 
do cinto. Também orienta-
mos para não caminhar den-
tro do ônibus”, explica. 

Além dos alunos, os mo-
toristas são orientados pela 
Secretaria de Educação de 
Maravilha. O trabalho é de-
senvolvido desde 2013 no 
município para garantir a se-
gurança dos usuários. Em re-
lação aos veículos, Cátia afir-
ma que todos passam por 
inspeção. “Essa vistoria do-
cumentada é feita a cada seis 
meses, mas temos uma par-
ceria com o Fundeb e realiza-
mos vistorias surpresa. Mar-
camos um local e paramos o 
ônibus para verificar as con-
dições do cinto de seguran-
ça e documentos. Em relação 
à multa, fica a cargo da Polí-
cia Militar, que também auxi-
lia na fiscalização”, comenta. 

fiSCaLiZaÇÃO 
Motoristas de ônibus escolar 
e alunos são orientados 
para um trânsito seguro

Fotos: Divulgação 

Monitoramento visa garantir a segurança dos usuários

Fiscalização ocorre durante o trajeto no interior 

COnfiRMaDO Para presidente local da sigla, ex-vereador tem 
condições de administrar o município

PSDb anuncia ex-vereador Janir 
Signor como pré-candidato a prefeito

SaÚDE
Município recebe mais de R$ 1 milhão de emendas parlamentares 

A Secretaria de Saúde de Ma-
ravilha recebeu um total de R$ 1,3 
milhão de emendas parlamenta-
res no início deste ano. O dinhei-
ro já está na conta e pode ser usa-
do conforme a necessidade. 

Do total, R$ 1 milhão é de 
emenda do deputado federal 
Celso Maldaner, outros R$ 100 
mil da deputada federal Ânge-
la Amin e R$ 200 mil da deputa-
da federal Geovânia de Sá, que 
esteve na sexta-feira (7) em Ma-

ravilha para entregar diretamen-
te ao vice-prefeito, Sandro Donati. 

Conforme a secretária de 
Saúde, Miriane Sartori, o dinhei-
ro vai ser usado para a saúde bá-
sica. “Esse dinheiro pode ser uti-
lizado para o material como 
soro, gazes, atadura e melhorias 
para o atendimento da popula-
ção. Esse recurso pode ser utili-
zado em tudo que for de aten-
ção básica de obrigação do 
município”, explica Miriane. Miriane Sartori afirma que dinheiro será usado na atenção básica de Maravilha

Arquivo/O Líder
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ELEiÇÕES Jairo Miguel não confirma, mas deve ser o nome da sigla neste ano no município

Presidente do PP diz que partido 
terá candidato e avalia cenário de 2020
EDERSON ABI

A Rádio Líder recebeu o 
presidente do Partido Pro-
gressista (PP) na quinta-fei-
ra (13) para falar sobre elei-
ções em Maravilha. O partido 
disputou a prefeitura nas últi-
mas eleições municipais e es-
tará novamente no pleito. Jai-
ro Miguel não afirmou, mas 
está trabalhando para ser 
candidato em outubro e deve 
ser anunciado pré-candida-
to de forma oficial nos próxi-
mos dias. 

O presidente afirmou que 
todos do partido são pré-can-
didatos atualmente. E com 
isso, vai ser candidato quem 
estiver mais bem cotado no 
dia da escolha. Ele afirmou 
que o partido está bem estru-
turado para as eleições, com 

29 pessoas possíveis, para 17 
vagas a candidato para o Le-
gislativo. Para Jairo Miguel, o 
cenário identificado nacio-
nalmente nas últimas elei-

ções, de 2018, não terá influ-
ência no pleito municipal. 
Para ele, a população vai vo-
tar na personalidade, e não 
no partido. 

SObRE SER 
PRÉ-CanDiDaTO
“Não saí das minhas bases, não abandonei 
meu povo, não abandonei as instituições. 
Estou aí. Se eu tive coragem para enfrentar 
o poderio de uma família Maldaner, um 
pobre jornaleiro como eu, você acha que 
eu terei medo de enfrentar quem? Perdoe-
me, não é soberba”, afirmou o presidente, 
dizendo que seu nome está à disposição do 
partido. 
Para ele, os números precisam bater, e 
os eleitores precisam querer. “Eu sou um 
militante, eu sou um soldado do partido, 
estou à disposição, como todos os outros 
estarão, também”, finalizou.

Ederson Abi /O Líder

Jairo Miguel preferiu não falar, mas já é anunciado por filiados do partido



,  MArAvilhA 15 DE FEvErEirO DE 202014

SiCREDi

Estão abertas as inscrições para o fundo de 
Desenvolvimento Regional

O Fundo Filantrópico de 
Incentivo a Projetos de De-
senvolvimento Regional foi 
criado pelo Sicredi Alto Uru-
guai RS/SC/MG em atendi-
mento aos princípios e va-
lores do cooperativismo. A 
finalidade é contribuir com 
o desenvolvimento econô-
mico, social e ambiental na 
área de atuação da coopera-
tiva, por meio de apoio a ini-
ciativas promovidas por en-
tidades públicas e privadas, 
com ou sem fins lucrativos. 

Para 2020, a propos-
ta de destinação da coope-
rativa é de 4% do resultado 
líquido do exercício ante-
rior. Com isso, a propos-
ta de aplicação de recur-
sos é mais de R$ 1,8 milhão. 

Conforme a presiden-
te da cooperativa, Angeli-
ta Marisa Cadoná, isso sig-
nifica dobrar o valor que foi 

disponibilizado em 2019, 
que alcançou R$ 960 mil, 
contemplando 100 proje-
tos. “Queremos investir em 
ações que estimulem o em-
preendedorismo e o desen-
volvimento local dos muni-
cípios em que a cooperativa 
está presente, transforman-
do realidades. Para isso, o 
aprimoramento do conhe-
cimento será a base de sus-
tentação do nosso relaciona-
mento para que possamos 
entregar a essência da co-
operativa, que é desenvol-
ver pessoas, agregar na ge-
ração de renda e melhoria 
na qualidade de vida”, frisa.

O período de cadastra-
mento de novos projetos 
está aberto e segue até 31 de 
maio, através do site da coo-
perativa, que disponibiliza o 
regulamento completo para 
consulta de informações.

SEGMENtAÇÃo DoS ProJEtoS
- Estímulo ao Empreendedorismo e inovação: 
aprimoramento da qualificação técnica, propiciando 
o desenvolvimento econômico e social, por meio de 
iniciativas que estimulem o empreendedorismo, inovação, 
geração de emprego e renda

- Ambientais: promoção da educação ambiental e/ou 
recuperação da fauna e flora

- Educação, Formação e Sucessão: projetos e/ou 
iniciativas que promovam o desenvolvimento profissional 
e humano, assim como a formação de lideranças nos 
empreendimentos familiares, empresariais e associativos

 - intercooperação e Associativismo: ajuda mútua entre 
entidades associativas norteadas pelos princípios e 
valores do cooperativismo

DaTaS 
Inscrição: 1º de fevereiro a 31 de maio de 2020
Análise e avaliação: 1° a 30 de junho de 2020
Resultado: 1º a 30 de julho de 2020
Execução: Até 30 de novembro de 2020
Prestação de contas: Até 30 dias 
após a conclusão do projeto

ClEItON FERRASSO

A ministra da igreja ca-
tólica de Maravilha - pa-
róquia São José Operário 
- Íria Limberger foi cum-
prir missão religiosa na 
Bahia nesta semana. Ela 
foi convidada pela Dioce-
se de Florianópolis e via-
jou com outra colega para 
cumprir a missão. As duas 
embarcaram segunda-fei-
ra (10) com destino à ci-
dade de Muquém de São 
Francisco/BA. Elas fica-
rão meio ano em missão.

A cidade é peque-
na, com aproximadamen-
te 11 mil habitantes, se-
gundo o IBGE, e a maioria 
é da religião católica. Con-
forme dados, são cerca 
de 8 mil católicos naque-
le município. O objeti-
vo da missão é formar li-
deranças comunitárias. 

“Ficaremos hospedadas 
numa casa e vamos aju-
dar nas celebrações no in-

terior do município. Lá é 
uma comunidade caren-
te, com deficiência de li-
deranças locais, então 
vamos tentar ajudar a for-
mar pessoas na comuni-
dade”, diz a ministra. 

A previsão de re-
torno para Maravi-
lha é agosto deste ano.

Fotos: Cleiton Ferrasso/O Líder

Ministra Íria limberger ficará seis 
meses em missão

Antes da viagem, Íria recebeu bênção na igreja católica 

fÉ na MiSSÃO Objetivo da missão é formar lideranças comunitárias

Ministra da igreja católica de 
Maravilha ficará meio ano na bahia 

ErrAtA- Na capa da edição 562 do Jornal O líder, 
que circulou no sábado (8), equivocamo-nos ao 
informar que o município de Maravilha havia firmado 
convênio com o governo do Estado para a execução 
da obra do contorno viário. leia-se que o convênio foi 
confirmado (conforme matéria divulgada pelo governo 
municipal), mas ainda não foi assinado. O município 
já elaborou o projeto de lei para a obra e trabalha 
agora para encaminhar a documentação necessária 
para então firmar o convênio com o Estado. Pelo erro, 
pedimos escusas.

A Associação Maravi-
lhense de Artesãos e Artis-
tas Plásticos, com o apoio 
da prefeitura de Maravilha, 
por meio do Departamen-
to de Cultura, realizará no 
dia 15 de março a segunda 
edição da Feira Regional do 
Artesanato. O evento será 
no Espaço Criança Sorri-
so, com início às 10h e tér-
mino previsto para as 18h.

Segundo a diretora de 
Cultura, Rosi Inácia Rei-
chert Heineck, o objeti-
vo da feira é oportunizar 
aos artesãos um espaço 
para apresentar suas téc-
nicas e seus trabalhos e 
a troca de experiências 
com profissionais de ou-

tros municípios da região, 
além de valorizar seu tra-
balho. A entrada é gratuita 
e o evento proporciona ao 
público em geral o contato 
com esse tipo de produto.

Também estará pre-
sente no evento um avalia-
dor para emissão da Car-
teira Nacional do Artesão, a 
qual será cobrada uma taxa 
para o pagamento das des-
pesas de deslocamento e 
alimentação do avaliador.

As confirmações de 
participação vão até o dia 6 
de março com a presiden-
te da Amarap, Araci Weber, 
pelo telefone (49) 99998 
9838 ou pelo e-mail amara-
pmaravilha09@gmail.com.

EVEnTO 
feira Regional do 
artesanato vai 
ser em março 

Arquivo/O Líder

registro da edição 2019 da feira
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por SimONe hÜBNer

TOqUE dE REqUINTE

Vitrine

ExCELEnTE fiM DE SEMana a TODOS!

atitudes adequadas para convivência social
ETiQUETa DE bOaS ManEiRaS: 

As boas maneiras, também chamadas 
de bons modos, são subitens da eti-
queta e definem as atitudes ou gestos 

adequados para convivência social harmôni-
ca e respeitosa.

A interação com outras pessoas faz parte 
de nosso cotidiano e a maneira como vamos 
lidar com isso influencia diretamente como 
os outros lhe veem e lhe tratam, por isso as 
boas maneiras são tão importantes.

VOCÊ TEM 
bOaS ManEiRaS?

Essa é uma pergunta que 
você precisa fazer a si mesmo. 
Comece a notar seu compor-
tamento com as outras pesso-
as. Você acha que é cordial e 
respeitoso? Identifique pon-
tos que você acha que pre-
cisa melhorar e anote para 
que você consiga acompa-
nhar seu progresso e estar em 
constante melhoria.

ExEMPLOS DE bOaS 
ManEiRaS

Em nosso cotidiano, há 
várias ocasiões em que po-
demos pôr em prática as boas 
maneiras. São atitudes sim-
ples que realmente fazem a 
diferença no dia a dia:

Diga por favor: quando 
pedir ou precisar de algo, 
seu pedido deve ser gentil 
e sempre vir acompanhado 
de um “por favor”. Dessa 
maneira, você estabelece 
uma relação respeitosa. 
você demonstra que o 
tempo da pessoa é valioso.

Diga obrigado(a): 
sempre quando receber 
algo, agradeça dizendo 
“obrigado(a)”. Agradecer 
o caixa do supermercado 
é um bom exemplo e que 

muitas pessoas esquecem 
de fazer ou simplesmente 
não dão valor.

Peça desculpas: caso 
você atrapalhe alguém, 
mesmo que seja sem 
querer, ou caso você 
esbarre em alguém, peça 
desculpas imediatamente. 
isso manterá um ambiente 
saudável e sem conflitos.

Segure a porta: caso 
alguém vá utilizar a mesma 
porta que você, você pode 
segurar a porta para que 
a pessoa possa passar 
primeiro. lembrando que 
não são só os homens que 
podem fazer esse gesto. É 
uma questão de respeito, 
não de gênero.

Peça licença: caso 
queira interromper alguém 
por um assunto importante, 
a maneira mais educada de 
fazer é pedir “com licença” 
e, caso lhe seja dada 
permissão, só então falar 
sobre o assunto pretendido.

Cumprimente as 
pessoas: ao chegar em 
um local, cumprimente as 
pessoas. Desta maneira 
você demonstra que a 
presença da pessoa é 
importante.

fale de forma educada: 

procure manter um tom 
de voz adequado para o 
ambiente que você está, 
não fale alto ou baixo 
demais e não interrompa 
as pessoas enquanto 
estiverem falando. Ouça o 
que a pessoa tem a dizer e 
aguarde a sua vez de falar.

identifique-se ao 
telefone: caso você ligue 
para alguém, é a sua 
obrigação se identificar 
primeiro. Não ligue para 
alguém e pergunte quem 
está falando, primeiro se 

identifique e depois peça 
para falar com a pessoa 
pretendida.

EDUCaÇÃO VEM DE bERÇO
Esta máxima nunca foi tão 

verdadeira. As boas maneiras 
precisam ser passadas para as 
crianças desde cedo. É o papel 
dos pais ensinar as crianças e 
dar a devida importância para o 
modo como devemos lidar com 
outras pessoas. Uma criança 
que cresce vendo gentilezas e 
atitudes respeitosas vai crescer 
e dar valor a estes gestos tam-

bém em sua vida adulta.

infLUÊnCia DaS 
bOaS ManEiRaS

As boas maneiras im-
pactam diretamente na for-
ma como as outras pessoas lhe 
veem ou lhe tratam. Se você 
for educado, as pessoas vão 
lhe ver como alguém madu-
ro e responsável, vão respei-
tar suas opiniões e lhe ouvir 
mais. Caso contrário, as pes-
soas lhe verão como alguém 
egoísta, que só pensa em si 
mesmo e pensarão duas vezes 

antes de acatar sua opinião.
Em sua vida social, se você 

for mais educado, atrairá pesso-
as mais gentis e educadas para 
seu círculo de amizades. Em 
outras palavras: gentileza atrai 
gentileza. Ao fazer bem para os 
outros, os outros também farão 
o bem para você.

Ao praticar boas manei-
ras, com o tempo, até a pessoa 
mais mal educada vai lhe tra-
tar melhor. Isso devido ao res-
peito que você ganha ao tratar 
as outras pessoas com respei-
to e dignidade.
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por SUSaNe ZaNiN
MOdA & ESTILO

Vitrine

agEnDa DE EVEnTOS

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 38

GDO
CARROPIPA

REEMITIR
ANGARIAR
NARRANE

HAEPROF
DETROIAE

CAJARAC
ARNCAPRI

RARARIM
PAGANTEE
AMORGAN
TROAART
OMSBURACO

Instru-
mento
com

teclado

Diminui-
ção do
ardor
(fig.)

Veículo
para

transporte
de água

Conta
(uma

história)

Duke
Ellington,
músico de

jazz

Professor
(abrev.)

Abreviatu-
ra de "Jor-  
nal Nacio-
nal" (TV)

(?) Barroso,
composi-

tor
mineiro

Fruto aro-
mático de
sabor mui-
to azedo

Pequena 
embarca-
ção sem
motor

Ácido da 
heredita-
riedade

Amon-(?),
músico da

Família
Lima

Filtro
natural do

sangue

O público
que com-
parece à
bilheteria

Grande
caixa de
tampa
chata

Clama em
alta voz 

(?)
Freeman,

ator 
(EUA)

(?)
nouveau,
estilo de-
corativo

Jogo car-
teado se-
melhante
à canastra

Árvore
urbana
Cidade
mineira

Enviar no-
vamente 

Conseguir
(fundos)

Ilha
italiana

Galhadas
de planta

Adestrar
Régua

usada por
tipógrafos

Acre
(sigla)

Evangeli-
zar

Duas
espécies

de artrópodes 

Uma das cores do 
Fluminen-
se (fut.)

Agência da
ONU que
atua no
combate 
a epide-

mias
(sigla)

Cavalo de
(?), cilada

grega
(Mit.)

Não é?
(pop.)

Achava
graça

3/arn — art. 4/troa. 5/capri. 6/morgan.

ESPaÇO gOURMET

15/2 Show com Banda Tiregrito – 23h – república Bowling Pub

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

23/2 Festa da Sagrada Família – 11h – Salão Bairro Floresta

8/3 1º Áudio Fest – 14h – Maravilha Turis Camping 

MaRaViLHa

A primeira ce-
rimônia do Oscar, o 
maior prêmio da in-
dústria cinematográ-
fica, aconteceu em 
1929. Estando bem 
perto de completar 
um século de exis-
tência, o evento anu-
al é muito aguarda-
do também no setor 
de moda, já que é um 
ótimo momento para 
as grandes grifes faze-
rem o marketing dos 
seus produtos mais 
luxuosos. O que não 
comentamos muito 
é a possibilidade que 
toda essa história nos 
proporciona em rela-
ção à moda da época 
em que ela é feita. Há 
alguns anos começou 
a circular pela inter-
net uma montagem 
com um desenho de 
todos os vestidos usa-
dos pelas mulheres 
que ganharam o Os-
car de melhor atriz, 
desde 1929 até 2013. 
É muito interessante 
ver a cintura baixa ca-
racterística dos anos 
20 transformando-se 
aos poucos, passando 
pelos vestidos de cin-
tura marcada e saias 
volumosas 50, as om-
breiras dos anos 80 
e assim por diante. 

Pode parecer 
mentira, mas, curio-
samente, 16 atrizes 
se recusaram a acei-
tar seus prêmios. Ka-
therine Hepburn, 
por exemplo, foi in-
dicada 12 vezes, ten-
do ganhado 4 prê-

VESTiDOS DaS MULHERES QUE COnQUiSTaRaM O OSCaR DE MELHOR aTRiZ

mios, mas não quis 
nenhum deles. Ka-
therine dizia que prê-
mios não são nada e 
seu maior prêmio era 
seu trabalho. Realmen-
te, na época em que vi-
veu (a ascensão de sua 
carreira foi no final da 
década de 1920), po-
der graduar-se, traba-
lhar e ser reconheci-
da como ela foi já era 
uma grande conquis-

ta para uma mulher. 
Felizmente, em 

quase um século de 
história, muitas coisas 
mudaram no trabalho 
das mulheres que estão 
na frente e atrás das câ-
meras, mas ainda exis-
tem muitas evoluções 
a serem feitas. No Os-
car deste ano, a atriz 
Natalie Portman usou 
uma capa onde exibia o 
nome de várias direto-

ras que não tiveram se-
quer indicação para o 
Oscar. A categoria teve 
até hoje só uma mu-
lher que recebeu o prê-
mio e poucas vezes tem 
mulheres como indica-
das. Que essa realida-
de mude e as mulheres 
fiquem conhecidas no 
Oscar não somente pelo 
bom gosto dos vestidos, 
mas também pelo traba-
lho incrível que fazem!

ingREDiEnTES
10 filés de frango grandes
Alho, tempero pronto, cebolinha e 
suco de limão para temperar
5 fatias de mozarela
5 fatias de presunto
2 ovos batidos
Farinha de rosca
Óleo para fritar

ROLÊS DE fRangO 
RECHEaDO

MODO DE PREPaRO
Bata os filés delicadamente com o martelo para que fiquem 
mais finos e tempere com os ingredientes a seu gosto. Dei-
xe por pelo menos 3 horas. Pegue o filé, abra bem, coloque 
metade de uma fatia de presunto e metade de uma fatia de 
queijo mozarela. Enrole bem firme e prenda com palitos. 
Empane os filés primeiro no ovo, depois na farinha de ros-
ca, e repita o processo. Tire o excesso de farinha e frite em 
óleo quente. 
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Vitrine

por eStela SerPa
ÁREA VIP
vip@jornalolider.com.br 

Ontem (14) foi o dia 
de Francisco vieira 
Borges comemorar 

o seu aniversário. 
Pai, nesta data 

queremos desejar 
toda felicidade 

que você merece 
nesta vida. São 

os desejos de 
sua esposa, 

filhas, genros e 
demais familiares. 

Parabéns!

rosena, que Deus, em sua infinita 
bondade, lhe dê tudo de bom que você 
merece. Que você tenha muita alegria, 
paz, saúde e felicidade. Parabéns pelo 
aniversário (13)!

Soraia, que Deus 
continue te abençoando 
grandemente, que você 
consiga realizar todos os 
teus sonhos, parabéns 
pelo seu aniversário (19). 

Cleonice, parabéns 
por completar mais 

um ano de vida 
neste dia 17! Que 
Deus continue te 

iluminando e te 
protegendo hoje 

e sempre. Feliz 
aniversário!

Angela, feliz aniversário! Que sua 
vida seja recheada de bons e felizes 
momentos. Parabéns!
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por lUCiaNe mOZer

VIdA E
ESPIRITUALIdAdE

por WerNeliZe GerlaCh WeSCheNfelDer
ARqUITETANdO

REfLETinDO a gEnTiLEZa 

Você já ouvir falar na expressão “pouca farinha, meu 
pirão primeiro”? Penso que quando chegar neste ponto a 
gentileza já foi embora faz tempo. 

Dias atrás fui abastecer, a promoção era muito boa, 
o desconto no valor da gasolina era bom e o resultado, 
caos total. A impressão era que o mundo iria acabar e 
aquele era o único posto de combustível. 

E vendo aquela cena, pensei: e se realmente estivés-
semos vivendo uma crise de combustível? Como as pes-
soas iriam reagir? Com gentileza, creio que não. 

Cada pessoa pode escolher as diversas formas de agir 
com gentileza perante a vida e expressar atos gentis no 
abraço, no sorriso, no bom-dia acolhedor, ajudar alguém 
na rua, no bolo ofertado, no compartilhar o lanche, no 
elogiar, no pedir desculpa pelo dano causado, na escuta 
respeitosa, na comunicação compreensiva ou no cuida-
do e no servir a necessidade que se apresenta.

Entendendo a gentileza como uma atitude, uma for-
ma de agir, uma maneira de interação e a maneira como 
nos relacionamos com o mundo, comportamento que re-
flete no agir gentilmente com os filhos, com os amigos, 
no trânsito, com o desconhecido, com a natureza, com os 
animais e consigo mesmo.

E como a agressividade, por ser contagiante, a gen-
tileza também é. Quem recebe ato gentil passa a ser im-
pulsionado também a oferecer sua gentileza, desenvol-
vendo uma cadeia de atitudes e delicadezas no dia a dia 
que podem impactar a comunidade familiar, escolar, do 
trabalho, na vizinhança e na sociedade.

Todas as vezes que atitudes e comportamento afetam 
os indivíduos, o meio e a sociedade, o conceito de res-
ponsabilidade social se acende e a interconexão direta 
se faz, uma vez que o compromisso de contribuir para 
o bem comum do planeta de forma sustentável está in-
terligado.

A gentileza está mais associada a um jeito de ser, 
uma escolha de vida, abertura para o processo de se re-
conhecer em outro ser humano, para além de um ges-
to de educação e sim de autorresponsabilidade com o 
modo de me relacionar comigo mesmo, com as pesso-
as e com mundo.

E no momento do caos, não vamos permitir que nos-
so lado irracional tome conta de nossas atitudes. É preci-
so manter a calma, a gentileza e a empatia.

Que tenhamos uma nova semana repleta de gentilezas! 

ManUTEnÇÃO DaS EDifiCaÇÕES: 
como lidar com os danos mais comuns aos materiais?

A manutenção da arquitetura e de seus materiais é uma parte inevitável 
de qualquer tipo de edificação. É provável que ocorram danos quando 
entram em contato com o clima, mas também devido ao desgaste 

causado pelo uso diário, idade, má instalação ou outras circunstâncias 
imprevistas, e os reparos podem ser dispendiosos e desagradáveis.
No entanto, para manter uma boa aparência, evitar possíveis riscos à saúde 
e reduzir custos adicionais, recomenda-se que os proprietários reparem 
os danos à medida que se tornam visíveis ou tentem evitá-los antes que 
apareçam. Abaixo, apresentamos uma lista de problemas e danos comuns, 
incluindo suas causas, medidas preventivas e métodos de reparo sugeridos.

Há diversas medidas para pre-
venir e reparar vazamentos. Du-
rante a instalação no telhado, os 
construtores devem garantir a ins-
talação adequada de telhas e rufos, 
para evitar manutenção desneces-

sária. E após a conclusão, é acon-
selhável inspecionar os telhados 
anualmente, verificando a intermi-
tência, a substituição de peças que-
bradas e a vedação de juntas des-
gastadas. 

CaLHaS EnTUPiDaS

As soluções para as calhas são sim-
ples. Preventivamente, os proprietários 

podem instalar protetores de sarjeta e 
podar árvores regularmente para evitar 

PinTURa DESCaSCaDa
A pintura descascada não é apenas 

esteticamente desagradável: o pó da tin-
ta também pode irritar os pulmões, en-
quanto as partículas em queda podem 
danificar os olhos. Em um caso extremo, 
isso pode afetar muito a saúde dos ocu-
pantes do espaço. Esse fenômeno pode 
ser causado por vários fatores, incluindo 
danos causados pela água, umidade ou 
secura excessiva ou por altas temperatu-
ras e luz solar intensa.

Para evitar esse problema, os ins-
taladores precisam apenas se certi-
ficar de que a superfície esteja ade-
quadamente preparada e que a tinta 
e a superfície sejam compatíveis. Se 
for observada pintura descascada, os 
proprietários devem verificar e repa-
rar vazamentos, ventilar adequada-
mente a casa e remover e substituir a 
tinta antiga por uma nova camada o 
mais rápido possível.

No caso de edifícios públicos, co-
merciais ou grandes, uma das melho-

res maneiras de mitigar ou evitar esses 
problemas é contratar uma empresa 
de manutenção predial. A manuten-
ção constante evita possíveis desastres 
e elimina tempo perdido, altos custos 
e o estresse de reparos de emergên-
cia. Algumas empresas de manuten-
ção incluem dispositivos que identifi-
cam os pontos fracos ou afetados de 
um edifício e máquinas inteligentes 
que podem alcançar os cantos mais 
ocultos e as fachadas mais complexas.

Todas essas indicações parecem 
básicas, mas é importante considerá
-las desde os estágios iniciais do proje-
to. Como arquitetos, devemos não ape-
nas garantir que escolhemos materiais 
e produtos resistentes e adequados ao 
contexto da obra, mas que o projeto - 
por si só - deva ser capaz de evitar todos 
esses problemas ou, pelo menos, facili-
tar seus processos de limpeza para seus 
habitantes, manutenção, reparo e subs-
tituição dos elementos necessários.

Extraído de: ArchiDaily Brasil

Goteiras no telhado estão en-
tre os danos mais comuns e mais te-
midos. Eles podem arruinar o isola-
mento, favorecer o aparecimento de 
mofo, estufar os pisos, gerar poças, 
danificar forros e paredes interiores 
e apodrecer estruturas de madeira. 
Esses efeitos podem afetar negativa-
mente a saúde de seus habitantes e 
causar sérios problemas a empresas 
ou organizações que colocam em 

risco seus trabalhadores, estudan-
tes ou visitantes. Além disso, muitas 
de suas causas são inevitáveis e sim-
plesmente aparecem com o tem-
po. Por exemplo, as telhas se expan-
dem e contraem naturalmente com 
as mudanças de temperatura, crian-
do fissuras, enquanto a exposição à 
luz solar intensa por anos pode der-
reter a impermeabilização asfáltica 
das coberturas. 

TELHaS DanifiCaDaS E VaZaMEnTOS nO TELHaDO

Calhas entupidas, intima-
mente relacionadas a vazamen-
tos, também podem ser causadas 
pelo acúmulo de fenômenos natu-
rais externos, como queda de fo-

lhas secas. Esse caso é exacerba-
do pela proximidade das árvores e 
pode criar um ambiente favorável 
para o aparecimento de mofo, pra-
gas e pássaros. 

PiSOS QUEbRaDOS E RaCHaDURaS

o acúmulo de folhas. Com responsabi-
lidade, é simplesmente recomendado 

limpar as calhas manualmente, de pre-
ferência antes que os danos iniciem.

Como telhados, pisos de concre-
to podem ser suscetíveis a variações 
de temperatura e clima. Especialmen-
te em climas frios, a água depositada 
no chão é filtrada por seus poros antes 
de congelar e expandir, causando da-
nos graduais ao concreto circundan-
te. Com o tempo, esse dano aparente-
mente microscópico começa a afetar 
a superfície, fazendo com que ela se 
separe em lacas e depois se desfaça, 
ou seja, descascando e se fraturando 
lentamente.

A melhor medida preventiva 
para esse problema é simplesmente 
garantir que o piso de concreto seja 
derramado adequadamente, usan-
do juntas de controle para evitar acú-
mulo de água e, consequentemen-

te, rachaduras. Esse “descasque” ou 
“derramamento” de material é re-
lativamente fácil de reparar poste-
riormente, através do uso de resinas 
epóxi ou cimento modificado com 
polímero (a fim de melhorar suas 
características mecânicas). No caso 
de elementos estruturais, o apareci-
mento de rachaduras pode ser um 
sintoma de um grande problema. Es-
tes devem ser verificados e repara-
dos por um técnico treinado e evitar 
perfurar ou quebrar superfícies para 
inspecionar sem conhecimento ou 
experiência prévia. Por outro lado, a 
manutenção e o reparo, de paredes 
de tijolos expostos podem ser reali-
zados pelos próprios proprietários, 
tomando as devidas precauções.
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infORME PUbLiCiTáRiO

nOViDaDE Empresa está situada na Avenida Araucária, Centro de Maravilha

fábrica de Óculos MH inaugura com 
diversidade de opções e marcas de renome 

CAMIllA CONStANtIN

Inaugurou na manhã de quinta-feira (13) a 
Fábrica de Óculos MH, na Avenida Arau-
cária, 310, Centro de Maravilha. A empre-

sa atua no ramo de ótica e relojoaria, contan-
do com marcas de renome como Ray-Ban, Ana 
Hickmann, Colcci, Mormaii, Carmim e Caroli-
na Herrera, entre outras.

De acordo com o proprietário, Juares Fer-
reira da Silva, o espaço possui profissionais 
capacitados para tirar dúvidas e atender os 
clientes com segurança e qualidade. ‘’Venha 
conhecer as opções de alta tecnologia disponí-
veis e traga seu orçamento, contamos com di-
versos modelos e preços especiais. Além disso, 
fazemos o agendamento da consulta oftalmo-
lógica para o cliente’’, afirma.

SiSTEMa SiOU-fREEfORM
O empreendimento 
disponibiliza o Sistema 
Siou-FreeForm, em que 
você pode selecionar 
uma lente desenvolvida 
especificamente para as 
suas necessidades diárias 

e estilo de vida.
As lentes levam em 
consideração as 
características do cliente 
e da armação, como a 
distância das pupilas 
em relação ao nariz e a 

curvatura do aro, criando 
um produto personalizado.  
Existem diversos 
desenhos de lentes 
FreeForm, dependendo da 
sua utilização, podendo 
ser otimizada para longe, 

intermediário ou perto. 
Quem quiser conhecer 
mais sobre este sistema 
pode ir até a loja e tirar 
dúvidas, bem como 
conhecer os produtos 
disponíveis. 

Fotos: Camilla Constantin/O Líder

Empreendimento fica na área central de Maravilha 

Espaço também possui opções infantis

Equipe convida a todos para conhecer as novidades Espaço é moderno e confortável para atender os clientes loja conta com produtos de marcas renomadas e preços acessíveis
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CARINE ARENHARDt

O ano letivo 2020 para 
os alunos da Universidade 
da Terceira Idade (Uniti) da 
Unoesc, campus de Maravi-
lha, vai começar com uma 
programação especial na 
quarta-feira (19). O primei-
ro dia de aula terá apresen-
tações culturais e palestra 
com o tema “Espiritualida-
de e bem-viver”, ministra-
da por Olmaro Paulo Mass.

Neste ano retornam 
às aulas cerca de 70 alu-
nos que já estão cursan-
do a Uniti e também come-
ça uma nova turma, com 

alunos de Maravilha e mu-
nicípios da região. Tam-
bém está sendo organizada 
uma turma para o módu-
lo II, para alunos que já 
cursaram a Uniti e dese-
jam continuar a universi-
dade da terceira idade. 

O valor da mensalida-
de é R$ 85 e as aulas são re-
alizadas nas quartas-feiras 
à tarde. O curso contem-
pla diferentes áreas do co-
nhecimento, como saúde, 
direito, psicologia, edu-
cação ambiental, admi-
nistração de finanças pes-
soais e envelhecimento 
sustentável, entre outras.

TERCEiRa iDaDE
Uniti começa o ano 
letivo na quarta-feira

Aulas são ministradas no campus da Unoesc em Maravilha

Arquivo/O Líder

REfORÇO Ato foi realizado no último dia 7, na Coordenadoria 
Regional de Maravilha 

Mais de 20 professores são 
empossados na rede estadual de ensino 
ClEItON FERRASSO

A Regional da Educação 
de Maravilha realizou o ato de 
posse de 25 professores da rede 
estadual de ensino, em soleni-
dade fechada, no último dia 7, 
com a presença de familiares 
e colegas de trabalho. No Esta-
do, 1.842 servidores foram efe-
tivados e não precisarão mais 
se preocupar com a escolha de 
aulas no fim de ano. A maio-
ria era professor admitido em 
caráter temporário (ACT) que 
prestou concurso no ano 2017.

Conforme o coordenador 
da regional de Maravilha, Erno 
Schewerz, os servidores públi-
cos serão distribuídos nos 20 
municípios da regional. “Eles 

vão atuar nas escolas onde 
havia carência de professo-
res. Em Maravilha, as escolas 

Nossa Senhora da Salete, João 
XXII e Santa Terezinha recebe-
rão 5 ou 6 professores. Os de-

mais serão distribuídos para 
as escolas da regional dos 20 
municípios”, explica. 

Cerimônia foi realizada no último dia 7 em Maravilha

Cleiton Ferrasso/O Líder

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

aMOR SagRaDO E SUbLiME 
É aQUELE QUE nÃO 
ExigE RECOMPEnSaS
Quando uma pessoa atinge o mais ele-
vado estágio de amor, torna-se capaz de 
doar-se totalmente ao ente amado. Jesus 
Cristo ensinou: “Ninguém tem maior 
amor que o daquele que dá a sua vida 
por seus amigos”. O amor sublime não 
é aquele que leva a pessoa a querer ar-
rebatar o outro para si, mas aquele que 
o leva a doar-se para o bem do outro.

A Linha Barro Preto recebe neste fim de sema-
na centenas de pessoas para a Festa do Porco Rechea-
do. O evento ocorre amanhã (16) ao meio-dia e o cardá-
pio é à base de porco recheado, carne de gado, frango, 
arroz, mandioca e outros acompanhamentos. O ingres-
so individual custa R$ 30 e é necessário que os parti-
cipantes levem pratos e talheres. Esta é a 11ª edição 
do evento que será realizado no salão da comunida-
de. A programação tem apoio do Sicoob Credial e terá 
animação da Banda Dose Dupla, de Cunha Porã. 

11ª EDiÇÃO

festa do Porco Recheado 
será amanhã (16)

CARINE ARENHARDt 

O presidente da Fun-
dação Catarinense de Edu-
cação Especial Rubens Fei-
jó esteve em Maravilha na 
segunda-feira (10), reuni-
do com os profissionais de 
mais de 25 apaes da região. 
A reunião ocorreu no Lar de 
Convivência dos Idosos. 

Estiveram presentes ser-
vidores efetivos e repre-
sentantes dos profissionais 
admitidos em caráter tempo-
rário (ACTs) das instituições 
que fazem parte do polo de 
Maravilha. O presidente da 

aPaES
fundação Catarinense de Educação 
Especial promove reunião em Maravilha

reunião teve a participação de mais de 25 apaes

Carine Arenhardt/O Líder

federação tratou sobre repas-
ses de recursos para centros 
de atendimento educacional 

especializado, orientações 
administrativas e técnicas e 
também sobre a função dos 

professores. A reunião teve a 
participação de Apaes de vá-
rios municípios da região. 
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21ª EDiÇÃO O maior rodeio de Santa Catarina também terá programação artística e a primeira etapa do 
Festival Regional da Cultura Gaúcha

CTg Juca Ruivo divulga programação campeira do rodeio 
CARINE ARENHARDt 

Considerado o maior 
de Santa Catarina, o Rodeio 
Crioulo e Artístico Nacional 
de Maravilha será realizado 
nos dias 27, 28 e 29 de mar-
ço. O evento é organizado 
pelo CTG Juca Ruivo e neste 
ano chega em sua 21ª edição. 
Conforme o patrão, Nelson 
Silveira, o rodeio de Maravi-
lha é o único no Estado que 
realiza a programação cam-
peira e artística em conjun-
to, e pode ser também consi-
derado o maior evento do ano 
na região. 

Durante a realização do 
rodeio, Maravilha também 

sedia a primeira etapa do 16º 
Festival Regional da Cultura 
Gaúcha, reunindo competi-
dores de toda região. São três 
palcos com apresentações ar-
tísticas e neste ano uma das 
novidades é a disputa de jo-
gos antigos, tradicionais da 
cultura gaúcha. A programa-
ção artística ocorre entre o 
sábado (28) e domingo (29). 
Conforme Silveira, o crono-
grama completo está sendo 
finalizado e deve ser divulga-
do nos próximos dias. 

Nesta semana o CTG Juca 
Ruivo já divulgou a progra-
mação oficial da parte cam-
peira, que também tem novi-
dades em 2020, na premiação 

e disputas. Os vencedores do 
Laço Dupla vão ganhar um re-
boque novo para o transporte 
de cavalos, e uma das dispu-
tas de laço ganha o nome de 
Troféu Cidade das Crianças. 
Com provas de laço, Duelo 
Ana Terra, vaca parada, pro-
va da ordenha e prova da en-
cilha, a programação come-
ça às 13h de sexta-feira (27) 
e segue até o fim da tarde de 
domingo. 

A abertura oficial está 
marcada para a tarde de sá-
bado, a partir das 18h, com 
a Oração da Ave-Maria, pre-
sença de lideranças e apre-
sentação dos patrocinado-
res. Neste dia, após o Duelo 

Ana Terra, a programação en-
cerra com fandango animado 
pelo Tchê Kakareko. Silveira 

convida a comunidade regio-
nal para prestigiar a 21ª edi-
ção do rodeio e destaca que 

a expectativa é para a realiza-
ção do maior rodeio do CTG 
Juca Ruivo. 

registro da programação campeira no ano 2019 

Arquivo/O Líder
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6ª EDiÇÃO

REgiÃO

Encontro da família favin 
será no próximo mês

Lideranças se reúnem 
com policiais em bom 
Jesus do Oeste 

CAMIllA CONStANtIN

No dia 1º de março vai 
ser promovido o 6º Encon-
tro da Família Favin, na Asso-
ciação dos Motoristas de Ma-
ravilha (Assommar). O evento 
é realizado anualmente e reú-
ne os descendentes de Aristi-
des, Francesco e Paulo Favin, 
oriundos de Cremona, na Itália.

A recepção será feita a 
partir das 9h, com identifica-

ção dos participantes e lan-
che. De acordo com a orga-
nizadora, Orfila Reinehr, a 
programação conta também 
com almoço, foto oficial e es-
colha da cidade que sedia-
rá a próxima edição, além de 
tempo para confraternizar. 

A presença deve ser confir-
mada até quinta-feira (20) com 
Orfila ou Altair, pelos núme-
ros 99976 9128 e 3664 0156 ou 
com Danusa pelo 99940 1587.

Na tarde de quarta-feira (12) 
o presidente do Legislativo de 
Bom Jesus do Oeste, Hari Sch-
midt, e o diretor, Clair dos San-
tos Serpa, receberam a visita do 
comandante da 3ª Companhia 
da Polícia Militar, capitão Altair 
Lisot, e do comandante da PM 
de Bom Jesus do Oeste, primei-
ro-sargento Eliseu Scheibler.

Hari Schmidt apresentou 
o ofício do Executivo pedindo 
o repasse de uma viatura, siste-
ma de monitoramento e câme-
ras de segurança para melho-
rar a segurança dos munícipes. 
Ele também apresentou uma in-

dicação solicitando o Progra-
ma Proerd Pais, que tem como 
objetivo transmitir uma men-
sagem de valorização à vida e a 
importância de se manter lon-
ge das drogas e da violência. 
No Proerd Pais também é re-
forçada a importância da ami-
zade e da supervisão dos pais.

O presidente do Legislativo 
ressalta que é muito importan-
te alinhar ideias e objetivos para 
melhorar a segurança. “Cada 
um sabe seus anseios e dificul-
dades. Unidos podemos enfren-
tar melhor os problemas e en-
contrarmos soluções”, afirma.

Encontro contou com entrega de ofício 

Charlaine Kreuz/Ascom Prefeitura

aMERiOS Encontro contou com troca de diretoria e planejamento para 2020

Rosi Reichert Heineck é a nova 
coordenadora do Colegiado de Cultura 

A reunião do Colegiado de 
Cultura da Associação dos Mu-
nicípios do Entre Rios (Ame-
rios) promovida na quarta-fei-
ra (12) contou com eleição da 
nova diretoria. Rosi Reichert 
Heineck, diretora de Cultura 
de Maravilha, é a nova coorde-
nadora. Ela afirma que o obje-
tivo é continuar os trabalhos e 
fazer com que cada município 
trabalhe e valorize a cultura. 

A função era desenvolvida 
por Jovir Zanuzzo, de Flor do 
Sertão. Ao deixar a coordena-
ção, que assumiu em agosto 
de 2018, ele agradeceu a con-
fiança dos colegas e o bom tra-
balho desenvolvido. “Sem dú-
vida atuar em uma função tão 
complexa e intersetorial é um 

grande desafio, há contratem-
pos e dificuldades. Como ges-
tores de cultura, acreditem 
em vosso potencial, deem seu 
melhor e cultivem a semen-
te cultural com maestria para 
que todos colham os bons fru-
tos”, afirma. 

A reunião contou com re-
presentantes dos municípios 
de Bom Jesus do Oeste, Cunha 
Porã, Cunhataí, Flor do Sertão, 
Iraceminha, Maravilha, Mode-
lo, Palmitos, São Miguel da Boa 
Vista, Saudades e Tigrinhos. Os 
gestores avaliaram o trabalho 
realizado no último ano e pro-
gramaram as ações para 2020, 
como a participação no Fórum 
Estadual da Cultura e a 5ª Mos-
tra Cultural da Amerios. Nova coordenadora, rosi heineck, e o gestor de Cultura de Flor do Sertão, Jovir Zanuzzo

Nelcir Dall’Agnol/O Líder

Na quarta-feira (13) 
o Sicoob Credial promo-
veu, em parceria com as 
CDLs de Maravilha, Irace-
minha e Cunha Porã, pales-
tra gratuita. O evento inti-
tulado “Proibido estacionar 
na vida” foi ministrado pelo 
despertador de talentos 
José Rafael Medeiros Filho. 

Conforme o presiden-
te do Sicoob, Hermes Bar-
bieri, o objetivo foi valorizar 
a região. “Muito importan-
te priorizar nosso quadro 
de associados e quem mora 
na localidade. O palestran-
te Rafael é um profissional 
dinâmico e chamamos ele 
para debater esse tema que 
eu acho tão importante, dar 
sequência na vida, ser proi-
bido estacionar”, explica. 

PROibiDO ESTaCiOnaR 
Parceria entre Sicoob e CDLs promove palestra

Evento foi realizado no Maravilhas Park hotel

Centenas de pessoas participaram da palestra

Fotos: Diana Heinz/O Líder



,  MArAvilhA 15 DE FEvErEirO DE 2020 23

orson Bean
O ator Orson Bean morreu no 
dia 7 de fevereiro, aos 91 anos, 
vítima de atropelamento. Ele 

começou a carreira na Tv na 
década de 1950 e um de seus 

trabalhos mais marcantes foi em Quero ser John 
Malkovich, de 1999. Bean também pôde ser visto 
nos últimos anos em séries como Desperate 
housewives e Grace and Frankie. 

rapHael coleman
O ator raphael Coleman morreu 
no dia 7 de fevereiro, aos 25 
anos, durante uma corrida. Ele 

ficou conhecido ao interpretar o 
personagem Eric Brown no filme 

Nanny McPhee - A Babá Encantada, 
em 2005. Coleman era defensor da preservação 
do meio ambiente e membro do grupo Extinction 
rebellion, que luta por ações políticas em defesa 
do clima.

roBert conrad
O ator robert Conrad morreu 
no dia 8 de fevereiro, aos 84 
anos, vítima de insuficiência 

cardíaca. Ele era conhecido 
pelas séries de televisão hawaiian 

Eye e The Wild, Wild West. Ele também intercalou 
sua longa carreira na Tv com vários papéis em 
filmes.

HertHa spier
A polonesa hertha Spier, 
uma das sobreviventes do 
holocausto, morreu no dia 9 

de fevereiro, aos 101 anos, em 
Porto Alegre (rS). Depois de meia 

década vivendo em campos de concentração, foi 
libertada no fim da Segunda Guerra Mundial, aos 26 
anos, desnutrida, órfã e pesando apenas 28 quilos. 
Após passar um ano em tratamento no hospital da 
Cruz vermelha, na Suécia, recebeu o convite para se 
mudar para o Brasil. 

lÉo Veras
O jornalista brasileiro léo veras 
morreu no dia 12 de fevereiro, 
atingido por cerca de 12 tiros de 
pistola na cidade paraguaia de 

Pedro Juan Caballero. Ele era o 
dono de um site policial que produzia 

notícias da região da fronteira em português e 
espanhol e frequentemente noticiava situações 
relacionadas ao tráfico de drogas.

damÁsio eVangelista de Jesus
O professor Damásio Evangelista 
de Jesus morreu no dia 13 de 
fevereiro, aos 84 anos. Advogado 
criminalista e autor de mais 

de 20 livros, fundou o Damásio 
Educacional, com cursos preparatórios 

para carreiras jurídicas. Promotor com 26 anos de 
atuação, se destacou como representante brasileiro 
em sessões da Organização das Nações Unidas, 
participando de audiências e debates sobre temas 
como prevenção ao crime e justiça penal.

neri dos santos
Faleceu no dia 7 de fevereiro, em sua residência, aos 
50 anos. Seu corpo foi velado na Capela Mortuária 
de Flor do Sertão e sepultado no cemitério 
municipal de Cunha Porã.

aniBal Baldissera
Faleceu no dia 8 de fevereiro, no hospital São José 

obItuÁrIo

A prefeitura de Maravi-
lha está dando andamento ao 
processo para licitar a obra do 
Centro de Cultura, após a au-
torização do IMA de São Mi-
guel do Oeste para a retira-
da de um pinheiro plantado 
no terreno, na Avenida Pre-
sidente Kennedy, ao lado 
do Centro Educacional Ve-
reador Raymundo Veit. 

Com a licença ambiental li-
berada, o município aguarda 
apenas a autorização da Cai-
xa Econômica Federal para lici-
tar a obra, que será construída 

com recursos de emenda par-
lamentar do deputado federal 
Celso Maldaner (MDB) no va-
lor de R$ 1.390.804,60 milhão.

O Centro de Cultura foi 
projetado pela Amerios e tem 
dois pavimentos. O primei-
ro terá a parte administrati-
va do Departamento de Cultu-
ra, Biblioteca Municipal Luiz 
Delfino, sala e vestiários para 
a Banda Marcial Cidade das 
Crianças, sala de oficina cultu-
ral, depósito e banheiros aces-
síveis. No segundo pavimento 
estão previstas salas para ofici-

aUTORiZaÇÃO Com a sede própria, a equipe deve economizar em torno de R$ 7 mil por mês em aluguel

Processo para licitar obra do Centro de 
Cultura tem continuidade

Obra de dois pavimentos será construída ao lado do Centro Educacional raymundo veit

Prefeitura recebeu nesta semana autorização para cortar o pinheiro

Amerios/ Divulgação

de Maravilha, aos 79 anos. Seu corpo foi velado 
na Casa Mortuária de Maravilha e sepultado no 
cemitério municipal de Maravilha.

caio HenriQue da rosa
Faleceu no dia 10 de fevereiro, no hospital São José 
de Maravilha, recém-nascido. Seu corpo foi velado 
na Capela Mortuária Municipal de Maravilha e 
sepultado no cemitério municipal de Maravilha.

Bruno rincel
Faleceu no dia 10 de fevereiro, em sua residência, 
aos 51 anos. Seu corpo foi velado na Casa 
Mortuária Municipal de Maravilha e sepultado no 
cemitério municipal de Maravilha. 

elmo miguel goettems
Faleceu no dia 11 de fevereiro, no hospital São José 
de Maravilha, aos 68 anos. Seu corpo foi velado 
no Salão Comunitário do Bairro Progresso, em 

Maravilha, e sepultado no cemitério de São Miguel 
da Boa vista.

fernando spaniol
Faleceu no dia 11 de fevereiro, no hospital regional 
de São Miguel do Oeste, aos 33 anos. Seu corpo 
foi velado na Casa Mortuária de Guaraciaba e 
sepultado no cemitério municipal.

domingos paniZ
Faleceu no dia 13 de fevereiro, no hospital São José 
de Maravilha, aos 88 anos. Seu corpo foi velado na 
Capela Municipal São Miguel Arcanjo, de Guatambu, 
e sepultado no cemitério municipal de Guatambu.

JosÉ antonio ritter
Faleceu no dia 14 de fevereiro, no hospital regional 
de São Miguel do Oeste, aos 72 anos. Seu corpo 
foi velado na Capela Municipal de Guaraciaba e 
sepultado no Cemitério Católico de Guaraciaba.

nas culturais, sala de dança, ba-
nheiros, além de um auditório 
para 248 pessoas com palco e 
camarins. A área total da obra 
é de 1.046 metros quadrados.

Atualmente todas as es-
truturas do Departamento 
de Cultura de Maravilha pa-
gam aluguel. Com a sede pró-
pria, a equipe deve econo-

mizar em torno de R$ 7 mil 
por mês em aluguel. “Esta-
mos muito felizes e na expec-
tativa de obter em breve a li-
beração da Caixa para licitar 

essa obra, que é um sonho e 
é mais uma obra inédita para 
ficar na história de Maravi-
lha”, afirma a diretora de Cul-
tura, Rosi Reichert Heineck.

Nelcir Dall’Agnol/O Líder
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por alySON heNriqUe BeCker
TRÂNSITO E VOCÊ
Soldado PM lotado no posto 12 da 3ª Companhia 
de Polícia Militar rodoviária

faLTa DE LUMinOSiDaDE

Quem nunca encontrou um veículo à noite com os faróis 
de posição traseiros todos apagados, sendo por vezes surpre-
endido com o veículo à frente a poucos metros de distância? 
Ou também, verificar que está vindo somente um facho de 
luz contrário, aparentando ser uma moto, quando na verda-
de é um automóvel.

Essa falta de manutenção no veículo acaba gerando uma 
insegurança no trânsito, aumentando as possibilidades de 
um acidente.

E para piorar, além da falta de luminosidade na traseira 
do veículo, às vezes possuem veículos com os faróis diantei-
ros desgastados e emitindo pouco facho de luz.

Essa falta de luminosidade, tanto nos faróis traseiros 
como nos dianteiros, faz com que os demais veículos não 
percebam a sua presença, ou percebam de maneira errônea, 
como no caso de um dos faróis queimado.

Assim, caso for flagrado o veículo numa das situações 
acima mencionada, o proprietário irá incorrer em infração 
de trânsito de natureza média, cuja penalidade é de multa no 
valor de R$ 130,16.

Tenham todos uma boa semana.

fLagRanTE PaLMiTOS
PRf apreende carga 
de vinho estrangeiro 
em iraceminha

Homem morre após ser 
atingido por árvore 

Cerca de 30 caixas de vinho 
estrangeiro sem desembaraço 
aduaneiro foram apreendidas 
pela Polícia Rodoviária Federal 
por volta das 6h de quarta-feira 
(12), na BR-282, em Iraceminha. 

De acordo com a PRF, foi 
abordado um Peugeot 408, de 
Porto Alegre (RS), e realizada re-
vista veicular, momento em que 

foi encontrada a mercadoria. O 
motorista relatou que teria paga-
do R$ 7 mil pelas bebidas e esta-
ria levando para a capital gaúcha. 

O veículo e a carga foram 
encaminhados para a Recei-
ta Federal de Dionísio Cerquei-
ra. O motorista foi qualifica-
do e os dados encaminhados 
para a Polícia Federal.

Produtos estavam sendo levados para Porto Alegre

PRF

PRF

TRagÉDia Os corpos de dois homens foram encontrados no sofá e na cama

Casa é destruída e duas pessoas morrem 
durante incêndio no novo bairro

Duas pessoas morreram 
carbonizadas durante incên-
dio em uma casa de madei-
ra em Maravilha. A ocorrên-
cia foi atendida pelo Corpo 
de Bombeiros na madruga-
da de segunda-feira (10), por 
volta das 5h, na Avenida Sul 
Brasil, Novo Bairro. Um cor-
po foi encontrado na cama e 
outro no sofá. 

A Polícia Militar também 
auxiliou na ocorrência, além 
de ser acionado o IML, IGP e 
a Polícia Civil. As vítimas são 
João Vanzim e Bruno Rinzel, 
de 57 e 51 anos. O velório foi 
na Casa Mortuária de Maravi-
lha e o sepultamento no Ce-
mitério Jardim da Paz. 

A casa de aproximada-
mente 60m² tinha lenhas ar-
mazenadas na varanda, além 

de objetos antigos e diversas 
latas de alumínio. O combate 
às chamas levou aproximada-

mente duas horas, sendo ne-
cessário o uso de 15 mil litros 
de água.

local ficou destruído e causas do incêndio estão sendo investigadas

Nelcir Dall’Agnol/O Líder

Duas pessoas foram pre-
sas e 54 quilos de maco-
nha apreendidos pela Po-
lícia Rodoviária Federal na 
tarde de domingo (9), na 
BR-282, em Iraceminha. 

Durante abordagem de 
rotina a um Ford Fiesta, pla-
cas de Santo Amaro da Im-
peratriz, no quilômetro 624 
da rodovia BR-282, os agen-
tes perceberam contradi-
ções entre motorista e pas-
sageira sobre os motivos da 
viagem. Ao fazer uma vis-
toria minuciosa no veícu-
lo, os policiais encontra-

ram tabletes de maconha 
escondidos em diversos lo-
cais, como forro das portas 
e estofamento dos bancos.

Com apoio do Corpo de 
Bombeiros, que usou fer-
ramentas para cortar a la-
taria, mais tabletes foram 
encontrados nos para-cho-
ques e laterais do veícu-
lo, totalizando 54,83 qui-
logramas da droga.

O homem, de 26 anos, e 
a mulher, de 21 anos, disse-
ram que buscaram a droga 
em Ponta Porã (MS) e a leva-
riam até Santa Maria (RS). 

Um ônibus leito, que realiza-
va o transporte de passageiros no 
trajeto São Paulo a Brusque, foi 
invadido por três bandidos na BR-
116, km 36, em Campina Gran-
de do Sul, Região Metropolitana 

de Curitiba. Os suspeitos estavam 
em um Golf branco quando in-
terceptaram o transporte coletivo.

De acordo com a Polí-
cia Rodoviária Federal, um sus-
peito entrou na cabine do 

motorista e outros dois acessa-
ram o segundo andar do ôni-
bus. Havia um passageiro ar-
mado que reagiu ao assalto.

Durante o tiroteio, dois ban-
didos morreram ao serem atin-

gidos pelos disparos. Além disso, 
na tentativa de fugir, outro acusa-
do de participar do crime foi atro-
pelado ao pular do ônibus. Um 
passageiro foi atingido de raspão 
e atendido pela equipe médica.

bR-282
Dois presos e 54 
quilos de maconha 
apreendidos 

Casal foi pago para transportar a droga para o rio Grande do Sul

Um homem morreu após 
ser atingido por uma árvore 
na Linha Santo Antão, em Pal-
mitos. O acidente aconteceu 
na manhã de terça-feira (11).

O Corpo de Bombeiros des-
locou-se para atender a ocor-
rência e encontrou o homem 
sem sinais vitais. De acordo 

com a guarnição, a árvore que 
caiu era um eucalipto. A cau-
sa da queda não foi informada. 

A Polícia Militar tam-
bém foi acionada. A Polícia Ci-
vil de Palmitos e o Instituto 
Geral de Perícias de Chape-
có estiveram no local para re-
alizar a perícia do acidente.

homem foi atingido e morreu no local do acidente

Divulgação

SURPREEnDiDOS
bandidos são mortos por passageiro durante 
assalto a ônibus 
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Neste fim de semana 
será realizado em Joinvil-
le o Campeonato Brasilei-
ro de Powerlif (levantamen-
to de peso). Destaque para 

a participação do atleta ira-
ceminhense Bruno Gabriel 
de Oliveira, que vai repre-
sentar o Estado de San-
ta Catarina na competição. 

Bruno Gabriel de Oliveira representa o Estado em competição nacional

Divulgação

naCiOnaL
iraceminhense participa 
de competição em Joinville 

inTERnaCiOnaL
Mais de 100 atletas representam 
Maravilha no Carlos Kulmey

A 35ª edição do Tor-
neio Internacional de Inte-
gração Carlos Culmey será 
na cidade brasileira de San-
to Cristo-RS, nos dias 6, 
7 e 8 de março. A delega-
ção de Maravilha terá mais 
de 100 atletas nas moda-
lidades de bocha mascu-
lino e feminino; bocha 48 
masculino; bolão masculi-
no e feminino; corrida rús-
tica masculino e feminino; 
futebol sete veteranos mas-
culino; futebol sete más-
ter masculino; futsal mas-
culino e feminino; voleibol 
masculino e feminino; e vo-

Neste ano competição será no Brasil, em Santo Cristo-rS 

leibol de areia masculino. 
O transporte e a ali-

mentação de toda a dele-
gação são disponibilizados 
pela prefeitura de Maravi-

lha e a organização da par-
ticipação maravilhense 
no torneio é liderada pela 
equipe da Secretaria de Es-
porte, Juventude e Lazer.

No último dia 7 foi rea-
lizado o congresso técnico, 
na cidade gaúcha que sedia-
rá o torneio. Maravilha teve 
representação na reunião. Pista tem 540 metros quadrados e foram investidos r$ 331 mil na construção

Nelcir Dall’Agnol/O Líder

O Skate Park “Gabi Vendra-
me – Ufos Maravilha” abre ofi-
cialmente para a prática de skate, 
BMX, patinete e patinação no sá-
bado (22), a partir das 15h. Uma 
programação especial vai marcar 
a entrega do espaço que foi cons-
truído com recursos de emen-
da parlamentar do deputado fe-
deral Celso Maldaner (MDB).

O terreno pertence ao mu-
nicípio de Maravilha e o ska-
te park é integrado com as de-
mais atrações do Espaço Criança 
Sorriso e da Praça Cidade das 
Crianças. A pista tem 540 me-
tros quadrados e foram investi-
dos R$ 331 mil na construção.

Os atletas profissionais de 
skate Patrick Mazzuchini, Patrick 
Vidal e Roberto Souza farão apre-
sentações com manobras na pis-
ta. A banda A Grande Volta vai ga-
rantir a música e um campeonato 
de skate está programado para 
comemorar a abertura do ska-
te park. As inscrições serão feitas 
na hora e as categorias serão divi-

didas em amadores e iniciantes.
Além da pista, alguns es-

paços da praça estão sendo re-
vitalizados e uma base Koban 
da Polícia Militar será instalada 
no local. “Esta é a segunda pra-
ça com base Koban em Maravi-
lha. Temos uma parceria mui-
to forte com a Polícia Militar, 
que sugeriu as novas bases em 
modelos contêiner e o municí-
pio acatou. É uma ação pensan-
do na segurança e no bem-estar 
de todas as pessoas que frequen-
tam as praças”, destacou o prefei-
to em exercício, Sandro Donati.

A prefeita, Rosimar Mal-
daner, e o vice-prefeito, Sandro 
Donati, farão a entrega da obra, 
acompanhados pelo deputa-
do Celso Maldaner, familiares 
da homenageada e convidados. 
“Nós tínhamos esse compromis-
so com os praticantes destas ati-
vidades esportivas e estamos 
felizes por entregar mais um es-
paço de lazer para a juventude e 
as crianças”, lembra a prefeita.

inaUgURaÇÃO

Skate park será aberto 
dia 22 de fevereiro

TaÇa ODi SPORTS Competição vai começar no dia 1º de março 
nos naipes masculino e feminino

Liga Maravilhense organiza 
competição regional 

Juventude de Caibi foi campeã da edição de 2019 em decisão contra o Palmeiras de São Miguel da Boa vista

Na noite do último dia 7, 
na sala de reuniões da prefei-
tura de Maravilha, foi realiza-
da reunião de planejamen-
to do Campeonato Regional 
de Futebol - Taça Odi Sports. 
A competição tem a organi-
zação da Liga Maravilhense 
de Desportos. Ficou defini-
do que cada equipe vai poder 
inscrever atletas até o dia do 

congresso técnico, que é 27 
de fevereiro. O início da com-
petição está marcado para 1º 
de março. O certame será dis-
putado nos naipes masculino 
e feminino. 

Para inscrição dos atle-
tas será exigida a cópia do tí-
tulo de eleitor. Cada equipe 
poderá inscrever no máximo 
três atletas que não votam no 

seu município no masculino 
e no naipe feminino, até cin-
co atletas. Os jogadores dos 
municípios que tiverem equi-
pes participando do evento 
deverão jogar pelo domicílio 
eleitoral. Se alguma equipe 
de Maravilha participar, fará 
a inscrição de 25 atletas para 
o campeonato, que não po-
derão jogar por outra equipe. 

Quem vota em Maravilha e 
não consta na lista poderá jo-
gar para qualquer equipe par-
ticipante do evento. Dia 27 de 
fevereiro é a data/limite para 
transferência de título de elei-
tor. Para participar da parti-
da o atleta e dirigente devem 
apresentar carteira de identi-
dade original, carteira de mo-
torista original ou passaporte. 

Nelcir Dall’Agnol/O Líder
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 ONEIdE BEhLING

aVanÇanDO
Não me levem a mal, mas o Inter foi sensacional! Sem 

ser brilhante, o colorado foi eficiente. Marcos Guilherme 

e Boschilia fizeram a diferença em um time mais objeti-

vo sem Patrick. Defensivamente, o Inter foi perfeito. Pas-

sou com justiça. Começa a aparecer o trabalho do técni-

co Eduardo Coudet, organizando o time. Após o Gre-Nal, 

Inter vai de voo fretado no domingo para a Colômbia 

onde jogará com o Tolima.

ELiMinaDO 

Corinthians fora da Libertadores. Na comparação 

inevitável, o Inter passou e o Timão ficou no meio do ca-

minho. Incrível, mais uma vez esse Guarani elimina o 

Corinthians em uma Libertadores. Paraguaios têm um 

time certinho, valente e organizado.

LiÇÃO 
Não pode o Cássio, com aquele tamanho todo, levar 

aquele gol. Foi falha, não vou dizer frango, mas foi falha, 

sim. Que a queda do Corinthians sirva de lição para o In-

ter. Não tem galinha morta na Libertadores. Não é por jo-

gar a segunda em casa que vai vencer ao natural.

SUPERCOPa
Duelo entre Flamengo Campeão Brasileiro e o Athle-

tico-PR Campeão da Copa do Brasil está marcado para as 

11h deste domingo, no Estádio Mané Garrincha em Bra-

sília. O Grêmio foi o primeiro campeão da Super Copa 

do Brasil, que aconteceu em 1990 contra o Vasco, vence-

dor do Brasileirão de 89. Na primeira partida, dentro de 

casa, o Grêmio venceu por 2 a 0 e em São Januário segu-

rou o zero no placar para levantar a taça. Mengão e Fura-

cão farão jogo único.

CLáSSiCO 

Todos sabem que futebol é puro negócio. Gre-Nal é 

o jogo mais importante. Então deveria ser obrigatório os 

clubes informarem pelo menos dois dias antes se colo-

carão times principais em campo, ou não. Para que o 

pessoal aqui da região possa se programar para assis-

tir em Porto Alegre. Que façam o que quiserem, cada 

um sabe onde o sapato aperta, mas sejam transparen-

tes com o povo.

agORa Vai 
Durante a semana o grupo da Chapecoense rece-

beu a visita de dois religiosos no CT da Água Amarela. A 

“benção” foi para os jogadores, comissão técnica, direto-

ria e demais funcionários. Chape vive um momento para 

recuperar o prestígio. O time que já é limitado, agora está 

com a “zica” de lesões. A situação mais grave é de Moi-

sés Ribeiro, uma ruptura completa do ligamento cruza-

do anterior do joelho esquerdo. Será necessário procedi-

mento cirúrgico e ficará ausente por um período mínimo 

de 6 meses. Que zica!

O atleta do paradespor-
to maravilhense Leandro 
Cybulski foi ouro no lan-
çamento de dardo (recor-
de brasileiro), ouro no lan-
çamento de disco (recorde 
brasileiro) e prata no arre-
messo de peso (prova Olím-
pica) na Etapa Rio Sul do 
Circuito Brasil Caixa Lote-
rias que foi realizado em Vi-
tória, no Espírito Santo.

A competição é classi-
ficatória para as etapas na-
cionais do circuito e o atleta, 
que é treinado pelo profes-
sor Douglas Lago, da Secre-
taria de Esportes, Juventude 

COnQUiSTa Etapa Rio Sul do Circuito Brasil Caixa Loterias foi 
realizada em Vitória, no Espírito Santo

atleta maravilhense quebra dois 
recordes brasileiros no Circuito brasil Caixa

Atleta, ao fundo, acompanhado pelo professor, com troféus conquistados

e Lazer de Maravilha, tam-
bém recebeu o troféu de 
atleta com maior pontuação 

da competição. A ASESPP 
também conquistou o troféu 
de melhor clube andante.

Cybulski chegou per-
to da vaga para as Paralim-
píadas de Tóquio, ficando 
com a prata na prova de ar-
remesso de peso. De acor-
do com Lago, os treinos vão 
se intensificar para bus-
car a vaga. “Queremos me-
lhorar nossas marcas e se 
possível alcançar os índi-
ces olímpicos para partici-
par das Paralimpíadas de 
Tóquio 2020”. Lago e Cybul-
ski agradeceram o apoio da 
prefeitura de Maravilha e 
do grupo de empresas que 
apoia a participação nas 
competições.

Divulgação

aUDax

Ciclistas da região participam de prova no 
Rio grande do Sul 

Audax Cruz Alta, 
de 200 quilômetros em 
Cruz Alta, no Rio Gran-
de do Sul, foi o destino 
de Cleber Zanotto, Ro-
drigo Comparin e Vol-
mir do Nascimento. A 
prova ocorreu no do-
mingo (2) e contou tam-
bém com mais atletas 
da região, como três ci-
clistas de Pinhalzinho e 
mais três de São Carlos. 

“Nesta prova, logo no 
início da manhã, a tempe-
ratura estava em 19°C e, 
à tarde, 35. O calor ao ex-
tremo é o maior inimigo, 
pois o corpo fica supera-
quecido a se não souber 
dosar, acaba não conse-
guindo concluir o traje-
to”, disse Zanotto. A pro-
va teve a distância de 
205,91 quilômetros, ga-
nho de elevação de 2.853 
metros e o tempo de mo-
vimento foi de nove ho-
ras e seis minutos. 

Ainda este ano, o trio 
pretende participar de 
outras competições des-
te nível e superar a mar-
ca do ano passado. 

Prova contou com 
outros atletas da região

Esta foi a primeira prova de resistência no ano  
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No domingo (9) os atletas da 
Associação de Futevôlei de Mara-
vilha representaram o município 
na 1ª Etapa da Liga Oeste de Fu-

tevôlei 2020, realizada em Con-
córdia. A Liga Oeste conta com 
a participação de atletas de toda 
a região Oeste de Santa Catarina.

Pela categoria ouro, a dupla 
Ita e Duda chegou à final do tor-
neio, porém acabou sendo der-
rotada na decisão, ficando com 

o 2º lugar. Pela categoria prata, 
Maravilha foi representada pela 
dupla Mango e Michel, a qual 
conquistou o 3ª lugar. 

Na ouro, Duda e ita ficaram com a segunda colocação Na categoria prata, Mango e Michel levaram o terceiro lugar

Fotos: Divulgação

COMEÇOU Liga Oeste conta com a participação de atletas de toda 
a região Oeste de Santa Catarina

Maravilha no pódio na 1ª etapa 
da Liga Oeste de futevôlei 2020

MUniCiPaiS
Santa Terezinha do Progresso define 
finalista de campeonatos

No domingo (9) serão re-
alizadas as semifinais do 
Campeonato Municipal de 
Futebol Masculino e Fute-
bol Suíço Feminino de San-
ta Terezinha do Progresso. 
Os jogos foram realizados 
no campo de Linha Cam-
po Grande. No naipe femi-
nino, Soccer Girls 5 x 0 Me-
ninas F.S. e Amigas da Bola 
0 x 1 CR7. Já no masculino 
de futebol, Mundo Novo 2 x 
0 Tottenham e C.K. Trans-
portes 3 x 1 Bairro Angico.

Desta forma ficaram defi-
nidos os confrontos para de-
cisão de terceiro lugar e a fi-
nal de ambas as categorias, 
em data ainda a ser marcada: 

Finais serão nas modalidades de futebol masculino e futebol suíço feminino

Divulgação

decisão de terceiro lugar: Me-
ninas F.S. x Amigas da Bola no 
feminino e Tottenham x Bair-
ro Angico no masculino. Final 
entre Soccer Girls x CR7 no fe-

minino e Mundo Novo x C.K. 
Transportes no masculino. 

A organização agradece a 
todos os envolvidos, especial-
mente os organizadores da 

comunidade de Linha Cam-
po Grande, e desde já convida 
a todos para as finais a serem 
realizadas em data a ser mar-
cada, no campo do Miraguaí.

A Secretaria de Esporte, 
Juventude e Lazer de Maravi-
lha abriu inscrições para 11 
modalidades esportivas. Atle-
tas que já frequentavam as 
escolinhas podem procurar 
pelos professores e efetuar as 
inscrições. Os novos alunos 

podem se dirigir até a Secre-
taria de Esportes, que funcio-
na junto ao Ginásio Munici-
pal Gelso Tadeu Lara Mello, 
e mais informações po-
dem ser obtidas pelo telefo-
ne (49) 3664 0044, ramal 465.

As modalidades são gi-

nástica rítmica, xadrez, fut-
sal, futebol, tae-kwon-do, 
tênis de mesa, handebol, vo-
leibol, atletismo e parades-
porto. A novidade este ano 
é a modalidade de badmin-
ton, que passou a fazer par-
te da grade de treinamentos.

ESPORTE
Esporte de Maravilha tem 11 
modalidades com inscrições abertas

Nesta quinta-feira (13) a Se-
cretaria de Esportes, Juventude e 
Lazer de Maravilha divulgou os 
horários dos treinos das escoli-
nhas de futsal no turno vesper-
tino. Nas terças-feiras as aulas 
são no ginásio paroquial católi-
co. Para nascidos em 2011 e 2012 
os treinos são às 13h15; nasci-
dos em 2009 e 2010, às 14h15; e 

nascidos em 2006, 2007 e 2008, 
às 15h15. Nas quintas-feiras os 
treinos são no Ginásio Munici-
pal Gelso Tadeu de Mello Lara, 
para os mesmos anos de nas-
cimento e horários acima. Para 
mais informações os interessa-
dos devem entrar em contato 
com o técnico Gian Mauro Sil-
va pelo telefone (49) 99923 7765. 

Um grupo de fanáticos tor-
cedores do Clube Recreativo Ma-
ravilha (CRM) se reuniu na casa 
do dirigente do CRM, Lucia-
no Folle, na noite de quinta-feira 
(13), com um objetivo comum. 
A intenção foi fundar a torci-
da organizada La Mamba Ru-
bro-Negra. Eles formaram uma 
direção que vai ficar responsá-
vel pela organização. Na noite foi 
discutida a construção de uma 
arquibancada no Estádio Dou-
tor José Leal Filho, exclusiva para 
a torcida incentivar a equipe.

Também foi definido que to-
dos os integrantes da organiza-
da vão ter camisetas persona-
lizadas. Outros assuntos, como 
bandeiras, instrumentos musi-
cais e faixas, também foram dis-
cutidos, bem como as formas de 
buscar patrocínio e como os in-

teressados podem patrocinar a 
torcida organizada do CRM. 

Mais detalhes podem ser ve-
rificados com os membros da di-
retoria, que ficou formada pelo 
presidente, Jorge Luiz Radae-
li Filho; vice-presidente, Gio-
vane Neo; secretário, Leandro 
Antônio Almeida; vice-secretá-
rio, Leonardo Paiva; tesourei-
ro, Luciano Bagnara; vice-te-
soureiro, Jian Carlos Raiher; e 
fundadores, Luciano Fol-
le e Diego Leonardo Orlandi. 

Folle lembra que o CRM ad-
mite novos sócios. “Primeira-
mente a pessoa deve ser apai-
xonada pelo CRM, adquirir a 
camisa, pagar a mensalida-
de, que ainda não teve o va-
lor definido, e posteriormente 
cada sócio vai receber a car-
teirinha”, ressalta o dirigente.

La MaMba RUbRO-nEgRa

fUTSaL 

Torcedores do CRM 
fundam torcida organizada 

Definidos horários para treinos 
das escolinhas de Maravilha 

Torcida organizada do CrM foi fundada na noite de quinta-feira (13) 

Nelcir Dall’Agnol/O Líder
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O maior rodeio de Santa Catarina também terá programação artística e 

a primeira etapa do Festival Regional da Cultura Gaúcha 

CTg Juca Ruivo divulga 
programação campeira do rodeio

21ª EDiÇÃO 
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Diagnósticos de hepatites 
crescem na região

Processo para licitar 
obra tem continuidade 

Pagamento do iPtU 
2020 começa em março 

Somente em Maravilha são mais de 380 
pacientes em tratamento, com destaque para 
os tipos A e B 

Estrutura terá investimento de r$ 1.390.804,60 
e será construída na Avenida Presidente 
Kennedy em Maravilha 

Contribuintes já podem acessar os carnês no 
site da prefeitura. Pagamento em cota única 
garante 5% de desconto 

SaÚDE CEnTRO DE CULTURa iMPOSTO URbanO 
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