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PT anuncia nome de 
Jairo Berger como 
pré-candidato a prefeito

registros de violência doméstica 
e estelionatos aumentam 
mais de 140% em maravilha 

Maravilha confirma seis casos de dengue 
e um de febre chikungunya

Maravilha tem quatro pré-
candidatos para a eleição municipal 
deste ano: Jairo Berger (PT), Sandro 
Donati (MDB) Jairo Miguel (PP) e 
Janir Signor (PSDB) 

Balanço da Polícia Civil aponta crescimento da violência doméstica, 
estelionatos e tráfico, em paralelo à queda nos índices de furto, 
roubo, estupro de vulnerável e homicídios por acidente de trânsito

Coordenador da Sala de Situação alerta que com o alto número de focos do Aedes aegypti, uma possível epidemia da doença poderia atingir até cinco mil pessoas 
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POnTO faCuLTaTiVO Em Maravilha apenas o Centro I vai manter plantão 
de atendimento médico na véspera do feriado 

bancos e repartições públicas não 
terão atendimento na segunda-feira 

COMÉRCIO 
O Núcleo de 
Desenvolvimento 
Comercial, ligado à 
Associação Empresarial de 
Maravilha, sugere feriado 
prolongado na segunda-
feira, para compensação 
das horas-extras feitas nos 
horários especiais de fim 
de ano.

CARINE ARENHARDT 

Feriado municipal em 
Maravilha, o Carnaval, come-
morado na terça-feira (25), 
também já vai mudar o aten-
dimento na segunda-feira (24) 
nas repartições públicas, ban-
cos e alguns comércios. O go-
verno municipal decretou 
ponto facultativo para segun-

da-feira, portanto não haverá 
atendimento nas repartições 
públicas municipais. Apenas o 
Centro I vai manter plantão de 
atendimento médico na vés-
pera do feriado, das 7h30 às 
11h30, das 13h às 17h e perí-
odo noturno. Na terça-feira o 
plantão é feito pelo Hospital 
São José.  

Nos bancos, as agências 

do Banco do Brasil, Caixa Eco-
nômica Federal, Bradesco, Si-
credi, Sicoob e Sulcredi con-
firmaram que estarão sem 
atendimento na segunda e 
terça-feira. Na quarta o Si-
coob retoma o atendimen-
to em horário normal e as de-
mais agências a partir das 12h. 
A Extracredi vai manter aten-
dimento normal nos três dias.

iMPLORaR aTEnÇãO

Como um professor faz para o aluno ouvir e prestar 
atenção na aula? Existem vários métodos e tentativas: 
ele pode gritar, ameaçar tirar nota ou mandar para a di-
reção. Depende da sua época: as ferramentas para en-
quadrar o aluno variam ao longo do tempo. Ou você é do 
tempo do castigo físico (palmatória, régua, ajoelhar no 
milho) ou de tempos recentes, em que o professor pre-
cisa cuidar o que fala e faz, sob o risco de ser perseguido 
pela patrulha do politicamente correto. Mas eu divaguei. 

Gostaria, hoje, de fazer uma comparação. No colé-
gio o aluno não presta atenção. Na faculdade só alguns, 
mais comprometidos. Mas e aquele aluno que paga para 
fazer um curso, uma capacitação? Ele se comporta bem 
durante a aula.

Se você quiser aprender a dançar, lutar, meditar, co-
zinhar, você vai pagar e vai prestar atenção. Estará com-
prometido com o resultado que você espera. Ou seja: 
não é todo professor que precisa gritar com os alunos. 
Quando o aluno vê valor e se compromete com o conte-
údo, ele vai fazer parte do processo de aprendizagem. E 
o resultado vai ser melhor.

Algo semelhante acontece em nossos negócios, com 
nossos clientes. Você precisa gritar para eles te ouvirem? 
Ou eles pagam pelo que você faz e escutam, querem ou-
vir o que você fala?

É interessante olhar para os nossos projetos com 
esse ponto de vista educativo. E o marketing traz boas 
reflexões nesse sentido. Por que eles não prestam aten-
ção? Vejo quatro motivos principais.

1) O seu discurso é chato, repetitivo. Igual ao do pro-
fessor que fazia a gente copiar páginas e páginas do qua-
dro. 2) A sua mensagem é só sobre você, e não sobre o 
quanto e como você pode ajudar as pessoas. 3) O seu 
produto não é interessante. Igual ao conteúdo de mate-
mática que a gente não sabia para que serviria na vida. 
4) Você está falando para as pessoas erradas. Elas não 
querem pagar pela solução que você pretende entregar.

Nessas situações, não adianta gritar mais alto. É mais 
eficiente tentar novas abordagens. Mudar o foco do pro-
duto para a solução, para o resultado que ele traz. Ou 
talvez tentar reconstruir, remodelar, parar de insistir no 
que está defasado e não funciona. Ou ainda, falar com 
outros públicos, outras tribos, alguém que lhe dê o de-
vido valor.

Se você chamasse seus clientes de alunos, o que você 
mudaria na sua solução? Sabendo que não adianta gri-
tar, que não pode bater, e que a diretora não vai te ajudar.
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LIÇÕES DE VIDA
você já notou que o melhor presente é o que recebemos 
sem esperar? Presentes esperados costumam 
estar abaixo da expectativa...

por WOlmir hÜBNer

RAdAR
radar@jornalolider.com.br

aTÉ a PRóxiMa EDiÇãO

O município de Descanso recebeu na última semana recursos de 
R$ 300 mil para execução de um projeto de revitalização do Morro do 
Cristo, principal ponto turístico da cidade. O projeto prevê a constru-
ção de um deck, praça de alimentação, balanço para as crianças, bici-
cletário, pergolado, banheiros com acessibilidade, bancos, paisagismo 
e iluminação em led... O Morro do Cristo é uma obra muito antiga, que 
tem história. São inteligentes os melhoramentos que irão introduzir.

Projeto desenvolvido pela equipe de engenharia da prefeitura

imóvel em São Miguel do Oeste está avaliado em mais r$ 5 milhões

REViTaLizaÇãO DO MORRO DO CRisTO
Divulgação

REPERCUSSÃO
Visita de Lula ao papa: “Cristo ofereceu perdão para o bandido”

Justiça libera leilão do Grupo reunidas
Em recuperação judicial desde maio de 2016, o Grupo da Reuni-

das “Caçador” terá 22 imóveis levados a leilão. Os valores de avaliação 
somam R$ 83.398.331,05 e é possível adquirir lotes ou imóveis de for-
ma individual. Em São Miguel do Oeste irá a leilão o imóvel situado na 
área central da cidade, com aproximadamente 8 mil metros quadrados 
e com edificações utilizadas para garagem, depósito e oficina, ao preço 
aproximado de R$ 5 milhões. Um investimento com retorno garantido...

Rudinei Heinle/WH Comunicações

A cerimônia foi realizada na noite da terça-feira (18), 
na sede da CDL e Associação Empresarial de Maravilha. 
A programação teve início às 19h com o último sorteio da 
campanha de prêmios Maravilha é Estar de Carro Novo, 
que entregou um carro zero quilômetro. A ganhadora do 
Ônix é Cleonice Secchi Bordignon, que comprou na loja 
Leve Confecções. Após o sorteio teve a posse oficial da nova 
diretoria, que assume o biênio 2020/2021. A nova presi-
dente é Eliana Estefano e o vice-presidente, Paulo Hubner. 
A cerimônia foi acompanhada por associados, lideranças 
municipais, presidente do Conselho Superior da Federação 
das Associações de Santa Catarina, Ernesto João Reck, e vi-
ce-presidente de Serviços da FCDL-SC, Gilberto João Ba-
dalotti. Desejamos sucesso à nova diretoria e o nosso pro-
pósito de manter a tradicional parceria com a entidade. À 
diretoria que era liderada pela amiga Poliana de Oliveira, os 
agradecimentos da comunidade pelo brilhante trabalho.

CDL e Associação Empresarial 
empossam nova diretoria

Presidente, Eliana Estefano, e vice-presidente, Paulo hubner

Carine Arenhardt/O Líder

Na Rádio Gaúcha, o ministro Onyx Lorenzoni citou a Bí-
blia e o episódio narrado nos Evangelhos, em que Jesus Cristo te-
ria concedido perdão a um dos criminosos que foram crucifica-
dos ao seu lado. Ele lembrou que é evangélico e ressaltou a postura 
de Cristo, enquanto filho de Deus. “Do ponto de vista cristão, o fi-
lho de Deus, Cristo, olhou para o lado direito e ofereceu perdão 
para o bandido que estava crucificado do lado dele. E esse bandi-
do aceitou e foi para o céu. Olhou para o lado esquerdo, ofereceu 
perdão para o outro bandido, esse bandido se negou a pedir per-
dão para Deus e foi para o inferno. Se o filho de Deus em quem 
eu acredito respeitou o livre-arbítrio, quem sou eu para julgar? Eu 
não posso julgar nada, nem ninguém”, afirmou. Questionado se 
Lula havia utilizado a imagem do encontro para criar um fato po-
lítico, Onyx respondeu: “O ex-presidente Lula transforma tudo em 
ato político. Ele não tem meu respeito. O papa tem”, sentenciou.

“Ninguém deveria passar pelo que es-
tou passando. E tudo isso por um bron-
zeado”. Anthea Smith, uma mulher de 
44 anos de Bolton, cidade no noroes-
te do Reino Unido, não esconde seu ar-
rependimento pelas escolhas que a leva-
ram a perder, há alguns anos, toda a sua 
orelha esquerda, após usar câmaras de 
bronzeamento artificial. No Brasil é proi-
bido o uso dessas técnicas, mas mesmo 
assim tem gente que ainda as pratica...

A amputação do ouvido fez Anthea Smith ficar surda 
de um lado e ter problemas de equilíbrio

BBC

Crédito imobiliário com taxa fixa 

QUEM FAZ BRONZEAMENTO 
ARTIFICIAL – O  ALERTA
Melanoma: “Perdi uma orelha por causa 
do meu vício em bronzeamento artificial”

A Caixa Econômica Federal anunciou uma nova linha de crédi-
to imobiliário prefixada, com taxas a partir de 8% ao ano. As condições 
são válidas para imóveis residenciais novos e usados, com financia-
mento de até 80%. Segundo o banco, as contratações já estão vigentes. 
O cliente poderá escolher entre modelos de financiamento com con-
tratos de até 240 meses ou até 360 meses. Com a taxa prefixada, o clien-
te tem previsibilidade sobre o financiamento contratado. Em outras 
modalidades, como aquelas atreladas à Taxa Referencial (TR) ou ao Ín-
dice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), o tomador de-
pende de indicadores variáveis. A TR e o IPCA podem subir e encare-
cer os contratos a ela indexados. Ótima oportunidade para adquirir o 
seu imóvel, pois além  dos baixos juros, estes já estão pré-fixados no con-
trato de financiamento. O tomador saberá o quanto vai pagar no total.

eleiÇÃO mUNiCiPal 
De maravilha

Nesta semana esteve em 
nossos estúdios da Líder FM o 
presidente do Partido dos Tra-
balhadores (PT) de Maravilha, 
Jairo Berger. Ouvi atentamen-
te sua manifestação sobre as 
eleições 2020 no município. Jai-
ro é pessoa que fala com faci-
lidade, se expressa muito bem 
e tem um longo currículo den-
tro do seu partido. Seu nome, 
segundo suas próprias pala-
vras, está na disputa como pré-
candidato a prefeito. Citou ou-
tros membros do partido para 
a majoritária e para o Legisla-
tivo. Afirmou que poderá fa-
zer coligações na majoritária, 
desde que o PT tenha seu es-
paço. Desejamos sucesso ao 
amigo Jairo na caminhada.

SaCOU O SeU fGTS?
O prazo-limite de 31 de março vale tanto para o saque de até R$ 

500, quanto para o valor extra de até R$ 998, no caso dos trabalhado-
res que sacaram ou não os primeiros R$ 500. Caso o saque não seja 
feito até a data, os valores retornam para as contas do FGTS, com 
a devida atualização monetária e juros correspondentes ao perío-
do em que estiveram disponíveis para saque. Os correntistas da Cai-
xa que não quiserem fazer a retirada - o dinheiro cai automaticamen-
te na conta poupança - têm até o dia 30 de abril de 2020 para informar 
ao banco que preferem manter o dinheiro no Fundo de Garantia. 

AbERtAS InSCRIÇÕES pARA pROCESSO SELEtIVO DE EStágIO nO MpSC
O Ministério Público de Santa Catarina (MPSC) abriu nesta semana as 
inscrições para um novo processo seletivo de estágio. As vagas são 
para ensino médio, técnico, graduação e pós-graduação. As inscrições 
são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pelo portal da 
instituição até o dia 27 de março, à exceção dos cursos de graduação 
e pós-graduação em Direito, cujas inscrições se encerram no dia 13 
de março. Para estágio de ensino médio e ensino técnico, a jornada de 
atividades é de 20 horas semanais e o valor da bolsa é de r$ 550, mais 
auxílio-transporte de r$ 150. Para ensino técnico há vagas nas áreas de 
informática, Edificações e Eletrotécnica.
As vagas de graduação são para acadêmicos dos cursos de Direito, 
Administração, Arquitetura, Arquivologia, Biblioteconomia, Ciências 
Contábeis, Design, Engenharia Sanitária e Ambiental, Engenharia Civil, 
Engenharia Elétrica, Geografia, história, informática, Jornalismo, letras 
Português, Museologia, Pedagogia, Psicologia, Publicidade e Serviço 
Social. O valor da bolsa é de r$ 850, mais o auxílio-transporte de r$ 
150, para 20 horas semanais de jornada de atividades.

TEMPO DA VELHICE
O escritor Eugenio Giovenardi, gaúcho de Casca, autor de mais de 20 

obras, acaba de publicar “A velhice do tempo – O tempo da velhice”, pela 
Editora Kelps. Uma leitura que sugerimos, pois é leve e ao mesmo tempo 
profunda. Segundo o autor, “é na velhice, carregada de sonhos, ideais, fei-
tos, esperanças e desilusões que o ser humano perece a irreversibilidade 
do tempo, o milagre da vida e a ignorância de seu destino”. Vale a sugestão...
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por lUiZ ClÁUDiO CarPeS

dIRETO 
AO PONTO

bRinCaDEiRas iDiOTas
Não bastassem os desafios da “baleia azul” e outros tantos idio-

tas que já tivemos, a criatividade para a idiotice continua em alta 
por parte de alguns jovens. Desta vez a brincadeira se chama “que-
bra crânio”. Trata-se de três não menos idiotas, de braços dados, os 
dois da ponta pulam, e quando chega a vez do que está no meio pu-
lar, este recebe um chute dos outros dois, o que provoca uma queda 
de costas, e naturalmente, faz com que a pessoa bata violentamente 
a cabeça no chão. Enfim, nós, pais e responsáveis por crianças e jo-
vens, temos que estar sempre atentos. Já falei várias vezes que usam 
a criatividade para verdadeiras bobagens, algumas delas com con-
sequências trágicas. Neste caso, desta brincadeira a que me refiro, já 
houve inclusive uma morte (assisti inclusive entrevista do pai da jo-
vem que veio a óbito, naturalmente inconsolável). Portanto, precisa-
mos alertar nossos filhos, tanto quanto os professores têm responsa-
bilidade de avisar os alunos, para que evitem este tipo de brincadeira. 
Pode causar sérios traumas, lesões muitas vezes irreversíveis e a mor-
te. Em resumo, o cúmulo da idiotice. Atenção a mais esta brincadei-
ra de mau gosto. Criatividade sempre em alta para o que não presta.

MOTiVaÇãO
Segundo um psicólogo, a motivação seria nada mais, nada me-

nos, que ter “curtidas” em redes sociais. Mas façam-me o favor! Cur-
tidas à custa de uma brincadeira que pode custar a vida? É muita bo-
bagem para pouco resultado. Como se as “curtidas” fizessem alguém 
ser mais ou menos popular ou reconhecido pela turma, ou pelos 
amigos. É preciso que os jovens se ocupem de coisas boas. Que vão 
aos educandários para aprender, que façam publicações com boas 
notas, que tenham “likes” por serem bons alunos, inteligentes, edu-
cados. Infelizmente, é o baixo nível intelectual de muitos que propi-
cia que alguns com criatividade porca se criem por aí. Tem gosto (e 
tem gente) para tudo neste universo de escola e juventude. Que falta 
de valores! Que falta de ter o que fazer. Repito: Atenção pais e profes-
sores! É preciso esclarecer e prevenir este tipo de imbecilidade.

Mais uM gOLPE
Desta vez, os malandros se valeram de outro expediente. Liga-

ram para uma pessoa informando que o cartão do banco havia sido 
clonado e que haviam feito supostas compras. Ato contínuo, foi in-
formado ao correntista que iria um “funcionário do banco” até a 
casa da vítima, para recolher o cartão, sob o pretexto da dita clona-
gem. Infelizmente, a vítima entregou o cartão ao golpista, que aí sim 
passou a efetuar compras na conta do cidadão. É preciso deixar claro 
que o banco não efetua este tipo de trabalho. Além do que, se há al-
gum problema na conta, no cartão, ou em alguma coisa ligada à con-
ta, o máximo que o banco fará será chamar o cidadão para que vá até 
o banco. Aí sim, na agência, os problemas serão resolvidos. Infeliz-
mente, mais gente sendo lograda por sem-vergonhas. É preciso toda 
a atenção o mundo, já que a criatividade dos malandros é algo ina-
creditável. Deveriam utilizar para fazer o bem...

agRiCuLTuRa
Lideranças visitam Maravilha e conhecem 
programas implantados 
NELCIR DALL’AGNOL

Na manhã de quar-
ta-feira (19) o secretário 
da Agricultura de Anchie-
ta, Rafael Ferreira da Sil-
va, e o engenheiro agrô-
nomo Carlos Augusto 
Antonieti estiveram em Ma-
ravilha para saber mais so-
bre programas de bene-
fícios aos agricultores. 

O objetivo principal foi 
ter mais detalhes sobre o 
programa de água coleti-
va no interior de Maravi-
lha. Conforme o secretário 
de Anchieta, o município 
está em fase de implantação 
de programa semelhante.

Segundo o secretário da 

visitantes foram recepcionados por uma equipe da Secretaria de Agricultura

Agricultura de Maravilha, 
Pedro Gilberto Ioris, o mu-
nicípio fundou uma associa-

ção para legalizar a distri-
buição de água no interior. 
Ele destaca que não é a pri-

meira vez que recebe lide-
ranças para copiar modelos 
de programas implantados.

Nelcir Dall’Agnol/O Líder

MaRaViLHa Município deve contratar três novos médicos, três 
técnicos em enfermagem e um enfermeiro 

Câmara aprova projeto que 
prevê contratação de médicos e 
profissionais de enfermagem 
CARINE ARENHARDT 

A Câmara de Vereadores de 
Maravilha realizou duas sessões 
ordinárias nesta semana. Na se-
gunda-feira (19) os vereadores 
aprovaram, em segundo turno, o 
projeto de lei que propõe reajuste 
de 12,84% para os professores da 
rede pública municipal; o pro-
jeto que denomina Skate Park 
Gabi Vendrame a pista constru-
ída na Praça Cidade das Crian-
ças; e o projeto de lei nº 01/2020, 
que dispõe sobre baixa de cláu-
sulas especiais. 

Na quinta-feira (20) teve a 
segunda sessão ordinária com 
aprovação de um projeto de 
lei, em primeiro turno. O proje-
to amplia o número de vagas do 
quadro de pessoal permanen-
te do Executivo, sendo um cargo 
de enfermeiro, três de técnico em 
enfermagem e três médicos clí-
nicos gerais. 

Conforme a justificativa do 
projeto, de autoria do Executivo 
municipal, o aumento das vagas 
para o cargo de médico deve-se 
ao encerramento do Programa 
Mais Médicos do governo fede-

ral, o qual fez com que o muni-
cípio perdesse três profissionais. 
Já a criação de novas vagas de en-
fermeiro e técnico em enferma-
gem destina-se a compor a equi-
pe que vai atender junto ao novo 
Centro Municipal de Saúde. 

inDiCaÇÕEs 
Cinco indicações foram 

aprovadas durante a sessão de 
quinta-feira. Os pedidos são para 
a substituição de placas de iden-

tificação dos nomes de algumas 
ruas e travessas; instalação de 
uma parada de ônibus na Aveni-
da Brasília no Bairro Kasper; in-
cluir pelo menos um membro 
dos clubes de serviço do muni-
cípio nos conselhos municipais 
que ainda não tenham um repre-
sentante; que o poder público re-
alize o conserto do calçamento 
na Rua São Vicente; e que o po-
der público faça o reperfilamento 
asfáltico ou asfaltamento integral 

nas ruas José Bonifácio, General 
Eurico, Olavo Bilac, Rua da Árvo-
re e Rua do Pioneiro. 

REQuERiMEnTOs 
A última sessão também teve 

apresentação de dois requeri-
mentos, um deles solicitando in-
formações sobre o andamento 
das obras do saneamento básico 
em Maravilha e outro solicitando 
relatório sobre investimentos na 
obra da Avenida Maravilha.

registro da sessão de quinta-feira na Câmara de vereadores 

Carine Arenhardt/O Líder
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Pinga-Pinga Das VaCinas 

As vacinas destinadas para bebês estão em falta em Maravilha. Só 
que essa realidade é sentida em vários municípios brasileiros. Confor-
me a equipe da Sala de Vacinas, desde julho do ano passado o Minis-
tério da Saúde tem enviado poucas doses e isso tem afetado o crono-
grama de vacinação das crianças. Faltam vacinas como a pentavalente, 
que protege contra cinco doenças, poliomielite e tríplice bacteria-
na. Em Maravilha, a equipe disse que uma nova remessa deve chegar 
no mês que vem, agora, se vai suprir a demanda, isso é outra história. 

Cleiton ferrasso, jornalista

NOVIDADE
A rádio Líder estreia na quinta-feira (27) o programa Papo de 

Quinta, às 18h20. O programa trará diferentes temas sobre atu-
alidade que vão além do factual. Uma conversa com fontes di-
versas da região com temas que ultrapassam as fronteiras do 
tempo e insistem em acompanhar os jovens, os jovens adul-
tos e os jovens velhos adultos. O Papo de Quinta também é Po-
dcast. Depois de quinta-feira poderá ser ouvido no Spotify.

Diana Heinz, jornalista 

 a polÍCia no bairro bela Vista
A Polícia Militar, em parceria com a prefeitura, ins-

talou uma base operacional em frente ao Espaço Crian-
ça Sorriso, em Maravilha. É uma das duas unidades 
que serão instaladas. A outra base deve ser colocada 
nos próximos dias no Bairro Bela Vista. São grandes in-
vestimentos. A prefeitura está de parabéns, e as famí-
lias de bem agradecem. A presença da Polícia Mili-
tar é sempre bem-vinda. Nunca vi um cidadão de bem, 
que nunca teve passagem pela polícia, reclamar de ter 
a PM mais perto. Repito, o cidadão de bem agradece.  

Ederson abi, jornalista

Diplomados... 
Pessoas com diploma são fáceis de en-

contrar no mercado de trabalho, mas e 
pessoas eficientes, competentes e que fa-
zem bem o seu trabalho são quantas? Um 
advogado pode perder um prazo por des-
cuido, e perder uma causa por intempestividade, 
por exemplo; e quantos casos de médicos que fazem procedi-
mentos cirúrgicos sem que o possam? Mas o que eu quero com 
este exemplo? Somente alertar: tomem cuidado com certos profissionais, 
pesquise antes de confiar o seu suado dinheiro a outra pessoa para fa-
zer qualquer trabalho, busque conversar com pessoas que já contrataram 
seus serviços, ou comprometam-se a poder não ter o resultado desejado!

Rosiane Poletto, redatora

CRIMINALIDADE
O Brasil teve uma queda de 19% no nú-

mero de vítimas de crimes violentos em 
2019, mas nossos dados ainda são ex-
pressivos. O país teve 41.635 assassina-
tos, e muitos deles enquadrados no cri-
me de feminicídio. E essa realidade não 
está longe de nós. Em Maravilha os in-
quéritos por violência doméstica cresce-
ram mais de 140% em 2019, num compara-
tivo com 2018, conforme dados da Polícia 
Civil do município. Se é que estamos evo-
luindo em algum sentido, ainda precisamos 
de muito para enfrentar a criminalidade. 

Carine arenhardt, jornalista 

VOCÊ SAbE 
DIZER nÃO?

Muitas vezes aceitamos 
diversas situações somente 
para agradar alguém, mesmo 
que com isso vamos sacrificar 
nossos próprios interesses. 
Será que realmente vale a 
pena pagar um preço tão alto? 
Dizer não pode ser saudável, 
principalmente quando os 
pedidos ultrapassam a linha do 
que é considerado bom senso. 
É uma palavra pequena, mas 
que traz mudanças efetivas 
quando ditas no momento 
certo, afinal, os sentimentos 
de medo, culpa ou vaidade nos 
fazem dizer sim para muitos 
absurdos, tudo para garantir 
uma boa imagem e conquistar 
a aprovação alheia. Seja 
sempre fiel a você e a quem 
realmente é prioridade em sua 
vida: aprender a dizer não é 
libertador.

Camilla Constantin, jornalista
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por Dr. DeNy DONaTO alfaNO 

PSIQUE & AMOR
Psicoterapeuta e antropólogo (49) 98895 5231

O fRaCassO É uMa 
ExCELEnTE OPORTuniDaDE 
PaRa O REnasCiMEnTO

 Nesta vida, tudo constitui exer-
cício, estudo e aprimoramento. Os 
fracassos nunca são fortuitos; eles 
ocorrem por alguma razão e o mo-
tivo está na mente. Abrindo-se a 
mente, o mundo se amplia. O fra-
casso também serve como “alavan-
ca” para abrir a mente — “O fracas-
so é a mãe do sucesso”.

aÇãO bEnEfiCEnTE 
Lions Clube Maravilha doa cadeira de rodas 
importada ao hospital 
CARINE ARENHARDT 

O Hospital São José de Ma-
ravilha recebeu nesta sema-
na mais uma cadeira de rodas 
I-Move, para o deslocamen-
to de pacientes. O equipamen-
to foi doado pelo Lions Clu-
be Maravilha, com o objetivo de 
atender as necessidades da en-
tidade hospitalar, contribuin-
do para manter o bom aten-
dimento para a população. 

Conforme a diretora, Nei-
va Schaefer, o hospital tinha ad-
quirido seis cadeiras I-Move e 
duas I-Move bariátrica no ano 
passado, aumentando o nú-
mero de equipamentos dis-
poníveis para os pacientes. A 
cadeira I-Move possui capaci-
dade de carga de 200 quilos e 

Entrega de uma cadeira importada pelo lions Clube Maravilha

Divulgação

a I-Move bariátrica de 250 qui-
los, acompanhada com supor-
te de soro e oxigênio e apoio de 
perna. O modelo garante segu-
rança, estabilidade e humaniza-

ção no atendimento ao paciente. 
“Lembrando que a popula-

ção tem participação nesta ação 
beneficente, pois sempre que 
participa de um evento realiza-

do pelo clube, auxilia com a an-
gariação desses recursos, que são 
aplicados no próprio município”, 
destacou a presidente do Lions 
Clube Maravilha, Jaqueline Tim. 

EnTREga DE DOCuMEnTaÇãO Expectativa é pela liberação de R$ 1,7 
milhão para o saneamento básico e R$ 15 milhões para o contorno viário 

Em florianópolis, Donati trata sobre obras 
do saneamento básico e contorno viário 
CARINE ARENHARDT 

O vice-prefeito de Maravilha, 
Sandro Donati, esteve em Floria-
nópolis nesta semana para tra-
tar sobre a continuidade da obra 
do saneamento básico e também 
sobre a documentação para cele-
brar o convênio com o governo 
do Estado para construção do 
contorno viário. 

Sobre o saneamento básico, 
a reunião foi na Funasa. Donati 
explica que o município encami-
nhou mais uma documentação 
solicitada que deve ser analisada 
até a próxima semana. “Acredita-
mos ser essa a última documen-
tação e aguardamos com grande 

expectativa a liberação da últi-
ma parcela da primeira etapa da 
obra do saneamento básico em 
Maravilha, no valor de R$ 1,7 mi-
lhão”, afirma. Com o recurso deve 
ser concluída a obra de constru-

ção da estação de tratamento. 
Em Florianópolis, Dona-

ti também retornou à Secretaria 
de Estado de Infraestrutura para 
tratar sobre o contorno viário. Na 
oportunidade, foi entregue a do-

cumentação solicitada para a ce-
lebração de convênio com o go-
verno do Estado, para liberação 
do recurso para a obra. “Vamos 
aguardar também a manifes-
tação do Estado quanto à cele-
bração do convênio, para que a 
gente possa iniciar as obras do 
contorno de Maravilha”, destaca 
o prefeito em exercício. 

A obra do contorno deve ter 
investimento de R$ 15 milhões 
nesta primeira etapa, para aber-
tura do traçado de 9,5 quilôme-
tros e pavimentação de um tre-
cho de aproximadamente dois 
quilômetros. O projeto já está 
pronto, elaborado pelo governo 
municipal.  

reunião na funasa, para tratar da obra do saneamento básico  

Divulgação
CaRnaVaL E iMPORTunaÇãO sExuaL

Como costumo escrever, tem demasiada violência na socie-
dade e, especialmente, contra a mulher. Uma violência tão feroz, 
quanto invisível, tão enraizada, quanto sistêmica. Olhando de fora, 
não vejo nada e ninguém isento dessa violência: homens, mulhe-
res, instituições, etc. 

Cultura e intelectuais não são suficientes para mudar as re-
gras desse jogo perverso. As novas tecnologias transformam o dra-
ma em piada, que é o último carimbo da conivência com a violên-
cia. Na minha opinião, a única esperança de mudança pode vir das 
leis. Se não existisse impunidade. Partimos dessas, portanto para 
buscar uma mudança nessas práticas de violência contra a mulher, 
que veem nas festas, e acima de tudo, no Carnaval, o seu auge e a 
sua deificação. 

Vamos lá, portanto começar entender alguns dispositivos: 
Primariamente: não é assédio, é importunação sexual. 
Atos libidinosos contra a vontade, muito comum em baladas 

e no Carnaval, são caracterizados por importunação sexual, com 
pena maior do que assédio.

No Carnaval, assim como nos últimos anos aconteceu, tornou-
se comum encontrar mulheres com camisetas, tatuagens e carta-
zes com os dizeres “não é não”. A campanha é uma das inúmeras 
deflagradas por movimentos da sociedade civil, em busca da mu-
dança de comportamento, especialmente dos homens, em relação 
à abordagem sem consentimento. Popularmente conhecida pelo 
nome de assédio, a prática na verdade é enquadrada pelo Direito 
Penal como “importunação sexual”.

“A importunação sexual é qualquer ato libidinoso, sem a anu-
ência da outra pessoa, na tentativa de satisfazer o desejo sexual. Ela 
se difere do estupro porque não apresenta violência física, e do as-
sédio porque não há relação hierárquica ou de subordinação”.

Faz já um tempo que a importunação sexual deixou de ser in-
fração e passou a ser crime, cuja pena inclusive é maior do que o 
assédio, podendo a chegar a cinco anos de reclusão.

Com a proximidade do Carnaval, embora os ânimos estejam 
mais exaltados e um clima de aparente liberdade se instaure nos 
blocos, nos bailes e nas festas, é preciso tomar cuidado. “Práti-
cas que antes eram aceitas ou não denunciadas hoje passaram 
a ser crime. E embora seja Carnaval, a legislação não muda nes-
sa época do ano”.

Qualquer pessoa que presenciar ou for vítima de importuna-
ção sexual pode denunciar pelo 180 - Central de Atendimento à 
Mulher em Situação de Violência.

importunação sexual
Qualquer ato libidinoso sem o consentimento da vítima (como 

passar a mão em partes íntimas, esfregar o órgão sexual na outra pes-
soa, roubar um beijo). Não exige relação de hierarquia, por exemplo. 
Enquadrado como crime pela Lei nº 13.718/2018 - pena pode variar 
entre 1 e 5 anos, sendo aumentada em caso de agravantes.

assédio sexual
Ato libidinoso sem o consentimento da vítima, dentro de uma 

relação de hierarquia, muito comum no ambiente de trabalho. Pode 
ou não ter contato físico. Enquadrado como crime pelo artigo 216 do 
Código Penal - pena pode variar entre 1 e 2 anos e prisão.

Estupro
Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, para 

obter conjunção carnal. Enquadrado como crime hediondo pelo ar-
tigo 213 do Código Penal - pena pode variar de 6 a 10 anos de reclu-
são para o criminoso, aumentando para 8 a 12 anos se há lesão cor-
poral da vítima ou se a vítima possui entre 14 e 18 anos, e para 12 a 30 
anos, se a conduta resulta em morte.

Entenderam? Bom, uma vez se dizia “beba com moderação”- 
hoje eu diria “se divirta com respeito”!
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LUIZ CARLOS
PRATES

DiVERsãO
Carnaval infantil é na terça-feira, no Espaço Criança sorriso

As crianças já podem se-
parar a fantasia porque o 
Carnaval Infantil é nesta ter-
ça-feira (25) em Maravilha. 
A festa começa a partir das 
15h no Espaço Criança Sor-
riso e segue até às 18h. Em 
caso de chuva, será transfe-
rido para o ginásio munici-
pal. A organização é do De-

partamento de Cultura, com 
o apoio do Wolkstanzgruppe 
Wunderbar. 

Durante o dia haverá des-
file para escolher a melhor 
fantasia. A inscrição deve ser 
feita no local, até às 16h30, 
por um responsável da crian-
ça. O desfile é dividido por 
categoria. 

CaTEgORias
Categoria 1 – Crianças de 0 a 2 anos 
Categoria 2 – Crianças de 3 e 4 anos 
Categoria 3 – Crianças de 5 e 6 anos 
Categoria 4 – Crianças de 7 e 8 anos 
Categoria 5 – Crianças acima de 9 anos
1. Cada criança inscrita receberá identificação com 
número e cor correspondente à categoria 
2. A comissão julgadora terá a tarefa de avaliar 
fantasia, criatividade e animação

PREMiaÇãO
- Todos os inscritos receberão um mimo
- Os três primeiros classificados de cada categoria 
receberão um presente surpresa 
- Os primeiros colocados receberão uma faixa
- Os três melhores classificados receberão um presente 
surpresa

Assim como nas edições anteriores, haverá escolha da melhor fantasia

Arquivo/O Líder

ETaPas Da ViDa
A vida nos acena com três passos bem definidos que se não 

forem claramente entendidos e aproveitados, babaus, nunca 
mais. Os passos precisam ser pensados. E sem essa de que o fu-
lano ou a beltrana não teve estudos, não podia fazer melhor do 
que fez, isso e aquilo. Tudo desculpa. Ao nascer, somos regidos 
pela Lei Natural, nascemos com o conhecimento de que vamos 
precisar para uma vida sem as turbulências causadas por nós 
mesmos. Há turbulências (externas) inevitáveis, o diacho são 
as que nós provocamos. Deixe-me clarear o assunto.

Nossa primeira fase da vida vai, digamos até os 40 anos, por 
aí. Nesse tempo, olhamos para frente, dificilmente para trás.  
Depois desses 40 anos vem um tempo em que não olhamos 
nem para trás nem para frente, olhamos para os lados. Nessa 
fase a nossa grande inquietação se resume na pergunta: será? 
Será que fiz bem, será que podia ter feito melhor, será que acer-
tei, será que errei...? Incertezas, dúvidas.

Depois dos 55 anos, mais ou menos, penso até que menos, 
vem o tempo da colheita. O que foi feito até então precisa ser vi-
vido. E desse momento em diante é bom lembrarmos que va-
mos ter muito mais passado que futuro. O futuro vai ficando es-
treito, o passado se alarga cada vez mais. Ficar olhando para 
trás é tempo perdido, mas é o que farão os que não semearam 
como deviam. E era aqui que eu queria chegar.

Conheço pessoas que não têm onde cair mortas, mas... Vi-
vem viajando, não sei como, mas imagino. Dormem no chão, 
dividem aposentos desconfortáveis com outras pessoas, co-
mem mal, não vão a restaurantes, nada, todavia... Estão via-
jando. Tudo bem se a pessoa já tivesse, por exemplo, um bom 
plano de saúde, um trabalho com salário razoável, uma qua-
lificação profissional a garantir certa segurança de mercado, 
uma calculada aposentadoria que não venha a fazer a pessoa 
mais tarde viver as apreensões de precisar de ajuda de filhos 
ou de quem quer que seja, ter, enfim, a pessoa uma vida de sor-
te a não viver, mais tarde, olhando para o passado. Olhando e 
suspirando, ah, como fui burra, como fui estúpido, ah, se eu 
pudesse voltar atrás, arrependimentos... Depois de todo esse 
alicerce construído, ah, sim, a pessoa pode ir tranquila para, di-
gamos... A Disney... 

TOuREiRO
O Carnaval me instiga e faz lembranças. Fui tricampeão de 

carnaval de rua em Porto Alegre, saía pelo bloco da Sociedade 
Gondoleiros, os Curingas do Amor. Loucura total. Eu no tam-
borim ou como apresentador oficial do bloco. Minha fantasia 
de despedida, no desfile da Av. Borges de Medeiros, foi de tou-
reiro medieval. Você acredita? Vestia uma capa, pesada, de ve-
ludo vermelho que mais tarde virou vestidinho de uma das mi-
nhas filhas. Valeu!

ELa 
Essa é das boas. Chama-se Odja, é pastora da Igreja Batis-

ta, de Maceió. Ela está num libelo contra os que usam a palavra 
de Deus para manter a mulher submissa. Odja, tens toda razão! 
Vivo citando aqui aquela amaldiçoada invenção que diz – “Mu-
lher, sede submissa a vosso marido”! Está na Bíblia. Eu queria 
na minha delegacia quem inventou essa safadeza de segundas 
intenções, ah, queria.

faLTa DizER
O Carnaval está aí. Nada de beber em copos de outros, sus-

peita máxima faz bem à saúde. Sem esquecer que as mãos 
e a boca dos humanos são suas partes mais imundas... Cair 
fora de gente fungando, tossindo e espirrando sem proteção à 
boca e ao nariz. Ficar longe dos imundos... Para que a 4ª feira 
não seja de cinzas...

EVEnTO Programação foi organizada pelo Rotary Club, parceiro da Polícia Militar neste projeto 

Reunião festiva faz homenagem aos 
20 anos do Proerd em Maravilha
CARINE ARENHARDT 

O Programa Educacional 
de Resistência às Drogas e à Vio-
lência (Proerd) já formou mais 
de 7.900 alunos em Maravilha. 
O Proerd teve sua primeira tur-
ma no município em 1999, sob 
a presidência do companhei-
ro do Rotary Club Claudio An-
tônio Ranzi e tendo como pri-
meiro instrutor o cabo Ademir 
Kunrat (em memória). Nas duas 
décadas seguintes, companhei-
ros do Rotary e policiais milia- res deram sequência ao projeto. 

Para comemorar os 20 anos 
do Proerd, o Rotary Club de Mara-
vilha organizou uma reunião fes-
tiva, realizada na noite de quin-
ta-feira (20), na sede do clube. O 
Rotary homenageou o capitão da 
Polícia Militar, Altair Lisot, cabo 
Jonathan Dalla Corte e solda-
do Franciele Tauchert, que atual-
mente são os instrutores do Pro-
erd. Também foi homenageado 
o companheiro do Rotary Celé-

sio Colla, em reconhecimento pe-
los relevantes serviços prestados 
junto ao subcomando do progra-
ma. Além de Maravilha, o Proerd 
está presente em nove municí-
pios da área de abrangência da 
3ª Companhia da Polícia Militar 
de Maravilha.

“O Rotary Club Maravilha se 
sente muito honrado em ser pa-
trocinador e apoiador deste pro-
jeto do bem. Para nós é um mo-
mento de satisfação e alegria 

poder prestarmos esta homena-
gem aos policiais militares pela 
eficiente condução das atividades 
do Proerd. Com certeza as crian-
ças que passaram por este pro-
grama estarão mais preparadas”, 
afirmou a presidente do Rotary, 
Simone Dariva Raber. 

A noite de quinta-feira tam-
bém teve homenagem para os 
aniversariantes do mês. Para en-
cerrar a reunião festiva teve jantar 
de confraternização.

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder

instrutores do Proerd homenageados pelo rotary

Companheiro Celésio Colla foi homenageado pelo subcomando do programa homenagem aos aniversariantes do mês

Mãe de uma aluna leu carta de 
agradecimento aos policiais
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O Sicredi Alto Uruguai 
RS/SC/MG tem várias inicia-
tivas de apoio ao desenvolvi-
mento dos municípios onde 
atua. Uma delas é o auxílio a 
agroindústrias para torná-las 
mais competitivas. Para fo-
mentar o setor na região, a Co-
operativa criou o Projeto Ges-
tão de Agroindústrias, que 
teve seu lançamento na ma-
nhã de segunda-feira (17), em 
Frederico Westphalen/RS.

Participam desta nova ini-
ciativa 15 agroindústrias de Se-
beri, Iraí, Caiçara e Frederico 
Westphalen, que recebem con-
sultorias mensais. Como for-
ma de contrapartida, os con-
templados precisam oferecer 
tempo, dedicação e compro-
misso, para que o projeto al-
cance os resultados esperados, 
que são tornar os participan-
tes aptos a melhorar a organi-

COnsuLTORia
sicredi lança Projeto gestão de agroindústrias

Projeto Gestão de Agroindústrias teve seu lançamento na manhã de segunda-feira (17)

Divulgação

zação, o planejamento, a to-
mada de decisões financeiras, 
sabendo como e onde aplicar 
os recursos. Para alcançar os 
objetivos serão utilizadas fer-
ramentas de gestão junto às 
agroindústrias para análise 
econômica e financeira dos ne-
gócios, e consequente asserti-
vidade na tomada de decisão.

A presidente do Sicredi, 
Angelita Marisa Cadoná, dis-
se que os beneficiados po-
dem contar com a Cooperati-
va como parceira, apoiadora, 
como ponte entre o negó-
cio e o associado. “Quere-
mos contribuir com toda a 
cadeia, desde a parte de ges-
tão, como também análi-

se de mercado, de estrutura-
ção de processos, contribuir 
para que elas se projetem, para 
que consigam visualizar no-
vas possibilidades, que iden-
tifiquem oportunidades de 
expandir seu negócio, agre-
gando renda, e gerando pro-
dutos com uma qualida-
de diferenciada”, comenta.

POLÍTiCa “O PT não vai servir de porrete para bater em ninguém”, afirmou o presidente

PT anuncia nome de Jairo berger como 
pré-candidato a prefeito
EDERSON ABI

O presidente do Partido 
dos Trabalhadores (PT), Jai-
ro Berger, concedeu entrevis-
ta para a Rádio Líder nesta se-
mana e falou sobre o cenário 
eleitoral de 2020 em Maravi-
lha. Ele citou a estruturação da 
sigla para o pleito municipal 
e fez análise das possibilida-
des. Jairo Berger afirmou que 
é pré-candidato a prefeito em 
Maravilha. 

De acordo com o presiden-
te, o objetivo é resgatar o par-
tido no município, colocando 

representantes na Câmara de 
Vereadores. “O PT já teve em 
Maravilha vice-prefeito e vere-
adores, e atualmente estamos 
sem representantes no Legisla-
tivo”, afirmou. 

Para Berger, neste ano, não 
havendo possibilidade para co-
ligação para vereador, o cenário 
fica mais difícil para alguns par-
tidos, mas o PT acredita que 
pode eleger um vereador. 
Assim, anunciou que é pré-
candidato a prefeito e a si-
gla deve ter nomes conheci-
dos para tentar ingressar no 
Legislativo. 

Presidente Jairo Berger afirma que partido “não será porrete para bater em ninguém” 
durante a eleição

nOMEs
Jairo Berger afirmou que está trazendo de volta 
nomes tradicionais dentro do partido em Maravilha, 
com o objetivo de resgatar a sigla. “Estamos 
sentando com todos os partidos”, afirmou, ao 
comentar sobre possibilidade de coligação para 
a majoritária, desde que o partido possa crescer 
e mostrar potencial. “PT não vai servir de porrete 
para bater em ninguém”, afirmou. 
Assim, o Partido dos Trabalhadores, segundo o 
presidente, tem nomes para a eleição, como de 
rogério de lemes, Eliana Maria Simionato, Sergio 
luiz Aosani, Elmar Wahlbrink e Marlise Arlete 
Scheeren Konig.

Ederson Abi /O Líder

Com novo forma-
to, o evento Maravilha de 
Mulheres será promovi-
do pelo Núcleo da Mu-
lher Empresária, ligado 
à Associação Empresa-
rial, no dia 6 de mar-
ço (sexta-feira), às 19h, 
no Restaurante Zatt.

Há anos o Núcleo pro-
move eventos alusivos ao 
Dia Internacional da Mu-
lher e para 2020 as inte-
grantes sentiram a ne-
cessidade de inspirar as 
mulheres com uma pro-
gramação inovadora, 
contando a história de 
duas líderes maravilhen-
ses que enfrentaram de-

safios, dentro da políti-
ca e do associativismo, 
com muita garra e maes-
tria, deixando um lindo le-
gado e resultados que im-
pactaram toda a região. 

O evento também con-
tará com palestra da em-
presária e apresentadora do 
Quero Saber (NSC/Globo) 
Vanessa Tobias. Os ingres-
sos são limitados e podem 
ser adquiridos com as nucle-
adas. “Maravilha realmen-
te possui mulheres maravi-
lhosas. Queremos inspirar e 
transformar todas as que es-
tiverem ao nosso lado neste 
dia especial”, finaliza a coor-
denadora, Leoni Radaelli.

insPiRaÇãO

Evento Maravilha 
de Mulheres será 
em março
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“A desvantagem do capitalismo é a 
desigual distribuição das riquezas; 
a vantagem do socialismo é a igual 
distribuição das misérias”

Winston Churchill
por raqUel BaSSO hÜBNer

ECONOMIA E NEGÓCIOS
raquel@jornalolider.com.br

banCOs COM Mais DE 500 MiL COnTas TêM 
DE aDOTaR PagaMEnTO insTanTânEO

As instituições financeiras com mais de 500 mil contas ativas terão 
de oferecer a seus clientes o sistema de pagamento instantâneo, que será 
lançado em novembro. A determinação consta de circular editada nes-
te dia 18 pelo Banco Central (BC). A exigência considera as contas de de-
pósito à vista, as contas de depósito de poupança e as contas de pagamen-
to pré-pagas das instituições financeiras. Em fase de testes, o sistema de 
pagamento instantâneo permitirá a transferência de dinheiro em apenas 
10 segundos e funcionará 24 horas por dia. Conforme o BC, o novo siste-
ma reduzirá custos e aumentará a concorrência, por ser aberto a qualquer 
instituição. Atualmente, as duas modalidades mais usadas de transfe-
rência entre instituições diferentes, a Transferência Eletrônica Disponí-
vel (TED) e o Documento de Ordem de Crédito (DOC), têm restrições de 
horário; a TED leva de 30 minutos a duas horas para ser concluídas, en-
quanto o DOC é efetivado no dia seguinte. Mesmo o pagamento com car-
tão de débito não gera crédito na conta do lojista ao mesmo tempo. O Ban-
co Central também anunciou ter fechado acordo de cooperação técnica 
com o Tesouro Nacional para que os cidadãos brasileiros usem os paga-
mentos instantâneos para fazerem seus recolhimentos ao governo federal.

Japão vai construir novas usinas a carvão, apesar dos riscos climáticos
O Japão planeja construir até 22 novas usinas a carvão – uma das fontes de eletricidade mais sujas – em 17 locais 

diferentes nos próximos cinco anos, justamente num momento em que o mundo precisa reduzir as emissões de di-
óxido de carbono para combater o aquecimento global. Juntas, as 22 usinas emitiriam quase tanto dióxido de car-
bono anualmente quanto todos os carros de passeio vendidos todos os anos nos Estados Unidos. A medida con-
trasta com o esforço do Japão em fazer dos Jogos Olímpicos deste ano em Tóquio um dos mais verdes de todos os 
tempos. O projeto Yokosuka provocou uma oposição incomum no Japão, onde grupos ambientais tipicamente con-
centram suas objeções na energia nuclear. A política do Japão o diferencia de outras economias desenvolvidas. 
O Reino Unido, berço da revolução industrial, se prepara para eliminar gradualmente a energia gerada pelo car-
vão até 2025, e a França disse que fechará suas usinas ainda mais cedo, até 2022. Nos EUA, as concessionárias es-
tão rapidamente aposentando a energia a carvão e nenhuma nova usina está ativamente em desenvolvimento.

SC se torna o segundo maior 
produtor de pitaya do Brasil

Santa Catarina se tornou o segundo maior pro-
dutor da fruta exótica pitaya. A informação foi divul-
gada no fim de semana, nas mídias sociais do gover-
no do Estado. Confira a nota na íntegra: “Que orgulho! 
Nossa pitaya está cada vez mais popular. A fruta exó-
tica protege as células do organismo, ajuda na di-
gestão, regula o intestino e contribui para o contro-
le de peso, além de tornar Santa Catarina destaque na 
produção. O cultivo de pitaya ganhou forma no Sul 
do Estado e promete se fortalecer cada vez mais”.

Ocupação hoteleira deve crescer 10% 
para o Carnaval, estima ABIH-SC

O setor hoteleiro catarinense está com melho-
res expectativas para o Carnaval deste ano frente 
a 2019. As projeções da ABIH-SC,  Associação Bra-
sileira da Indústria de Hoteis, é de uma ocupação 
10% maior frente ao mesmo período do ano pas-
sado. A estimativa do Sindicato dos Hotéis, Ba-
res e Restaurantes de Florianópolis é de ocupação 
em torno de 80%, o que é superior a do Carnaval 
passado, informou o presidente da instituição, Es-
tanislau Bresolin, para o Diário Catarinense.

FMI diz que dívida argentina é “insustentável” em meio 
a temores de calote

O Fundo Monetário Internacional (FMI) disse na quarta-feira que a dívida argentina é “insustentável” e que cre-
dores privados precisarão dar uma contribuição significativa para que o país se restabeleça. O comunicado veio em 
momento em que o Fundo conclui visita de uma semana ao país, que está tentando evitar o calote de cerca de 100 bi-
lhões de dólares em empréstimos e títulos, em meio a uma recessão e inflação elevada. O FMI disse que a forte eleva-
ção da dívida pública significa que o país precisaria de uma “operação de dívida definitiva - demandando uma contri-
buição significativa de credores privados” para restaurar a sustentabilidade da dívida. O comunicado oferece suporte 
ao novo governo peronista da Argentina, que tem insistido que o país não pode pagar suas dívidas a não ser que ga-
nhe tempo para reavivar o crescimento. A Argentina espera concluir suas negociações de dívida até o fim de março.

e-COmmerCe BraSileirO CreSCe 16,3% e 
faTUra maiS De r$ 60 Bi em 2019 

O comércio eletrônico registrou alta de 16,3% no ano passado, com fatura-
mento de R$ 61,9 bilhões. Em 2018, as vendas no e-commerce acumularam R$ 
53,2 bilhões. O número foi impulsionado pela breve retomada da economia e 
também pelo fortalecimento do comércio eletrônico no Brasil. O número final 
de 2019 superou a projeção do Webshoppers 40º (estudo de maior credibilida-
de sobre o comércio eletrônico brasileiro e a principal referência para os profissio-
nais do segmento), que era de R$ 59,8 bilhões. Vale destacar que esse crescimen-
to no e-commerce deve se manter em 2020, com uma expectativa de faturamento 
de R$ 74 bilhões, puxado pela entrada de novos players, principalmente do se-
tor de Alimentos e Bebidas. Essas categorias, segundo Ebit|Nielsen, têm garan-
tido a participação de um consumidor mais frequente nas compras on-line.

Fotos: Divulgação
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saúDE EM CRisE Falta de vacinas afeta o cronograma de vacinação das crianças. A expectativa 
é que estoque seja renovado

Vacinas enviadas pelo Ministério da saúde 
não suprem necessidade em Maravilha 
CLEITON FERRASSO

As vacinas básicas da 
rede pública estão em fal-
ta em Maravilha. A informa-
ção foi revelada pela pro-
fissional da Sala de Vacinas 
Lovani Drago. Essa situação 
não ocorre somente em Ma-
ravilha, mas em vários mu-
nicípios brasileiros. Lovani 
disse em entrevista à Rádio 
Líder que desde julho do 
ano passado o Ministério 
da Saúde tem enviado pou-
cas doses das vacinas como 
a poliomielite, DTP e penta-
valente. São vacinas que de-
vem ser aplicadas em bebês 
e crianças, porém o estoque 
enviado pelo governo fede-

ral não supre a necessidade 
do município. 

Conforme Lovani, neste 

mês de fevereiro faltou a va-
cina da poliomielite. “Nes-
te mês não recebemos a po-

liomielite [gotinha], também 
está em falta a vacina da pen-
tavalente [que protege contra 

cinco doenças e deve ser apli-
cada aos dois, quatro e seis 
meses] e DTP. Já houve época 
em que faltou, mas não num 
período tão grande. Vem um 
pouco e falta, depois vem e 
falta novamente”, comenta. 

Com a falta de vacinas, 
quem sofre é a população. 
“Estamos com várias crian-
ças em atraso na vacinação. 
Crianças com sete meses que 

não receberam nenhuma 
dose ainda porque precisa 
respeitar o intervalo de uma 
vacina e outra”, diz Lovani. 

A expectativa da equipe 
da Sala de Vacinas de Mara-
vilha é receber um novo es-
toque em março. “Sempre es-
peramos que no mês seguinte 
venham as doses. Não pode-
mos perder a esperança”, fi-
naliza. 

saRaMPO
O Dia D de vacinação contra o sarampo em Maravilha 
superou as expectativas dos organizadores municipais. 
foram conferidas 729 carteiras de vacinação somente 
no sábado e aplicadas 119 vacinas. A campanha segue 
até o dia 13 de março. Pessoas com seis meses de vida 
a 49 anos devem receber a dose. 

falta de vacinas afeta a população. Expectativa é de que o estoque seja renovado a cada mês

Divulgação

Na noite de terça-feira (18) 
a diretora do Ceja/CRE de Ma-
ravilha, Jucilei Passoni Giaco-
min, e a assessora de direção, 
Neiva Gaelzer, visitaram a Uni-
dade Decentralizada de Eja de 
Romelândia. O objetivo foi pres-
tar atendimento técnico e pe-
dagógico para as turmas.

No primeiro momento foi 
dialogado com o secretário mu-
nicipal de Educação, Sérgio Do-
rido Meneghini, que esteve na 
escola e firmou parceria com 
a Coordenadoria Regional da 
Educação por meio de termo 
de compromisso, no qual ficou 
acordado que será contratada 
uma coordenadora para ajudar 
com os trabalhos da Eja. A pro-
fissional fará trabalho de divulga-

ção da modalidade e conscien-
tização para que munícipes que 
não concluíram a educação bá-
sica tenham essa oportunidade. 
Também foi realizada visita na 
turma que estava em atividade. 

Os interessados que pre-
cisam efetuar suas matrícu-
las para o bloco D (9º ano), 
disciplinas de História e Geo-
grafia, podem comparecer na 
EEB Hermínio Heusi da Sil-
va, que ainda tem vagas. O Ceja 
e a Secretaria Municipal dese-
jam abrir turma de Nivelamen-
to (ensino fundamental - anos 
iniciais) ainda neste semes-
tre. Todos os interessados em 
voltar a estudar podem pro-
curar a escola para análise do 
histórico escolar e matrícula.

DIANA HEINz

Com o objetivo de con-
trolar novos casos de câncer 
de mama e de colo de úte-
ro, a Rede Feminina de Com-
bate ao Câncer de Maravilha 
fechou parceria com o setor 
oncológico do Hospital Re-
gional Terezinha Gaio Basso, 

de São Miguel do Oeste. Con-
forme as voluntárias, a ideia 
surgiu tendo em vista a quan-
tidade de pacientes maravi-
lhenses que realizam o tra-
tamento em São Miguel do 
Oeste. “Para que conseguís-
semos monitorar e oferecer 
apoio aos novos casos a Rede 
solicitou, junto ao setor, re-

lação de nomes e contatos, 
para mantermos comunica-
ção com as pacientes para 
cadastramento e também in-
serir em nosso cronogra-
ma de atividades”, explicam. 

A entidade contribui-
rá por meio da prestação 
de serviços fora do setor, 
em Maravilha. Serão ofere-

cidos atendimentos gratui-
tos nas áreas de fisiotera-
pia, psicologia, nutricionista, 
enfermeira e assistente so-
cial, além do convite para 
projetos sociais envolven-
do acometidas. De acordo 
com a Rede, todas as ações 
só ocorrem após o consen-
timento das pacientes. 

TRaTaMEnTO
Rede feminina fecha parceria com setor oncológico 
do Hospital Regional Terezinha gaio basso

reunião foi realizada na quarta-feira (19) em São Miguel do Oeste

Divulgação

Turma de romelândia recebeu a visita das profissionais

TRabaLHOs
Profissionais do Ceja 
iniciam roteiro de visitas

Divulgação
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por Dr. GeOvaNi DelevaTi

Qual a causa da asma?
A causa exata da asma ainda 

não é conhecida, mas acredita-se 
que é causada por um conjunto 
de fatores: genéticos (história fa-
miliar de alergias respiratórias – 
asma ou rinite) e ambientais.

O que são gatilhos da asma?
São fatores que quando o as-

mático é exposto a eles podem 
piorar muito a asma ou fazer apa-
recer sintomas. Alguns gatilhos 
apenas pioram os sintomas, ou-
tros pioram também a inflama-
ção dos brônquios. Os principais 
gatilhos da asma são: ácaros, fun-
gos, polens, animais de estima-
ção, fezes de barata, infecções vi-
rais, fumaça de cigarro, poluição 
ambiental e exposição ao frio.

Como é feito o diagnóstico?
Inicialmente o médico per-

gunta sobre o que você sente e 
tenta entender como os seus sin-
tomas podem fazer parte da do-
ença. Assim, você será pergun-
tado sobre falta de ar, chiados no 
peito, cansaço, tosse, produção 
de muco (secreção tipo clara de 
ovo), dificuldade para fazer suas 
tarefas e/ou exercícios habituais.

É importante contar sobre o 
horário em que esses sintomas 
ocorrem porque, geralmente, 
nos asmáticos existe uma piora 
durante a madrugada e ao acor-
dar. Também é importante falar 
se esses desconfortos melhoram 
usando algum remédio ou es-
pontaneamente.

Neste momento o médico 
tem uma boa ideia sobre se você 
tem ou não asma. Mas ele precisa 
ter certeza, para lhe ajudar e não 
prescrever remédios desneces-
sários. Para isso, deverá solicitar 
uma prova de função respirató-
ria ou espirometria: neste exame, 
você vai soprar em um computa-

dor que transformará a quanti-
dade de ar que sai em números. 
E são exatamente estes números 
que dirão se você tem asma. Al-
gumas vezes, seu médico vai pre-
cisar ainda de outros exames de 
função pulmonar e deverá sem-
pre lhe explicar o motivo.

O diagnóstico de asma não 
é feito por radiografia do tórax 
e nem pelo exame físico do pul-
mão, embora muitas vezes o mé-
dico possa auscultar os chiados 
e ver a sua falta de ar. Mas outras 
doenças podem causar as mes-
mas coisas. Por isso a importân-
cia da espirometria.

a asma tem cura?
A asma não tem cura. Mes-

mo se você não tiver nenhum 
sintoma, a asma está presente. 
Embora não exista cura, existem 
tratamentos que melhoram mui-
to os sintomas e proporcionam 
o controle da doença. Assim, as-
máticos tratados podem ter uma 
qualidade de vida igual à de qual-
quer pessoa saudável.

Como deve ser o tratamento?
Antes de falar sobre trata-

mento, é importante lembrar que 
a asma é uma doença variável. A 
asma varia de asmático para as-
mático e varia também ao longo 
do tempo em um mesmo indiví-
duo, por isso o tratamento deve 
ser individualizado, isto é, o que 
serve para um asmático pode 
não servir para outro; ou um 
mesmo tratamento pode ter sua 
dose modificada conforme a ne-
cessidade. Por isso, o tratamento 
da asma deve ser orientado pelo 
seu médico.

A maioria dos pacientes com 
asma é tratada com dois tipos de 
medicação: (1) medicação cha-
mada controladora ou de manu-
tenção, que serve para prevenir 

Asma é uma doença 
comum das vias aéreas 
ou brônquios (tubos que 
levam o ar para dentro 
dos pulmões) causada por 
inflamação das vias aéreas. 
A asma causa falta de ar 
ou dificuldade para respirar, 
sensação de aperto no peito 
ou peito pesado, chio ou 
chiado no peito e tosse.

Esses sintomas variam 
durante o dia, podendo 
piorar à noite ou de 
madrugada e com as 
atividades físicas. Os 
sintomas também 
variam bastante ao longo 
do tempo. Às vezes 
desaparecendo sozinhos, 
mas a asma continua lá, 
uma vez que não tem cura.

asMa

o aparecimento dos sintomas e 
evitar as crises de asma e; (2) me-
dicação de alívio ou de resgate, 
que serve para aliviar os sintomas 
quando houver piora da asma.

As medicações controlado-
ras reduzem a inflamação dos 
brônquios. As principais medi-
cações controladoras são os cor-
ticoides inalados isolados ou em 
associação com uma droga bron-
codilatadora de ação prolonga-
da. As medicações controlado-
ras diminuem o risco de crises 
de asma e evitam a perda futura 
da capacidade respiratória. O uso 
correto da medicação controla-
dora diminui muito ou até elimi-
na a necessidade da medicação 
de alívio.

O que são bombinhas?
Bombinha é a maneira que 

as pessoas chamam todas as me-
dicações inalatórias usadas no 
tratamento da asma. Esse nome 
vem dos primeiros dispositivos 
que surgiram e ainda existem. Na 
verdade, bombinha quer dizer o 
recipiente que é utilizado para 
armazenar os diferentes tipos 
de remédios (broncodilatadores 
e corticóides inalatórios). Hoje 
existem dispositivos com medi-
cação na forma líquida (aerossol) 
e em pó. Uma mesma substância 
pode vir sob aerossol ou sob pó. 

as bombinhas viciam?
Não. Nunca. Essa é a ideia er-

rada mais comum entre asmá-
ticos. Imagine uma pessoa com 
meningite e febre de 40 graus 
centígrados. A pessoa usa um re-
médio para baixar a febre, como 
dipirona ou paracetamol. Depois 
de algumas horas, a febre volta a 
subir e o paciente usa outra vez o 
antitérmico. Se ele não for ao mé-
dico para tratar a meningite com 
antibióticos, ficará usando remé-
dios para baixar a febre muitas 
vezes ao dia. Isso significa que fi-
cou viciado em dipirona ou pa-
racetamol? Não. Significa que 
usou um remédio que nunca ser-
viu para tratar meningite. Só para 
melhorar a febre. O mesmo ocor-
re com os dispositivos que têm 

broncodilatadores de curta ação, 
também chamados de medica-
ção de resgate. O paciente, ao in-
vés de tratar a asma, fica usando 
apenas uma substância para ali-
viar a falta de ar. Como usa mui-
tas vezes, parece que está viciado.

Além disso, o tratamento 
da asma deve ser contínuo, pois 
quando se para com o tratamen-
to, a asma volta. O tratamento 
com medicações controladoras 
da asma também é inalado. Esses 
remédios não curam a asma, mas 
controlam muito bem, assim 
como hipertensão arterial e dia-
betes. Se você tomasse um com-
primido todo dia para controlar a 
pressão ou o açúcar, acharia que 
está viciado nesses remédios?

bombinhas fazem mal 
para o coração?

Não. Quando surgiram os 
primeiros remédios broncodila-
tadores para asma, eram subs-
tâncias que tinham como efeito 
colateral aceleração do coração 
(taquicardia). A sensação era 
bem desconfortável e as pesso-
as começaram a achar que o re-
médio atacava o coração. Com as 
novas e melhores drogas bronco-
dilatadoras e os novos e melho-
res dispositivos, esse efeito foi de-
saparecendo. Algumas pessoas 
ainda têm a sensação de palpita-
ção, mas quando isso acontece é 
porque provavelmente estão ina-
lando os remédios com a técnica 
errada. Ou porque estão usando 
na dose errada. Se você engo-
lir 25 comprimidos de dipirona 
ou paracetamol, vai passar mal e 
ter muitos efeitos colaterais. Isso 
não significa que estes remédios 
fazem mal: você é que usou na 
dose errada!

O que faz muito mal para o 
coração é a falta de oxigênio. E 
uma asma não controlada e em 
crise causa exatamente essa di-
ficuldade de entregar oxigênio 
para o coração funcionar. Portan-
to, as medicações inalatórias para 
controle da asma são – ao contrá-
rio – amigas do coração!

Fonte: sbpt.org.br

MEdICINA E SAÚdE
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MaRaViLHa A campanha Maravilha de Prêmios o Ano Todo terá sete sorteios e vai entregar R$ 50 mil em vales-compra

Em cerimônia de posse da nova diretoria, CDL e associação 
Empresarial sorteiam carro zero e lançam nova campanha de prêmios
CARINE ARENHARDT

O ano 2020 começa com 
novidade para o comércio de 
Maravilha. A CDL e Associa-
ção Empresarial lançaram 
nesta semana uma nova cam-
panha de prêmios, que neste 
ano vai contemplar 44 ganha-
dores com vales-compra de até 
R$ 10 mil no comércio local. 
Com o nome Maravilha de Prê-
mios o Ano Todo, a campanha 
tem o Sicoob Credial como pa-
trocinador oficial e vai entregar 
R$ 50 mil em prêmios. 

A campanha terá ações 

juntamente com a prefeitura, 
por meio dos departamentos 
de Cultura, Educação e Indús-
tria Comércio e Turismo, JCI, 
núcleos e diretoria da CDL e 
Associação Empresarial.

O lançamento foi na ter-
ça-feira (18), junto com a ce-
rimônia de posse da nova di-
retoria da CDL e Associação 
Empresarial. A nova presi-
dente é Eliana Estefano e o vi-
ce-presidente Paulo Hubner, 
que junto com a diretoria, as-
sumem o biênio 2020/2021. 
A cerimônia foi acompanha-
da por associados, lideran-

EMPOSSADOS 
Presidente: Eliana Estefano 
Vice-presidente: Paulo Hubner 
Diretora-secretária: Simone Nair Tonello
Diretor-tesoureiro: Roberto Wildner 
Diretora da Indústria: Jussara De Bona
Diretora do Comércio: Eliane Beduschi
Diretor de Serviços: Michel Bernardi 
Diretor de Agronegócios: Daniel Ferrari
Diretor SPC/Serasa/Boa Vista: Rodrigo Siqueira 
Diretora de Aperfeiçoamento Profissional: Inaiara Canci
Diretora de Relações Públicas/Marketing/Eventos: Caroline Maldaner
Diretora Projeto Empreender: Jessica Coan
Conselho Fiscal: Poliana de Oliveira, Jucilei Panegalli Honaiser e Pio Gênio Turatti

ENTREGA DO ÔNIX ZERO QUILÔMETRO 
A programação de terça-feira teve também o último 
sorteio da campanha de prêmios Maravilha é Estar de 
Carro Novo, que entregou um carro zero quilômetro. A 
ganhadora do Ônix é Cleonice Secchi Bordignon, que 
comprou na loja leve Confecções.
foram 117 empresas participantes, mais de seis meses 
de campanha e mais de r$ 50 mil em prêmios em três 
sorteios. Mais de 247 mil cupons foram distribuídos 
entre os clientes do comércio local, movimentando mais 
de r$ 24 milhões entre as empresas participantes. 

Sorteio do Ônix zero quilômetro

Nova diretoria empossada

SETE SORTEIOS 

Eliana Estefano é a nova presidente e Paulo hubner o vice-presidente lançamento da nova campanha com representantes do patrocinador oficial – Sicoob Credial

ças municipais, presidente do 
Conselho Superior da Federa-
ção das Associações de Santa 

Mesa de honra com lideranças

Posse dos novos coordenadores de núcleo

A nova campanha - 
Maravilha de Prêmios 
o Ano Todo terá sete 
sorteios, começando em 
abril e encerrando em 
dezembro. 

Páscoa: Três vales-
compra de r$ 1 mil e dois 
vales-compra de r$ 500
Dia das Mães: Um vale-
compra de r$ 1 mil e seis 
vales-compra de r$ 500

Dia dos Namorados: Seis 
vales-compra de r$ 500
Dia dos Pais: Um vale-
compra de r$ 1 mil e 
quatro vales-compra de 
r$ 500
Dia das Crianças: Quatro 
vales-compra de r$ 1 mil 
e quatro vales-compra de 
r$ 500
Dia do Associado: 10 
vales-compra de r$ 1 mil 
Natal: Um vale-compra 
de r$ 10 mil e dois vales-
compra de 
r$ 5 mil

Catarina, Ernesto João Reck, 
e vice-presidente de Serviços 

da FCDL-SC, Gilberto João 
Badalotti. O evento também 

teve homenagens e entrega de 
lembranças. 

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder
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anO 2019 Balanço da Polícia Civil aponta crescimento da violência doméstica, estelionatos e tráfico, em paralelo 
à queda nos índices de furto, roubo, estupro de vulnerável e homicídios por acidente de trânsito

Registros de violência doméstica e estelionatos 
têm crescimento acima de 140% em Maravilha 

CARINE ARENHARDT 

O ano 2020 começou com 
uma notícia positiva no 
país, com dados apontan-

do para uma redução de 19% no 
número de vítimas de crimes vio-
lentos. Todos os estados reduzi-
ram estes números em 2019, numa 
comparação com o ano 2018. 

Em Maravilha, os dados da Po-
lícia Civil apontam que alguns cri-
mes reduziram e outros cresceram. 
O município teve elevação nos re-
gistros de violência doméstica, este-
lionatos e tráfico de drogas. No en-
tanto, houve queda nos crimes de 
furto, roubo, estupro de vulnerável 
e homicídio por acidente de trânsi-
to. Os números de estrupo com ví-
timas maiores de 18 anos e homi-
cídio culposo mantiveram-se em 
2019, numa comparação com 2018. 

Em entrevista ao Jornal O Líder, 
a delegada Joelma Alberton avaliou 
os números como altos para o porte 
de Maravilha. “Podemos considerar 
alto. O trabalho tem que continuar, 
para que mantenhamos a qualida-
de de vida das pessoas por meio de 

Delegada Joelma Alberton avalia os números do município

Arquivo/O Líder

uma segurança pública eficiente, 
em que o cidadão possa sair às ruas 
e deixar suas casas com tranquilida-
de. O trabalho da Polícia Civil é a re-
pressão, na medida em que ocorre 
uma prática delitiva nosso trabalho é 
de investigação, encontrar os autores 
e comprovar para que haja um pro-
cesso criminal depois no Poder Judi-
ciário, onde tenha a punição eficien-
te”, afirma a delegada. 

EsTELiOnaTO 
Com o aumento mais significativo, acima de 180%, o 
crime de estelionato somou 131 boletins de ocorrência 
em 2019. Considerado crime contra o patrimônio 
da vítima, os registros são do golpe do bilhete, falso 
sequestro, pedido de dinheiro em nome de alguém da 
família, crime do cartão de crédito, contratos falsos 
quando a vítima acaba pagando indevidamente algum 
valor e fraudes por meio eletrônico com compras ou 
pagamentos sem a participação da vítima. “Acredito 
até que o aprimoramento dos criminosos em praticar 
crimes por meios eletrônicos acabou acentuando este 
número também nos últimos anos”, explica a delegada. 

TRáfiCO DE DROgas 
Em 2019 foram 18 boletins de 
ocorrência envolvendo tráfico de 
drogas. Conforme a delegada, a 
grande quantidade de usuários acaba 
aumentando os registros. “O tráfico 
de drogas é uma atividade constante, 
que demanda um combate cotidiano 
e com inteligência pela forma como 
ele é praticado”, avalia. 

CRiMEs QuE DiMinuÍRaM 
Os homicídios por acidente de trânsito 
passaram de cinco em 2018 para três em 
2019. A delegada aponta a fiscalização e 
campanhas dos órgãos de trânsito como 
um fator que pode ter contribuído para esta 
queda. No entanto, Joelma avalia que ainda 
há muitas lesões corporais por acidente 
de trânsito e alto índice de embriaguez ao 
volante. 
furtos e roubos tiveram queda significativa. 
foram 249 furtos em 2018 e 191 em 
2019. Já os roubos passaram de 12 (em 
2018) para quatro em 2019. Outra redução 
importante foi o número de vítimas de 
estupro de vulnerável, passando de 20 em 
2018 para sete em 2019. 

ViOLênCia DOMÉsTiCa 
Com aumento superior a 140%, em 2019 foram 
instaurados 121 inquéritos de violência doméstica 
em Maravilha. Em 2018 o número foi de 48. Com 
relação às medidas protetivas, o número passou 
de 51 em 2018 para 78 em 2019.
Conforme a delegada, este aumento pode ser 
atribuído ao melhor acesso ao serviço e bom 
atendimento prestado à vítima de violência 
doméstica. “Por conta da confiança no trabalho da 
polícia, do Poder Judiciário e Ministério Púbico, a 
vítima busca noticiar este contexto criminoso que 
ela está sofrendo e busca uma proteção [para si] e 
repressão ao agressor”, explica Joelma. 
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DIANA HEINz

A Linha Barro Preto re-
cebeu no domingo (16) cen-
tenas de pessoas para a festa 
do Porco Recheado. A progra-
mação começou com culto 
religioso na igreja da comu-
nidade e seguiu com almoço. 
O cardápio servido foi por-
co recheado, carne de frango 
e de gado, arroz, mandioca e 
acompanhamentos. Confor-
me a equipe que preparou a 
refeição, foram assados mais 
de 600 kg de carne. 

A comunidade também 
preparou um parque espe-
cial no jardim do salão para 
crianças. Durante a tarde a 
festa teve matinê com anima-
ção da Banda Dose Dupla, de 
Cunha Porã. Para a organiza-
ção do evento, a 11ª edição 
da Festa do Porco Recheado 
foi um sucesso e o lucro será 
revertido em benefícios para 
comunidade. 

11ª EDiÇãO Programação começou com culto religioso na igreja da comunidade e seguiu com almoço

festa do Porco Recheado serve mais de 600 kg de carne 

Comunidade realiza a festa há 11 anos 

Centenas de pessoas participaram do almoço registro do culto religioso

Fotos: Diana Heinz/O Líder

A prefeitura de Mara-
vilha, por meio da Secreta-
ria de Assistência Social e 
apoio da Secretaria de Es-
portes, Juventude e La-
zer, irá realizar no dia 14 de 
março os Jogos da Integra-
ção dos Clubes de Mães. 

O evento é organizado 
pela coordenação dos clu-
bes de mães do município e 
tem como objetivo propor-
cionar momentos de diversão 
e interação entre os 29 clu-
bes de mães de Maravilha.

Os jogos serão realizados 
no Salão Paroquial Católico 
com abertura às 9h, seguin-

do com apresentações cultu-
rais e a primeira etapa dos jo-
gos de mesa (bolãozinho). Na 
parte da tarde terá bingo com 
premiações, a segunda eta-
pa e a final dos jogos, além 
de música e jogos de carta.      

O café da manhã será dis-
ponibilizado gratuitamen-
te pela Secretaria de Assis-
tência Social e o almoço terá 
o valor de RS 27. As refeições 
serão servidas pelo Clube de 
Mães Amizade do Bairro Pro-
gresso e clubes de Mães Pri-
mavera e Hortênsias, ambos 
da Linha Chinelo Queimado.     

Em parceria com a Secre-

taria de Saúde, também terá 
o cantinho da saúde, onde 
as participantes podem afe-
rir a pressão e fazer o teste de 
glicemia. Para as comunida-
des do interior haverá trans-
porte a partir das 7h30. “No 
ano passado participaram 
103 equipes e em 2020 espe-
ramos aproximadamente a 
mesma quantidade”, afirma 
a coordenadora dos clubes 
de mães, Nilva Michels. Ela 
também destaca que as ins-
crições vão até quinta-fei-
ra (27), quando ocorre o con-
gresso técnico no auditório 
da prefeitura, às 13h30.    

CLubEs DE MãEs
Jogos da integração serão 
no próximo mês

Edição de 2019 contou com recorde de participantes

 Arquivo/Ascom Prefeitura
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por SimONe hÜBNer

TOQUE dE REQUINTE

Vitrine

usE ROuPas LEVEs
Carnaval combina com verão e calor. Por 

isso, prefira roupas leves e não tão justas, que 
permitam brincar com conforto e transpirar.

CuiDE Da PELE
Produto indispensável para quem pas-

sa o dia fora, o protetor solar é o melhor alia-
do, além de, sempre que possível, ficar na som-
bra. Para que o protetor não tenha sua eficácia 
comprometida, é importante usar o tipo ade-
quado para sua pele, reaplicá-lo a cada duas 
horas ou após suar muito, usar uma quantida-
de suficiente para corpo e rosto e checar a vali-
dade do produto.

sE aLiMEnTE bEM
Não tem como ter energia para pular e 

dançar sem se alimentar bem. Alimentos gor-
durosos e salgados devem ser evitados, já que 
podem elevar a pressão arterial ou, em exces-
so, causar dores de estômago e diarreia. “Coma 
alimentos leves, como frutas, porque os car-
boidratos vão dar a energia necessária. É bom 
evitar comidas pesadas ou gordurosas, porque 
o organismo acabará se concentrando para di-
gerir e aí dá mais trabalho pra pular o Carnaval. 
Também é bom não passar muito tempo sem 
comer”, alerta o médico Aristóteles Cardona.

bEba água
Mantenha-se hidratado! Repor os líquidos 

é importante para evitar episódios de desidra-
tação e até mesmo de insolação, como alerta 
Aristóteles: “se perde muito líquido pelo suor, 

urina e pela respiração. O ideal é repor com 
água ou sucos leves. De uma maneira geral, os 
refrigerantes não são tão bons pela quantidade 
de açúcar e outros elementos que não são bons 
para hidratação”.

TEnHa uMa bOa nOiTE DE sOnO
Depois de tantas horas de folia, o corpo 

pede descanso. O indicado é dormir pelo me-
nos oito horas seguidas, para garantir que o 
organismo se prepare para o dia seguinte. É 
durante o sono noturno que produzimos a 
melatonina, um hormônio que é responsável 
pela regeneração das células e o combate a in-
flamações.

COMbaTa as DOREs MusCuLaREs
Depois de tanto frevo, é comum sentir do-

res nas costas ou nas pernas. A fisioterapeu-
ta Camila dá dica de exercícios após a folia: “é 
bom deixar as pernas elevadas acima do ní-
vel da cabeça, com a pessoa deitada e os pés 
sob almofadas por 10 minutos, fazendo movi-
mentos que imitam a pisada em um acelera-
dor”. Já para as costas, “é bom fazer alonga-
mento após a festa, com um minuto em cada 
posição. É bom alongar a panturrilha, as co-
xas e colocar a mão na coluna esticando bem 
o peito pra frente. Também é importante be-
ber bastante água”, explica.

áLCOOL na MEDiDa
Beba com moderação! Os sintomas de 

ressaca no dia seguinte são sinais de que seu 
corpo abusou do álcool. A hidratação é mais ExCELEnTE fiM DE sEMana a TODOs!

Por Vanessa Gonzaga/Brasil de Fato

COnfiRa DiCas PaRa CuRTiR O 
CaRnaVaL COM a saúDE EM Dia

Chegou a hora da folia. Seja nos blocos de rua, nos salões ou mesmo 
acompanhando os desfiles, o Carnaval vai tomar conta do país. 
Entretanto, para encarar a maratona de vários dias, é preciso se 

preparar – até para chegar inteiro ao fim da festa. Toda sorte de cuidados 
é bem-vinda. Então, vamos para as orientações.

importante ainda quando se está consu-
mindo bebidas alcoólicas. “A ressaca nada 
mais é que o corpo sofrendo para se recu-
perar por conta do alto consumo de álco-
ol”, explica Aristóteles. Se mesmo assim a 
ressaca vier, opte por alimentos como o 
mel, rico em frutose, que ajuda a eliminar 
o álcool do organismo; e legumes, que vão 
repor o sal e o potássio que foram embo-
ra durante o consumo das bebidas. Medi-
camentos como o paracetamol devem ser 
evitados no período, pois podem sobrecar-

regar o fígado.

CuiDaDO na EsTRaDa
Especialmente para quem viaja de carro, 

é importante tomar alguns cuidados. Se for 
viajar à noite, evite ir sozinho. Ir com alguém 
pode espantar o sono e ajuda resolver algum 
imprevisto que pode surgir no trajeto. É bom 
fazer pausas durante a viagem para alongar 
os músculos, beber água e comer algo, o que 
também evita a fadiga durante o deslocamen-
to, e jamais esqueça: se beber, não dirija.



,  MArAvilhA 22 DE fEvErEirO DE 202016

por SUSaNe ZaNiN
MOdA & ESTILO

Vitrine

agEnDa DE EVEnTOs

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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BANCO 53

AI
CONVIDAR

FIOTERRA
ESCORRER
NAMEGA
SACRAUB

RALITULE
ESPOROAS

MANOSRC
OCAELIO
RALAAD
ASDATAM
IPARADA
SIAMESES

Chamar
para uma

festa 

Natureza
da música
de igreja

Ruminan-
tes dos
Andes

peruanos

(?) Sena,
jogo de 

prognós-
ticos

Corrida
disputada
por jipes

Usain Bolt,
atleta

jamaicano

Tecido de
véu de
noivas

A carta
papa tudo
de muitos

jogos
Corpúscu-
lo repro-
dutor de
fungos

Recipien-
tes de
tinta

Unidade
de medida 

topo-
gráfica

Conjunção
adver-
sativa

(Gram.)

(?) Gay,
evento
LGBT

Ornato de
palácios
mouros

É apurada 
no inquéri-

to admi-
nistrativo

Afecção
como a
frieira
(Med.)

Interjei-
ção para
incitar o
cavalo

Teste (?):
verifica a 

aptidão pro-
fissional

Sufixo de
"peque-

nito"
(Gram.)

Erva-doce
(Bot.)

Calúnia e
difamação

Escoar 
(a água) 

Dispositivo
de seguran-
ça do chu-

veiro
elétrico

(?) Gaspari,
jornalista

(?) Sandler,
ator 

Ilha
(abrev.)

Irmãos (?):
pessoas 

insepará-
veis (fig.)

Agendam
Peça da
hélice do
ventilador

Irmãos
(fam.)

Unidade
da taba
(bras.)

A grama
do campo
de futebol,

por sua
espessura

4/anis — tule. 6/esporo — parada. 8/siameses.

EsPaÇO gOuRMET

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

25/2 Carnaval dos 
Idosos – 11h – lar de 

Convivência 
- Carnaval Infantil – 
15h – Espaço Criança 
Sorriso 

8/3 1º Áudio Fest – 

14h – Maravilha Turis 
Camping 

13/3 Show com diego 
& Victor – 23h – 
hangra 

MaRaViLHa

Uma das coisas mais legais do Car-

naval é a liberdade de se fantasiar. Entre-

tanto, nem sempre conseguimos nos or-

ganizar antecipadamente e programar a 

fantasia. Mas separei algumas possibili-

dades que temos em uma simples camise-

ta colorida, cola e papel ou tinta de tecido.

Camiseta vermelha: pintando ou cor-

tando papel em formato de gota e colan-

do pela camiseta, combinado com uma 

tiara verde, você pode ir de morangui-

nho. Além disso, vestindo uma jardinei-

ra e um boné vermelho, você pode virar 

o Mario Broz. 

Camiseta amarela: outra fruta que 

facilmente torna-se uma fantasia é o 

abacaxi, basta fazer um adereço de cabe-

lo verde e em formato de coroa de aba-

caxi. Outra possibilidade é de se fanta-

siar dos famosos emojis, como na foto de 

inspiração.

Camiseta azul: combinando com uma 

saia amarela e uma tiara de laço vermelha, 

basta uma maçã na mão para você ser a 

Branca de Neve. 

Camiseta verde: você pode ser um kiwi 

ou um abacate. 

Você e algum(a) amigo(a) podem 

combinar de ir fantasiados de Monstros 

S.A., combinando camiseta azul e verde e, 

novamente imprimindo ou pintando elas 

como na foto de inspiração que escolhi. 

Também é possível inserir a letra “M” na 

logo dos chocolates M&M em todas as co-

res de camiseta que citei.

Todos temos pelo menos uma camise-

ta dessas cores em casa e fazer a própria 

fantasia pode se tornar parte da diversão 

do Carnaval! 

fanTasia DE 

COM aPEnas 
uMa CaMisETa

CaRnaVaL

ingREDiEnTEs
4 filés de tilápia cortados em cubos médios
Suco de 3 limões
1/4 de colher de chá de pasta de alho
3 gotas de molho de pimenta
2 tomates maduros, cortados em cubos médios
1/2 cebola branca, em cubos médios
2 e 1/2 colheres (sopa) de coentro fresco
Sal
Pimenta-do-reino
Salsinha e cebolinha desidratada

CEViCHE DE TiLáPia

MODO DE PREPaRO
Deixe o peixe em cubos de molho em 3/4 do 
suco de limão durante 3 horas. Escorra o líqui-
do. Misture o peixe com a pasta de alho, molho 
de pimenta, tomate, cebola, coentro, a salsinha, 
a cebolinha e o restante do suco de limão. Tem-
pere com sal e pimenta a gosto. Este prato não 
vai ao fogo, a acidez do limão cozinha o peixe.
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por eSTela SerPa
ÁREA VIP
vip@jornalolider.com.br 

lotário Ortencio 
Pottratz 

completará 87 
anos amanhã 
(23). A família 
deseja muita 

saúde, paz 
e amor.

Diego, parabéns pelo aniversário nesta 
segunda (23), que Deus abençoe você 

com muitos anos de vida, sempre 
com saúde e felicidade!

Diego Eckert completou mais um ano de vida no último dia 19 e rubia Eckert estará 
de aniversário no dia 26. “feliz aniversário, meus filhos! vocês são meus tesouros e 
os grandes amores da minha vida”. Com carinho, de sua mãe, Mercilde rubin.

Parabéns aos formandos de Administração pela linda formatura 
no último sábado (15)! Sucesso nessa nova caminhada! 

Parabéns aos formandos de Administração e Agronomia pela linda formatura no sábado (15)! 
Sucesso nessa nova caminhada!

fernanda, parabéns 
pelo seu aniversário 

na última sexta 
(21). Que a alegria 

deste dia se 
espalhe por toda 
sua vida e traga 
mais brilho aos 
seus dias. feliz 

aniversário, muita 
saúde, paz e 

sucesso!

Thaina, parabéns por mais um ano de 
vida! Sorria, dance, pule de felicidade 
e celebre seu dia em grande estilo. 
homenagem de familiares e amigos.
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por lUCiaNe mOZer

VIdA E
ESPIRITUALIdAdE

nEsTE 2020, 
DEsaPEguE!

2020 já começou e você ainda totalmente apegado 

aos bens materiais? 

Seu guarda-roupa cada vez mais cheio?  Está vi-

vendo apenas pela aparência? 

Comece mesmo a mudança na sua vida. 

Claro que você pode ter tudo o que precisa, mas 

questione se você realmente precisa colecionar peda-

cinhos do planeta terra em casa? 

O que está por trás desse desejo de ter tantas coi-

sas? Se eu uso 5 saias, porque tenho que ter 50? Se eu 

preciso somente um carro, por que preciso ter dois? 

Lembre-se que tudo o que conquistamos no pla-

neta terra um dia será deixado, iremos voltar para o 

nosso verdadeiro lar sem nada. Você já refletiu que fi-

carão nossos carros, roupas, joias...

Esquecemos que nossa alma é imortal, e que a 

vida material passa, mal comparando com toda a eter-

nidade que temos para viver, como frações de segun-

do dentro de trilhões de milênios. E por que, então, 

damos tanto valor a estas frações de segundo dentro 

da eternidade? Assim, a qualquer momento, não sabe-

mos quando, como e onde, nós deixaremos este plano 

físico. Tudo de material, que acreditamos ter, deixare-

mos aqui, e de nada disto poderemos usufruir no ou-

tro lado da vida. 

Levaremos, na nossa bagagem, apenas aquilo que 

depositamos em nossa consciência: o bem ou o mal 

que fizemos, nossos apegos aos prazeres e bens ma-

teriais e nossos valores. Assim, nossa felicidade ou in-

felicidade na nova morada vai depender do conteú-

do dessa bagagem. Quanto mais apegados à matéria, 

mais sofreremos no plano espiritual. O mal que fize-

mos será como uma faca a perfurar nosso corpo físi-

co, tal a dor de consciência que lhe será consequente. 

Contudo, o bem que tivermos feito com desinteresse 

será como bálsamo em nosso Espírito, e o desapego 

à matéria nos fará planar como um pássaro em voo.

Então que tal fazer um ano diferente? Separe todas 

as coisas que você não usa mais e doe, cuide das suas 

coisas, mas não viva somente em função delas. Então, 

neste 2020, desapegue!!!

fEsTa
grupo de idosos Lar de 
Convivência realiza Carnaval

Na terça-feira (25) o Grupo de Idosos Lar de Con-
vivência promove o tradicional Carnaval. A programa-
ção começa às 10h com a recepção dos grupos de Ma-
ravilha e região.  Os participantes da festa podem ir 
fantasiados e farão o investimento de R$ 25 para al-
moço e matinê. O cardápio será à base de churras-
co e macarrão. Às 13h30 começa a festa ao som de 
Augusto & Banda. Para quem não participar do al-
moço, o ingresso de entrada da matinê é R$ 10. 

EDERSON ABI

A Polícia Militar e a admi-
nistração de Maravilha inau-
guraram na tarde de ontem 
(21) a nova base para ope-
rações na Praça Cidade das 
Crianças, em frente ao Espaço 
Criança Sorriso. O ato contou 
com a presença do comandan-
te da 3ª Cia da Polícia Militar, 
capitão Altair Lisot; da prefei-
ta, Rosimar Maldaner; e lide-
ranças comunitárias e políti-
cas. A base fica ao lado da nova 
pista de skate, que será inau-
gurada hoje (22).

A nova base da Polícia Mi-
litar é um contêiner que vai 
abrigar policiais e equipamen-
tos para auxílio da população 
e o aumento da sensação de 
segurança no local. A estru-
tura é a segunda instalada no 
município. A primeira está há 
dois anos na Praça Padre José 
Bunse, e a terceira será no 
Bairro Bela Vista. 

De acordo com a prefei-

sEguRanÇa Estrutura foi inaugurada com presença de lideranças e 
começa a ser utilizada pela PM

Polícia Militar e município inauguram 
nova base na Praça Cidade das Crianças

ta, a iniciativa foi levada ao ga-
binete pelo capitão Altair Lisot 
e a nova parceria foi firmada 
com o compromisso de insta-
lação das duas novas unidades. 

A base Koban é um pon-
to de referência em policia-
mento comunitário. Segundo 
o capitão Lisot, as praças em 
Maravilha são locais de aglo-
meração de pessoas e a Polícia 
Militar precisa estar nesses lo-

cais, tendo interação com o po-
licial e o cidadão, uma relação 
saudável. Para ele, o objetivo é 
levar segurança para um local 
em que as famílias podem se 
reunir, tomar chimarrão. Com 
a primeira base na Praça Pa-
dre José Bunse, a PM recebeu 
grande apoio de todos. “Re-
cebemos apoio incondicio-
nal da população, comércio, 
do empresariado. O apoio foi 

total”, afirmou. 
O capitão comenta que 

esse mesmo apoio está refle-
tindo na base da Praça Cida-
de das Crianças. De início, a 
PM vai trabalhar para chegar 
ao mesmo patamar da base 
na Praça Padre José Bunse. 
A partir disso, projeta Lisot, 
construir a relação e as ca-
racterísticas que constituem 
uma Base Koban. 

Base tem características diferentes da estrutura implantada na Praça Padre José Bunse

inauguração contou com a presença de lideranças políticas, militares e comunitárias

Nova estrutura começa a funcionar de forma diferente da primeira unidade em Maravilha Base Koban fica ao lado da nova pista de skate que será inaugurada hoje

Fotos: Ederson Abi /O Líder
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inVEsTiMEnTO Objetivo é deixar o espaço mais bonito e 
adequado para a população 

Praça dos Motoristas vai ser 
revitalizada
CARINE ARENHARDT 

O governo municipal de 
Maravilha está licitando a 
revitalização da Praça Fiora-
vante Trevisan, a Praça dos 
Motoristas. O edital prevê 
investimento de até R$ 86,9 
mil. A entrega das propos-
tas deve ocorrer até a sex-
ta-feira (28) e a abertura dos 
envelopes será no dia 2 de 
março. 

O projeto prevê a revi-
talização geral, com plantio 
de grama nova, colocação 
de paver nas calçadas inter-
nas da praça e também no 
passeio público nas laterais, 
adequações de acessibili-
dade em todo espaço, tro-
ca do meio-fio, pintura dos 
bancos e novas luminárias. 
Também será feita a eleva-
ção do nível do gramado e 
passeios, para nivelar com 
o passeio novo da Avenida 
Maravilha.  

A praça já tem em anda-
mento a obra de construção 
da Academia da Saúde e ba-
nheiros públicos, obra que 
foi licitada em outro edital. 
O objetivo é deixar o espa-
ço mais bonito e adequado 
para a população. 

PRaÇa CiDaDE Das CRianÇas 
O município também faz melhorias na Praça Cidade das Crianças, próximo da prefeitura. 
O espaço ganhou o letreiro “Eu amo Maravilha”, nova pintura, melhorias no gramado e 
meio-fio. hoje (22) será inaugurado também o Skate Park Gabi vendrame e ontem (21) 
teve a inauguração da Base Koban da Polícia Militar. 

Praça dos Motoristas vai passar por revitalização completa

Praça Cidade das Crianças também recebeu melhorias

Carine Arenhardt/O Líder

DIANA HEINz 

Na terça-feira (8) a Apae 
Marisol recebeu materiais para 
fonoterapia, uma parceria en-
tre a entidade e o Sicredi Alto 
Uruguai. Os equipamentos fo-
ram adquiridos por meio de 
um projeto enviado ao Fundo 
de Desenvolvimento Regio-
nal do Sicredi em 2019. Com 
a aprovação da ideia, foram 
comprados vários itens que 
fazem parte da fonoterapia. 

A entrega foi realiza-
da na entidade pela equipe 
da instituição. Conforme Ni-
vea Campana, assistente so-
cial da Apae, muitos equipa-
mentos que a escola possuía 
estavam estragados ou com 
o tempo de uso ultrapassado. 

PaRCERia
sicredi entrega materiais de fonoterapia para apae

“Fazia anos que não eram ad-
quiridos novos equipamen-
tos. Estamos gratos pela par-
ceria. O projeto tem como 

objetivo geral estruturar o se-
tor fonoaudiólogo, com ênfa-
se na estimulação da motri-
cidade oral e fala, pensando 

na intervenção precoce, na 
prevenção e reabilitação 
das funções comunicativas 
de nossos usuários”, disse. 

Com equipamentos, Apae estruturou o setor fonoaudiólogo

Divulgação

Segundo a Agência Nacio-
nal de Energia Elétrica (Ane-
el), foram instaladas em Santa 
Catarina e no Rio Grande do 
Sul 18,8 mil novas unidades 
de geração fotovoltaica em 
2019, aumento de 136% em 
relação ao ano anterior. Desse 
total, 6.410 mil contaram com 
as linhas de crédito oferecidas 
pelo Sicredi, o que represen-
ta 34% das instalações para 
geração desse tipo de ener-
gia. “O Sicredi está atento às 
necessidades dos associados 
e à atual demanda por solu-
ções mais sustentáveis, como 
a produção de energia lim-
pa e renovável”, destaca o vice
-presidente da Central Sicre-
di Sul/Sudeste, Márcio Port.

Em valores financia-
dos pelo Sicredi em SC e 

no RS, 2019 registrou volu-
me de R$ 461 milhões, au-
mento de 158% em relação 
a 2018, quando os finan-
ciamentos para aquisição 
de equipamentos para ge-
ração de energia solar atin-
giram R$ 178 milhões.

Dados da Associação Bra-
sileira de Energia Solar Fo-
tovoltaica (Absolar) indicam 
que a energia solar produzi-
da no país representa 1,4% do 
total da matriz elétrica nacio-
nal. Além do financiamen-
to de energia fotovoltaica, o 
Sicredi oferece outras linhas 
de crédito que também con-
tribuem com o desenvolvi-
mento e a sustentabilidade 
como, por exemplo, o Pro-
naf ECO e a linha ABC (Agri-
cultura de Baixo Carbono).

EnERgia LiMPa
sicredi financia 34% das 
instalações para geração de 
energia solar em sC e no Rs

O governo de Maravi-
lha lançou ontem (21) edi-
tal de processo seletivo para 
o ingresso no quadro tempo-
rário e à formação de cadas-
tro de reserva para o Execu-
tivo municipal. As inscrições 
serão realizadas no perío-
do de 27 de fevereiro a 25 
de março, exclusivamente 
por meio eletrônico, no site 
www.wedoservicos.com.br. 

Os cargos são para técni-
co em enfermagem, técnico 
em enfermagem Samu, mé-
dico saúde da família, médi-
co Emad, auxiliar de serviços 
gerais, agente comunitário 
de saúde (ESF Novo Bairro), 
agente comunitário de saú-
de (ESF Noeli Berger Diehl 
– Bela Vista), agente comu-

nitário de saúde (ESF Gelci 
Helena do Amaral – Flores-
ta), agente comunitário de 
saúde (ESF Clovis José Flu-
ck – Centro I), agente comu-
nitário de saúde (ESF Mar-
ciany Cristina Zatt Lisboa 
– Centro II), agente comu-
nitário de saúde (ESF Cen-
tro III), agente comunitário 
de saúde (ESF Bairro Estre-
la), monitor de oficina e ar-
tesanato, orientador social – 
costureiro, médico pediatra, 
terapeuta ocupacional e mo-
torista do transporte escolar. 

A prova teórico-objeti-
va será aplicada no dia 11 de 
abril. O edital e mais informa-
ções poderão ser obtidas no 
site da empresa organizado-
ra www.wedoservicos.com.br.

MaRaViLHa 
Município lança edital 
para processo seletivo 

Arquivo/O Líder



,  MArAvilhA 22 DE fEvErEirO DE 202020
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São mais de 900 
motoristas integrados e 
atuação em nove estados

Cooperativa Catarinense de Transporte 
de Cargas completa 16 anos 

fOrÇa Na eSTraDa
- Transportadoras cooperadas: 355
- Motoristas integrados: 922
- A Coocatrans conta com 85% de seus 
veículos rastreados. O processo de 
rastreamento 100% está em execução
- Estados de atuação: Santa Catarina, 
Distrito federal, Goiás, Mato Grosso, Mato 
Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, rio 
Grande do Sul e São Paulo.

CAMILLA CONSTANTIN

A 
formação da Cooperativa 
Catarinense de Transpor-
te de Cargas (Coocatrans), 
que nesta sexta-feira (21) 

comemorou 16 anos, foi idealiza-
da por um grupo de transportadores 
que sentiu necessidade de unir forças 
com foco no crescimento e sustenta-
bilidade de suas atividades no ramo. 

Após anos de preparação e estu-
dos, a cooperativa foi fundada em 

2004, com 39 transportadores asso-
ciados, unidos para realizar com-
pras em conjunto, reduzir cus-
tos operacionais e alcançar novos 
mercados. 

Uma das principais conquistas 
foi a inauguração da sede, às mar-
gens da BR-282 em Maravilha, em 
2007. Com projetos arrojados de 
crescimento e expansão, a Cooca-
trans conta atualmente com filiais e 
pontos de apoio estratégicos em 45 
cidades.

Ponto de abastecimento às margens da Br-282, em Maravilha
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O tRAnSpORtE 
nOS MOVE, A 
COOpERAÇÃO nOS 

FORtALECE!” 
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TERCEiRa iDaDE Neste ano são aproximadamente 120 alunos participando do curso em Maravilha

Com palestra e apresentações culturais, 
uniti começa ano letivo 2020 
CARINE ARENHARDT

A abertura do ano letivo 
2020 para os alunos da Uni-
versidade da Terceira Idade 
(Uniti) da Unoesc, campus 
de Maravilha, começou na 
tarde de quarta-feira (19). 
A programação teve início 
com apresentações cultu-
rais protagonizadas pelos 
alunos de Caibi e palestra 
com o tema “Espiritualida-
de e bem-viver”, ministrada 
por Olmaro Paulo Mass. 

Neste ano são aproxi-
madamente 120 alunos da 
terceira idade cursando a 
Uniti em Maravilha, sendo 
45 da nova turma que co-
meça o curso neste semes-
tre. Para 2020 a Unoesc fe-
chou parceria com dois 
novos municípios da re-
gião. Romelândia e Bom Je-
sus do Oeste também pas-
sam a ter alunos cursando 

a Uniti. Continua também a 
parceria com Caibi, Cunha 
Porã, Flor do Sertão e Ma-
ravilha.

A coordenadora da Uni-
ti, Izoldi Klein Pinheiro, 
destaca a importância do 
curso. “A Uniti iniciou em 
Maravilha em 2016 e a cada 

semestre oportuniza novos 
alunos a iniciar e continu-
ar sua trajetória de conheci-
mento. Para nós, enquanto 
instituição e ensino, é uma 
satisfação enorme manter 
este programa, pois com-
prova a importância do co-
nhecimento. Independente 

da idade, aprender sempre 
é muito importante e ne-
cessário e ir para a univer-
sidade na terceira idade faz 
muito sentido, é uma eta-
pa da vida que as pesso-
as precisam se manter ati-
vas e sentir-se valorizadas”, 
destaca. 

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder

Abertura do ano letivo teve apresentações culturais com alunos de Caibi

lideranças que acompanharam a cerimônia Neste ano são aproximadamente 120 alunos



,  MArAvilhA 22 DE fEvErEirO DE 202022

Em assembleia geral rea-
lizada no último dia 14, os só-
cios do Centro de Tradições 
Gaúchas (CTG) Estância do 
Ipê de Flor do Sertão aprova-
ram por unanimidade a indi-
cação da patronagem encabe-
çada por Jovir Zanuzzo e sua 
esposa, Merli Hermes, idealiza-
dores do CTG. Ambos já lidera-
vam, de forma provisória, a en-
tidade, fundada em 4 de julho 
de 2018, junto com outros três 
casais de sócios fundadores: 
Francieli e Laerte de Oliveira, 
Ineber e Vanderlei Kuhn, Van-
derleia e Genuir Balzan. Todos 
permanecem na patronagem.

Também são integrantes 
os casais Juciane e Juarez de 

POssE Jovir Zanuzzo é eleito patrão do CTG Estância do Ipê, criado em 2018

Entidade tradicionalista de flor do sertão 
elege sua primeira patronagem oficial

registro dos sócios do CTG durante a posse

Divulgação

Mora, Clecir e Doalcei Pigatto. 
O Conselho de Vaqueanos elei-
to é composto por Oldemar Von 
Hamburg, Jucimar Lang, Adria-
no Reichert e Valdecir Bianchet, 

tendo como suplentes Pedro 
Dall'Agnol, Solange Reichert, 
Fabiane Pelison e Roseme-
ri Bianchet. Na assembleia foi 
aprovado o balancete financei-

ro de 2019, além de antecipar 
aos sócios que o jantar-fandan-
go, principal evento do CTG, em 
21 de novembro, será animado 
pelo grupo Os Mirins.

O prefeito de Flor do 
Sertão, Sidnei José Willin-
ghöfer, esteve em Brasília 
na última semana em bus-
ca de recursos para o mu-
nicípio. Na ocasião, ele vi-
sitou os deputados Pedro 
Uczai (PT), Darci de Ma-
tos (PSD), Geovania de 
Sá (PSDB), Ricardo Gui-
di (PSD), Celso Maldaner 
(MDB) e Ângela Amin 
(PP), além dos senado-
res Espiridião Amin (PP) 
e Jorginho Mello (PL).

Segundo o prefeito, as 
visitas aos representan-

tes catarinenses em Brasí-
lia objetivam fortalecer o 
contato, para que as lide-
ranças não se esqueçam do 
município em suas emen-
das parlamentares. “Te-
mos uma relação muito 
boa com os parlamentares 
e quase anualmente somos 
contemplados com algu-
ma verba, o que faz muita 
diferença para a manuten-
ção de serviços básicos no 
município, bem como in-
vestimentos em obras es-
tratégicas que beneficiam 
a população”, destaca.

fLOR DO sERTãO

EDuCaÇãO

Prefeito faz balanço 
de viagem a brasília

flor do sertão adota 
novo sistema de ensino

Sidnei Willinghöfer visitou parlamentares, entre eles a deputada Geovania de Sá

Divulgação

fLOR DO sERTãO

PaViLHÕEs inDusTRiais

Câmara de Vereadores realiza primeira sessão 
do ano e empossa nova Mesa Diretora

bom Jesus do Oeste firma contrato de concessão de uso 

Na primeira sessão do 
ano, na segunda-feira (17), os 
vereadores de Flor do Sertão 
elegeram Luizinho dos San-
tos como presidente da Câ-
mara de Vereadores. Junto a 
ele, foram eleitos Oldemar 
Von Heinburg (vice-presiden-
te), Valmir de Jesus Pinto (se-
cretário) e Leonir Pelison (vi-
ce-secretário). O até então 
presidente, vereador Olde-
mar, agradeceu aos colegas 
pelo bom trabalho realiza-
do ao longo de 2019 e desejou 

luizinho dos Santos assumiu a presidência para 2020

Divulgação

bom exercício ao colega eleito 
para presidir a Casa. Os recém

-eleitos assumiram de imedia-
to suas funções, conduzindo a 

sessão, que contou com a pre-
sença do prefeito e populares.

Em ato realizado nesta se-
mana, o prefeito de Bom Je-
sus do Oeste, Ronaldo Luiz Sen-
ger, assinou os contratos de 
concessão de uso de três bar-
racões industriais. As empre-
sas vencedoras do proces-
so licitatório poderão usufruir 
dos espaços desde que cum-
pram com as leis de incenti-
vo e compromissos assumidos.

Na ocasião, Senger destacou 
a proposta da administração vol-
tada para a geração de emprego 
no município, enfatizando que 
o programa tem como meta ca-
minhar junto com as empresas, 

buscando oferecer apoio e par-
ceria para que possam desenvol-
ver suas atividades com sucesso. 

De acordo com ele, a de-
manda de regularização de con-

cessão de barracões era antiga e 
muitas vezes as empresas usu-
fruíam dos espaços sem par-
ticipar de nenhum processo. 
O prefeito enfatizou que qual-

quer empresa que irá se ins-
talar no município deve pas-
sar por processo licitatório 
para dar ampla transparên-
cia e oportunidade para todos.

Contratos foram assinados na tarde de terça-feira (18)

Charlaine Kreuz/Divulgação

Formação continua-
da de professores, maior 
aproximação dos familia-
res e um forte apoio peda-
gógico e aos gestores, pos-
sibilitando mais qualidade 
no processo educacional. 
Essa é a proposta do Siste-
ma Educacional Família e 
Escola (Sefe), adotado pelo 
município de Flor do Ser-
tão, via Secretaria de Edu-
cação, para implantar jun-
to ao Centro Educacional 
Padre Luiz Muhl (CEPLM) 
neste ano. O sistema, que 
vê o aluno como principal 
protagonista de seu proces-
so de aprendizagem, tendo 
os profissionais da Educa-
ção e os próprios familiares 
atuando de modo compar-

tilhado no processo forma-
tivo, é uma novidade que 
promete dar bons frutos.

Nos dias 17 e 18 a su-
pervisora pedagógica do 
Sefe, professora Rúbia Cris-
tina, ministrou treinamento 
com a equipe pedagógica e 
os professores do CEPLM, 
com intuito de familiariza-
rem-se com o novo siste-
ma de ensino, cujas ações 
são fundamentadas no tri-
pé: aluno, família e esco-
la. “Momentos como estes 
são essenciais para que a 
troca de experiências e sa-
beres enriqueça o traba-
lho pedagógico de excelên-
cia que já é realizado pelos 
profissionais deste muni-
cípio”, reconheceu Rúbia.



,  MArAvilhA 22 DE fEvErEirO DE 2020 23

Guaraciaba e sepultado no cemitério municipal.

ANGELO ASTOR DOS SANTOS
faleceu no dia 16 de fevereiro, no hospital 
São lucas de Guaraciaba, aos 55 anos. Seu 
corpo foi velado na igreja Assembleia de 
Deus de Guaraciaba e sepultado no Cemitério 
Evangélico de Guaraciaba.

RUDOLFO WINTER
faleceu no dia 18 de fevereiro, no hospital 
de Cunha Porã, aos 75 anos. Seu corpo foi 
velado no Ginásio de Esporte da linha itapé, 
em Cunha Porã, e sepultado no cemitério 
evangélico da linha itapé.

JULITA OLIVA MASONI LAMB
faleceu no dia 18 de fevereiro, no hospital 
regional de São Miguel do Oeste, aos 88 
anos. Seu corpo foi velado na igreja Católica 
do Bairro Agostini, em São Miguel do Oeste, 
e sepultado no cemitério municipal.

CELSO CASTAMAN
faleceu no dia 18 de fevereiro, no 

hospital regional de São Miguel do Oeste, 
aos 75 anos. Seu corpo foi velado na 
Cripta da igreja Matriz em São Miguel 
do Oeste e sepultado no Cemitério São 
Miguel e Almas. 

MARCELINA DE OLIVEIRA
faleceu no dia 19 de fevereiro, em sua 
residência, aos 73 anos. Seu corpo foi 
velado na igreja Quadrangular de Paraíso 
e sepultado no cemitério municipal.

PINA ZANDONÁ ZAT DETONI
faleceu no dia 20 de fevereiro, no hospital 
São José de Maravilha, aos 81 anos. Seu 
corpo foi velado na Capela Mortuária 
Municipal de Maravilha e sepultado no 
cemitério municipal.

SÉRGIO NOGUEIRA
faleceu no dia 21 de fevereiro, em sua 
residência, aos 71 anos. Seu corpo foi 
velado na Capela Mortuária do Bairro 
São Gotardo, em São Miguel do Oeste, e 
sepultado no cemitério municipal.

LYNN COHEN
A atriz lynn Cohen morreu no 
dia 14 de fevereiro, aos 86 anos. 

É lembrada por sua atuação na 
série e no filme da franquia Sex and 

the City, como a personagem Magda. Além do 
trabalho no cinema e na Tv, estabeleceu uma 
longa carreira em musicais da Broadway.

NIKITA PEARL WALIGWA
A atriz Nikita Pearl Waligwa 
morreu no dia 15 de fevereiro, 

aos 15 anos, vítima de câncer 
no cérebro. Ela ficou conhecida 

por atuar no filme da Disney rainha de Katwe, 
que conta a história verídica de Phiona Mutesi, 
prodígio do xadrez. 

CAROLINE FLACK
A apresentadora Caroline flack 
foi encontrada morta no dia 15 
de fevereiro, aos 40 anos. Ela 

apresentou o reality show love 
island, mas se afastou do programa depois 
de ser acusada de agredir seu namorado. 
Caroline também trabalhou em programas de 
sucesso na Tv britânica, como The X factor.

JASON DAVIS
O ator Jason Davis morreu no 
dia 16 de fevereiro, aos 35 anos. 

Atuou em filmes como Um Ninja 
da Pesada e fez vários trabalhos de 

dublagem para a Disney, como em A hora do 
recreio.

LARRY TESLER
O cientista da computação 
larry Tesler morreu no dia 17 
de fevereiro, aos 74 anos. Ele 

foi o responsável por inventar os 

comandos de copiar, cortar e colar. Tesler 
também era reconhecido por seu esforço 
em tornar os programas e interfaces mais 
acessíveis aos usuários.

ENO STEINER
O ex-deputado de Santa 
Catarina Eno Steiner, portador 
de fibrose pulmonar idiopática 

há quase dez anos, morreu 
no dia 17 de fevereiro, aos 74 anos. Ele foi 
deputado de 1979 a 1983, além de vereador 
em Criciúma por dois mandatos. Antes da 
vida política ele também atuou em veículos de 
imprensa. 

JOSÉ MOJICA MARINS
O ator, diretor e roteirista José 
Mojica Marins, conhecido pelo 
personagem Zé do Caixão, 

morreu no dia 19 de fevereiro, 
aos 83 anos, vítima de broncopneumonia. 
Ele dirigiu 40 produções e atuou em mais 
de 50 filmes. Seu interesse pelo cinema de 
terror começou nos anos 1950, mas foi em 
1964 que ganhou o apelido de Zé do Caixão, 
interpretando seu personagem mais famoso, 
um agente funerário sádico com roupas pretas, 
cartola, capa e unhas longas.

MARLENE FETTER BIGATON
faleceu no dia 13 de fevereiro, no hospital 
regional de São Miguel do Oeste, aos 51 
anos. Seu corpo foi velado na igreja da linha 
várzea Alegre, em Bandeirante, e sepultado no 
cemitério da comunidade.

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 Casa Mortuária de 

ObItuáRIO

CARINE ARENHARDT

A Vigilância Epidemioló-
gica e da Sala de Situação de 
Combate à Dengue confirma-
ram nesta semana seis casos 
de dengue e um de febre chi-
kungunya em Maravilha. O 
primeiro caso de dengue foi 
noticiado na terça-feira (18). 
O paciente é um homem, 
morador do Novo Bairro. 

Ontem (21) foram con-
firmados mais cinco casos 
de dengue e um de febre chi-
kungunya. Todos são mora-
dores do Novo Bairro. O mu-
nicípio aguarda o resultado 
de exames de outros seis ca-
sos suspeitos. 

O coordenador da Sala 
de Situação, Francys Ba-
lestreri, alerta a população 
para que faça uma varredura 
em seus terrenos para locali-
zar possíveis focos, usem re-
pelente e produtos que pos-
sam matar os insetos dentro 
de casa. Balestreri destaca 
que com o alto número de 
focos do mosquito, 85 nes-
ta semana, um cenário de 
epidemia de dengue pode-
ria afetar até 5 mil morado-
res. Em 2019 foram 13 casos 
no município. 

fuMaCê E MuTiRãO 
DE LiMPEza

Com o objetivo de eli-

minar mosquitos adultos, a 
equipe da Dive esteve em 
Maravilha na quarta-feira 
(19) para fazer o fumacê, 
em trechos da Rua A, Rua 
B, Rua F, Rua D, Rua E e Rua 
Pedro Muller, além de parte 
da Avenida Sul Brasil e An-
gelo Pizzato. 

No sábado (29) será fei-
to um mutirão de limpeza 
no Novo Bairro, com início 
às 8h. A Sala de Situação 
convoca voluntários que 
possam auxiliar neste tra-
balho para entrar em conta-
to com o município. 

aLERTa Com alto número de focos do mosquito, uma possível epidemia de dengue poderia atingir até 5 mil pessoas 

Maravilha confirma casos de dengue e 
febre chikungunya

fumacê foi feito em 
ruas do Novo Bairro

Carine Arenhardt/O Líder
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COtIDIAnO

por alySON heNriqUe BeCker
TRÂNSITO E VOCÊ
Soldado PM lotado no posto 12 da 3ª Companhia 
de Polícia Militar rodoviária

CORRETa uTiLizaÇãO Da buzina

A buzina é um dispositivo sonoro criado para prevenir aci-
dentes de trânsito. Contudo, muitos motoristas abusam des-
te equipamento, dele fazendo uso indiscriminadamente, cau-
sando verdadeira poluição sonora e, por via de consequência, 
reflexos indesejáveis à tranquilidade e saúde das pessoas.

O Código de Trânsito Brasileiro estabelece que o condu-
tor de veículo só poderá fazer uso de buzina, em toque breve, 
para fazer as advertências necessárias a fim de evitar aciden-
tes e, fora das áreas urbanas, quando for conveniente adver-
tir a um condutor que se tem o propósito de ultrapassá-lo.

O legislador entendeu por bem transformar em infra-
ção de trânsito de natureza leve, cuja penalidade é de mul-
ta no valor de R$ 88,38, aquele que: I –buzinar em situação 
que não a de simples toque breve como advertência ao pe-
destre ou a condutores de outros veículos; II – buzinar pro-
longada e sucessivamente a qualquer pretexto; III – buzinar 
entre as 22h e as 6h; IV –buzinar em locais e horários proibi-
dos pela sinalização; e V – buzinar em desacordo com os pa-
drões e frequências estabelecidas pelo Contran.

Fica aqui então a dica sobre o correto uso da buzina, para 
que tenhamos uma cidade mais segura e tranquila. 

Tenham todos uma boa semana.

A Polícia Militar realizou, 
na tarde de quarta-feira (19), 
em São Miguel do Oeste, a tro-
ca de comando das duas orga-
nizações policiais militares 
(OPM) sediadas no municí-
pio, o 11º Batalhão de Polícia 
Militar de Fronteira (BPM/
Fron) e a 9ª Região de Polícia 
Militar de Fronteira (RPM/
Fron). A solenidade presidi-
da pelo subcomandante ge-
ral da Polícia Militar, coronel 
Claudio Roberto Koglin, con-
tou com a presença de auto-
ridades, convidados e fami-
liares que prestigiaram os atos 
de passagem de comando.

O tenente-coronel Mar-
celo de Wallau da Silva pas-
sou o comando do 11º BPM/
Fron ao tenente-coronel Jail-
son Aurelio Franzen, que pas-

A Delegacia de Polícia de 
Cunha Porã, no Oeste de San-
ta Catarina, fez um alerta so-
bre um golpe virtual que tem 
sido cometido na região. Os 
criminosos usam perfis falsos e 
após troca de fotos nuas, os po-
pulares “nudes”, eles ameaçam 
e coagem as vítimas para depo-
sitar dinheiro em contas, para 
não divulgarem as imagens. 
Conforme a polícia, homens 
casados de meia-idade são as 
principais vítimas do golpe.

Segundo a Polícia Civil, ini-
cialmente as vítimas recebem 
solicitações de amizade pelas 
redes sociais de perfis de jo-
vens atraentes. Pouco depois 
são realizadas conversas priva-
das em que os criminosos ga-
nham a confiança das vítimas 
para em seguida aplicar o golpe.

Os perfis falsos enviam 
fotografias de jovens nuas ou 
em poses sensuais e solicitam 
que a vítima também envie 
suas fotos nuas. Após receber 

as imagens, os criminosos en-
tram em contato com a vítima 
pelo WhatsApp. Eles dizem 
que são da Polícia ou da Jus-
tiça e que foi feito boletim de 
ocorrência, pois a “dona do 
perfil”, que enviou as fotos, é 
menor de idade.

Em alguns casos os crimi-
nosos chegam a montar bo-
letim de ocorrência ou man-
dado de prisão falso para dar 
credibilidade ao golpe e coa-
gir as vítimas a depositar va-

lores em determinada conta 
para não divulgar as imagens 
para familiares e amigos ou 
para não serem processados.

A Polícia Civil orienta a 
população para que sempre 
desconfie desse tipo de con-
tato e que nunca se exponha 
ou envie imagens íntimas 
pela internet, pois mesmo 
perfis de pessoas conheci-
das podem ter sido invadidos, 
para serem usados para ex-
torsão virtual.

CuiDaDO Segundo polícia, perfis falsos enganam geralmente 
homens casados de meia-idade

Polícia Civil alerta homens para 
golpes pela internet na região

TRânsiTO

acidente envolve dois veículos na bR-282 
Um acidente de trân-

sito foi registrado na BR-
282 na manhã de quinta-
feira (20), entre Maravilha 
e Pinhalzinho, próximo 
ao antigo Posto da PRF. 

Foi uma colisão entre 
uma Captiva de Pinhalzi-
nho e uma Mercedes 608 de 
Cunha Porã. Na Captiva, o 
condutor de 38 anos sofreu 
escoriações e foi encaminha-

do pelo Samu para o pronto-
socorro do Hospital São José 
de Maravilha. Na 608, o con-
dutor de 78 anos não se feriu. 

O Corpo de Bombei-
ros também trabalhou na 
ocorrência e auxiliou no 
controle do trânsito. 

Acidente mobilizou Corpo 
de Bombeiros e Polícia 

rodoviária federal

Nelcir Dall’Agnol/O Líder

TROCa
franzen assume batalhão da PM e Wallau inicia 
comando da 9ª Região

franzen, que já atuou em Maravilha, assume o comando do 11º Batalhão na região

Divulgação

sa a ser o responsável pelas 
ações de policiamento os-
tensivo nos 35 municípios da 
fronteira catarinense, além 
de ser o gestor de diver-

sos programas preventi-
vos implantados na região.

Na mesma solenidade, 
o tenente-coronel Alexan-
dre dos Santos Cabral pas-

sou o comando da 9ª RPM/
Fron para o tenente-co-
ronel Marcelo de Wallau 
da Silva, que deixou o co-
mando do batalhão.

aTEnÇãO

PRf inicia Operação 
Carnaval 2020 
nas rodovias federais

A Polícia Rodoviária Fede-
ral iniciou ontem (21) a Ope-
ração Carnaval 2020, que se 
estende até às 23h59min de 
quarta-feira (26), totalizan-
do seis dias de mobilização. O 
período é um dos mais críti-
cos do ano, pois soma o movi-
mento de famílias aproveitan-
do a folga do feriado com o de 
turistas que ainda estão em fé-
rias de verão. O fluxo de veícu-
los nas rodovias pode chegar a 
100% acima do normal em al-
guns períodos. Também é no-
tória a elevação do consumo de 
bebidas alcoólicas nestes dias 
de folia, fato que aumenta a pro-
babilidade de acidentes graves. 

A operação consiste em in-

tensificar ações de policiamen-
to e fiscalização nas rodovias 
federais do Estado, no senti-
do de educar, prevenir, manter 
a normalidade do fluxo de veí-
culos e reduzir o número de aci-
dentes e vítimas no trânsito. 

Durante os seis dias de ope-
ração, policiais especializados 
em educação para o trânsito irão 
convidar, após a fiscalização, 
motoristas para assistir palestras 
ou filmes educativos curtos (má-
ximo cinco minutos). O objeti-
vo é sensibilizar os condutores 
sobre a importância da preven-
ção de acidentes. Este trabalho 
também será feito com passa-
geiros de ônibus, para reforçar 
o uso do cinto de segurança.

pRF ALERtA pARA COnDutA DOS MOtORIStAS
Programe sua viagem e fuja dos horários de pico 
Todos os ocupantes do veículo devem usar o cinto de 
segurança
Acenda os faróis durante o dia, mesmo fora das rodovias
Em caso de chuva, diminua a velocidade
Na dúvida, não ultrapasse
Não transite pelo acostamento
Motorista, não use o celular enquanto dirige
Se beber, não dirija.
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ESpORtE
CiRCuiTO OEsTE Participaram da etapa pelo menos 252 atletas, 
entre eles os maravilhenses 

atletismo maravilhense participa de 
Corrida de Rua em são Miguel do Oeste 

A equipe de corredo-
res de Maravilha partici-
pou da 1ª Etapa do Cir-
cuito Oeste de Corridas 
de Rua 2020 realizado na 
cidade de São Miguel do 
Oeste, no último fim de 
semana. A competição 
contou com mais de 200 
atletas. Os maravilhenses 
conquistaram as seguin-
tes colocações: Eleandro 
Ortiz, 1º na categoria de 
25 a 29 anos; Rosmili  Wei-
zenmann, 2º lugar na ca-
tegoria 45 a 49 anos; Teilor 
Rodrigues Nunes, 1º colo-
cado na categoria sub-14; 
Henrique Julkoski, 2º lu-
gar na categoria sub-11; 
Vinicios Rodrigues Esra-
ga, 6º colocado na cate-

goria sub-8; Gisely Leni 
Rodrigues, 10º lugar na 
categoria de 25 a 29 anos; 
e Sidinei Ferreira, 10º co-
locado na categoria de 30 
a 34 anos.

De acordo com o pro-
fessor Douglas Lago, res-
ponsável pela modalidade 
junto à Secretaria de Es-
portes, Juventude e Lazer 
de Maravilha, a prática da 
modalidade de corrida de 
rua é oferecida gratuita-
mente pela Secretaria. Os 
treinos são nas segundas-
feiras e quartas-feiras, às 
6h30 e às 16h.

Modalidade é oferecida 
gratuitamente pela Secretaria 

de Esportes, Juventude e lazer 
de Maravilha

Divulgação

sanTa TEREzinHa DO PROgREssO

RETOMaDa

Escolinha de futsal com 
horários em três turnos 

Maravilha confirma 
participação em 
regional de futsal 

As atividades da esco-
linha de futsal do Departa-
mento Municipal de Esportes 
de Santa Terezinha do Pro-
gresso estão com as ativida-
des em andamento. As crian-
ças interessadas podem fazer a 
inscrição no local de treino, o 
ginásio municipal de esportes. 

De acordo com o professor 
responsável, Tiego Drumm, os 
treinos são realizados em três 
turnos, com horários de acor-
do com a faixa etária. Das 7h45 
às 8h30 ou das 13h15 às 14h 

para meninos até 7 anos e me-
ninas até 9 anos; das 8h30 
às 10h ou das 14h às 15h30 
para meninos de 8 a 13 anos 
e meninas de 10 anos aci-
ma; das 10h às 11h30 ou 
das 15h30 às 17h para me-
ninos de 14 anos acima; e 
das 17h30 em diante para 
alunos que não tem dispo-
nibilidade durante o dia. 

Os treinos serão nas se-
gundas-feiras e a participa-
ção é gratuita para todos os 
munícipes teresinhanos.

Participação é gratuita para todos os munícipes de Santa Terezinha do Progresso  

Divulgação

O futsal de Maravilha vol-
tou definitivamente aos tra-
balhos para o ano 2020. E 
com a retomada das ativida-
des nas categorias de base e 
adulta, vem a notícia da par-
ticipação em mais uma com-
petição: na categoria adul-
ta a confirmação do retorno 
à Liga Catarinense de Fut-
sal – Série Ouro e na catego-
ria sub-18. Outra novidade 
é a participação na primei-
ra Copa Regional de Futsal. 

O regional é organizado pela 
escola de futsal Joni Gool 
de São Miguel do Oeste e vai 
contar com as disputas nas 
categorias sub-8, 10, 12, 14, 
16 e sub-18. Maravilha parti-
cipa em todas as categorias. 

A competição está dividi-
da em duas chaves. Na cha-
ve A tem São José do Cedro, 
Guaraciaba, Guarujá do Sul e 
Palma Ssola. Na chave B tem 
Maravilha, Joni Gool, São João 
do Oeste e Iporã do Oeste.  

ViDEiRa 
bocha está na disputa da Taça santa Catarina

A equipe de bocha 
rafa vollo da Secretaria de 
Esportes, Juventude e La-
zer de Maravilha dispu-
ta mais um grande de-
safio: a 25ª edição Taça 
Santa Catarina de Bocha 
Rafa Vollo, em Videira. A 
competição será neste fim 
de semana. Os maravi-
lhenses disputam o títu-
lo contra outras 15 equi-
pes do Estado. De acordo 
com os integrantes do 
time de Maravilha, parti-
cipam apenas as melho-
res equipes do Estado. 

Competição será neste fim de 
semana em videira

Divulgação
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ESpORtE

 ONEIdE BEhLING

Os representantes dos 
clubes que compõem a Liga 
Oeste Catarinense de Tênis 
de Mesa se reuniram na ma-
nhã de sábado (15), em Ma-
ravilha, para reunião arbitral 
anual. Compareceram repre-
sentantes de Maravilha, Pi-
nhalzinho, Chapecó, Con-
córdia, São Miguel do Oeste, 
Xanxerê e São Domingos. Os 
assuntos debatidos foram re-
lacionados ao Circuito Cre-
certo Oeste de Tênis de Mesa 
- Troféu Cleberson Fernando 
da Silva, bem como assuntos 
relacionados à entidade. 

O diretor de esportes de 
Maravilha, Edinar Zardo, 
abriu a reunião agradecendo 
os presentes e enaltecendo o 
trabalho da liga, consideran-
do ser uma das mais orga-
nizadas dentre as modali-
dades e uma das melhores 
ligas do Estado. Destacou 
a união dos clubes e pediu 

ORganizaÇãO Encontro foi em Maravilha na manhã de sábado (15)

Calendário do tênis de mesa 
é debatido em reunião 

Primeira etapa será em Maravilha, no dia 18 de abril

Divulgação

para que no debate se bus-
que alcançar o menor volu-
me de despesas possíveis, 
para favorecer a maior par-
ticipação dos atletas.

Buscando se enquadrar 
especialmente no calendário 
da Federação Catarinense, a 
liga definiu as datas e sedes 
das seis etapas deste ano: 18 
de abril em Maravilha, 30 de 
maio em Concórdia, 4 de ju-

lho em Xanxerê, 29 de agos-
to em Chapecó, 31 de outu-
bro em São Miguel do Oeste 
e 5 de dezembro em São Do-
mingos. Pinhalzinho optou 
por não sediar nenhuma eta-
pa neste ano, para não inchar 
o calendário. 

De acordo com o pro-
fessor Tiego Drumm, repre-
sentante de Maravilha, fi-
cou acordado que, devido ao 

número de sedes ser maior 
do que o número de etapas, 
será adotado rodízio para que 
cada ano um município não 
sedie nenhuma etapa, fa-
vorecendo assim um equi-
líbrio. “Os presentes apro-
veitam para agradecer a 
empresa Crecerto que mais 
uma vez será parceira da liga 
na realização da etapa”, fina-
liza Drumm.

No sábado (15) e domingo 
(16) o atleta maravilhense Ade-
cir Ferreira (Neno) participou do 
3º Open Arena Jeferson Mikim-
ba de Futevôlei. Ele forma du-
pla com Eduardo de Souza Tas-
so (Cuca), ex-atleta do Santos, 
que é de Xanxerê. Juntos eles fi-
zeram uma campanha invicta, o 
que possibilitou levantar o tro-
féu máximo da categoria ouro. 
Nesta categoria houve 14 duplas 
de todo o Oeste catarinense. O 
próximo desafio da dupla será 
no dia 1º de março, na 3º Copa 
CRC de Futevôlei em Chapecó.

fuTEVÔLEi

fuTEbOL aMERiCanO 

Maravilhense ergue troféu na série ouro 

são Miguel indians estreia no Paranaense em casa

Neno faz dupla com Cuca, de Xanxerê  

Divulgação

O time de São Miguel do 
Oeste São Miguel Indians abre 
a temporada de 2020 no sába-
do (29), com o primeiro jogo 
em casa. A equipe recebe o 
time de Francisco Beltrão, Red 
Feet, no campo do Montese.

O jogo marca o início das 
duas equipes no Campeona-
to Paranaense em 2020. Pelo 

segundo ano consecutivo as 
equipes se enfrentam na es-
treia do campeonato. No ano 
2019 o São Miguel Indians 
conquistou a vitória sobre o 
Red Feet, com o placar de 19 
x 6. Neste ano a equipe es-
pera repetir a vitória, mas 
sabe das dificuldades que o 
time adversário irá propor.

Após o jogo do dia 29, a 
equipe ainda tem pelo me-
nos mais dois jogos pela cha-
ve da Divisão Oeste, sendo 
um em Foz do Iguaçu, con-
tra o Black Sharks, e mais 
um em casa, contra o time 
de Cascavel, Cascavel Olym-
pians. Se classificado, segue 
rumo adiante na competição, 

com jogos a serem definidos.
O jogo será no Campo 

do Montese, no dia 29 de fe-
vereiro, às 14h30, e os in-
gressos já podem ser adqui-
ridos com os atletas por R$ 
5, ou na hora, a R$ 10. Para 
mais informações, acom-
panhe as redes sociais 
do São Miguel Indians.

PRÉ-LibERTaDOREs 
Inter com muita dificuldade para criar, com um festival 

de passes errados. Decisão ficou para Porto Alegre e é de 
alto risco, pois o colorado será obrigado a vencer. Todos os 
empates com gols são do Tolima e outro 0 x 0 leva para os 
pênaltis. Time do Inter não está conseguindo render. Falta 
mecânica de jogo, faltam lances individuais.

inaCREDiTáVEL 
Já vi volantes armando o jogo. Agora a impressão é que 

o Coudet está propondo os zagueiros armadores? O In-
ter está organizando com os zagueiros? Eles são os pen-
sadores do time. Essa é a principal mudança do time até o 
momento. Outra, o Musto fica o tempo todo atrás dos za-
gueiros. Musto é um a menos no meio. Ele é zagueiro. Um 
volante como zagueiro. Resumindo, é uma peça a menos 
no time. Tá confuso! Espero que Coudet esteja colocando 
as melancias na carroça para os colorados circularem mais 
tranquilos daqui para frente.

TRês RODas
O fim de semana está sendo diferente em Maravilha. 

Pessoas viajaram de diferentes partes do Brasil e Paraguai 
para participar do encontro da Irmandade Triciclistas do 
Sul. Segundo Valmir Schimitt, o convite é para toda a re-
gião prestigiar. Vale a pena dar uma olhada nas máquinas, 
bater um papo. Os caras têm histórias fantásticas. O en-
contro dos amantes das três rodas está rolando na sede do 
CTG Juca Ruivo.

COPa DO bRasiL 
Finalmente a primeira vitória do ano. A mudança de 

comando fez a Chapecoense ter uma reação positiva na 
Copa do Brasil. Um time mais organizado com a excelen-
te estreia do técnico Umberto Louzer. Vamos torcer para 
que seja o início de uma fase mais produtiva. Tem coisas 
no futebol que são claras, o simples as vezes é o caminho 
correto. Mas a Chape precisa evoluir ainda mais. Próximo 
compromisso é na quinta-feira (27), contra o São José em 
Porto Alegre.

DECisãO 
Grêmio vem de vitória no clássico, na casa do rival, e 

neste sábado, às 16h30, decide o primeiro turno do Gau-
chão na Serra Gaúcha. Grêmio não pode ser um time va-
galume, brilha e apaga. É preciso manter a técnica e a in-
tensidade. É fundamental levantar essa taça hoje para 
jogar tranquilo a Libertadores. Aliás, dia 3 de março o Tri-
color estará na Colômbia para enfrentar o América de Cáli.
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ESpORtE
EM MaRÇO Na Série Ouro, 14 clubes vão disputar o título máximo da competição e a vaga para o 
Campeonato Brasileiro de Clubes em 2021

Congresso define participações na Liga 
Catarinense de futsal

A Liga Catarinense de 
Futsal realizou no sábado 
(15), em Xanxerê, Congres-
so Técnico para a temporada 
2020. Com expressivo núme-
ro de participantes, 32 equi-
pes vão participar das com-
petições adultas, que a partir 
de agora passam a ter as sé-
ries Ouro, Prata e Bronze.

Na Série Ouro, 14 clubes 
vão disputar o título máximo 
da competição e a vaga para 
o Campeonato Brasileiro de 
Clubes em 2021. Já os últi-
mos quatro brigam na repes-
cagem para continuar na Sé-
rie Ouro e não descer para a 
Série Prata, que será implan-
tada em 2021.

Dos 16 clubes em 2019, 
duas equipes decidiram bri-
gar na Série Bronze nesta 
temporada: Campos Novos 
Futsal e Fraiburgo Futsal. Já 
o Termas Piratuba Futsal vol-
tou a se licenciar na LCF.

reunião foi na Câmara de vereadores de Xanxerê

Maravilha estreia fora de casa contra Capinzal

Assessoria da Liga Catarinense de Futsal

A Série Ouro terá 26 ro-
dadas, sendo todos contra to-
dos, em turno e returno, sem 
os tradicionais play-offs de 
turno. Os play-offs passam a 
existir somente na reta final, 
quando decidirá o campeão 
e vice do Estadual. Maravilha 
também briga na Série Ouro. 

sÉRiE bROnzE
Na Série Bronze, 18 equi-

pes participam da competi-
ção. Além das oito equipes 

que disputaram a competição 
em 2019, mais dez vão brigar 
por vagas na Série Prata em 
2021. As duas chaves jogam 
em turno e returno em suas 
respectivas chaves classifi-
cando os oito de cada chave 
para os play-offs finais, quan-
do sairá o campeão e vice, 
sendo que sobem para a Série 
Prata em 2021 as quatro equi-
pes franqueadas e mais seis 
clubes que se juntam aos dois 
rebaixados da Série Ouro.

EsTaDuaL LCf sub-18
A categoria sub-18 será 

dividida em três chaves com 
dois grupos de quatro equi-
pes e um com cinco. Na cha-
ve A vai ter Maravilha Fut-
sal, Joni Gool, Chapecoense 
e Futsal Xaxim; na chave B 
AGN Capinzal, ACF Con-
córdia, DME Piratuba, Lu-
zerna Futsal e  ACF Catan-
duvas; e na chave C Campos 
Novos Futsal, ADC Curiti-
banos, Gralha Azul Lages e 

AJBD Lages Futsal. 

COPa CaTaRinEnsE
A Copa Catarinense 

terá nesta edição a partici-
pação de dez equipes divi-
didas em duas chaves. As 
equipes jogam em turno e 

returno dentro de suas res-
pectivas chaves, classifi-
cando os quatro primei-
ros de cada chave para os 
play-offs finais, conhecen-
do assim o campeão, que 
garante vaga ao Desafio de 
Ligas 2021.

A Liga Esportiva Fron-
teirista (LEF) filiada à Fe-
deração Catarinense de 
Futebol (FCF) divulgou 
na última semana o iní-
cio da organização para o 
Campeonato Catarinen-
se de Futebol não pro-
fissional - Fase Oeste, 
que no ano 2020 levará o 
nome de Taça Fritz Bier.

Após a organização da 
fase oeste no ano 2019, a 
LEF organizará este ano, 
pela segunda vez, a com-
petição. O pontapé ini-
cial se dará no sábado (29), 
com congresso técnico no 
salão de festas da empre-
sa patrocinadora da com-
petição, a Cervejaria Fritz 
Bier, localizada na Linha 
Cristo Rei em São João do 
Oeste, às margens da ro-
dovia SC-163, com horá-
rio de início para as 9h.

Para a disputa da fase 

Oeste estarão habilitadas 
as equipes que disputa-
ram competições federa-
das organizadas por uma 
liga não profissional filia-
da e com suas obrigações 
legais em dia com a FCF e 
a CBF. A Liga Chapecoen-
se de Futebol organizou o 
seu regional no segundo 
semestre de 2019, enquan-
to a Liga Esportiva Oesti-
na de São José do Cedro e 
a LEF estão com o regio-
nal em andamento e termi-
narão no início de março. 

A expectativa para 
2020 é de que novamen-
te as duas equipes fina-
listas do campeonato es-
tejam representando a 
região Oeste na fase esta-
dual do futebol não profis-
sional, porém isso depen-
derá da quantia de equipes 
que estarão disputando as 
competições no Estado.

TaÇa fRiTz biER
LEf organiza fase 
Oeste do Estadual de 
futebol amador Na tarde de sábado (15) fo-

ram realizados os jogos do tur-
no das semifinais do Campeona-
to Municipal de Bocha 48 de Santa 
Terezinha do Progresso. As par-
tidas foram realizadas no Bar do 
Sena, com placar de 1.200 para o 
Bar do Sena e 1.215 para o Bar do 
Tide, e em Nova Floresta, onde a 
equipe local marcou 1.145 contra 
1.440 da equipe do Bar do Vande I.

Os jogos de volta serão hoje 
(22): Bar do Vande I e Nova Floresta 
se enfrentam no Bar do Vande e no 
Bar do Tide a equipe local enfren-
ta o Bar do Sena. Por meio da soma 
dos placares de turno e returno se-
rão definidos os finalistas do Cam-
peonato Municipal de Bocha 48.

Neste ano os Jogos Aber-
tos de Flor do Sertão (Jas-
flor) vão contar com 14 mo-
dalidades: badminton, bocha 

rafa vollo em equipe, bocha 
rafa vollo entre casais, canas-
trão, futsal, pebolim, pênal-
ti, sinuca, tênis de mesa, tri-

lha, truco, vôlei de areia, 
vôlei de quadra e xadrez. 

Hoje (22) inicia a compe-
tição com o torneio individu-

al de pênaltis. O começo das 
disputas é às 14h, no campo 
municipal de futebol, e as ins-
crições serão feitas na hora. 

ELiMinaTóRias 

fLOR DO sERTãO 

santa Terezinha do Progresso realiza semifinais
do municipal de bocha 48

Jasflor têm início com torneio de pênaltis 

Os jogos de volta serão hoje (22), a partir das 14h

Divulgação




