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PÁGINA 20

Rodovia vai começar no entroncamento da 
BR-282 com a BR-158 em Maravilha. Governo 

municipal já está com o projeto pronto e vai 
também licitar a primeira etapa da obra 
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Nome certo nos 
bastidores, vice-prefeito é 

anunciado pelo presidente 
estadual do MDB. 

Partido ainda analisa a 
possibilidade de coligações 

para escolha de vice
PÁGINA 6 

MDB confirma 
pré-candidatura 
de Sandro Donati 
para a majoritária

Governo do Estado e município firmam 
convênio para obra do contorno viário
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clAy
Clayton Christensen, talvez a maior autoridade em ino-

vação, morreu no dia 23 de janeiro.
O livro mais famoso de Clayton Christensen está aqui na 

minha mesa: O Dilema da Inovação. Basicamente, Clay (para 
os íntimos) percebeu que aquilo que construiu o sucesso de 
uma empresa pode ser aquilo que causará sua ruína. Ela se 
abraça ao modelo inicial, que trouxe o sucesso, e não muda. 
Não inova.

Existem desdobramentos do mesmo problema em nível 
pessoal. Pessoas saudosistas em relação ao passado, em ge-
ral, são aqueles que não conseguiram se adaptar às mudanças. 
Por teimosia ou preguiça, acreditaram que era algo passageiro. 
Mas o mundo mudou e eles ficaram ou caíram. Eis o dilema: 
mexer em time que está ganhando, ou que costumava ganhar?

No entanto, o livro dele que mais me impactou se chama 
“Como Avaliar sua Vida?”. Este não está na minha mesa, e não 
lembro para quem emprestei. Não vou entrar em detalhes, 
mas gostaria de destacar uma lição que me marcou: a defesa 
que ele faz da renúncia, da dedicação, do sacrifício - e como 
isso impacta, em retrospectiva, na avaliação da própria vida.

Eu recomendei esse livro do Clay para várias pessoas. Mas 
creio que em nenhuma o impacto foi tão grande quanto foi em 
mim. E eu acho que eu sei o motivo: eu conhecia a estatura aca-
dêmica dele. Eu sabia que, se um especialista como ele tinha algo 
para falar sobre a vida, provavelmente merecia ser lido. E relido.

Já as pessoas para quem eu emprestei não tiveram a mes-
ma sorte. Era só um livro que o Lucas indicou. 

No mesmo dia 30, o e-mail diário do Seth Godin lembra-
va a dificuldade que é fazer alguém mudar de ideia. Em ge-
ral, só muda de ideia quem quer. E isso é facilitado quando 
alguém influente recomenda, digamos, um livro. A influên-
cia pode fazer você mudar de ideia - mais do que a grandeza 
da nova ideia em si!

Um colaborador escreveu um belo texto de despedida no 
blog da Harvard Business Review. Ele lembrou de uma fra-
se de Clay:

“A única métrica que importa na minha vida é a quanti-
dade de indivíduos que eu pude ajudar, um de cada vez, a se 
tornar uma pessoa melhor.”

Assim como Peter Drucker, ele considerava a gestão a 
mais nobre das profissões. Pois o chefe tem a capacidade de 
impactar a vida do seu funcionário como ninguém mais. E 
esse funcionário pode levar a mensagem e o comportamento 
adiante - para a sociedade, para o próprio lar.

Se o seu chefe indicasse o livro do Clay, você leria? E será 
que você mudaria a forma de avaliar a vida? Vai depender de 
quem é o chefe.

sãO miguEl dO OEsTE Curso será oferecido no período noturno de 
forma inédita na região

unoesc abre inscrições para 
curso de Odontologia

A Unoesc está com as ins-
crições abertas para o curso de 
Odontologia em São Miguel do 
Oeste, que será oferecido no perí-
odo noturno, com estágios no pe-
ríodo diurno, quando necessário, 
e eventualmente aos sábados. 
Serão disponibilizadas 40 vagas 
por meio do Seletivo Especial. 
Para se inscrever basta acessar 
ao site: https://vestibular.unoesc.
edu.br/. O valor da mensalidade 
do primeiro semestre será de R$ 
1.881 mil e o estudante terá des-

conto de 50% na matrícula.
O curso tem duração de cin-

co anos e as aulas iniciam no dia 
2 de março. De acordo com a co-
ordenadora, doutora Miche-
le Gassen Kellermann, a matriz 
curricular é completa, atualizada 
e atende às diretrizes curriculares 
do MEC. Os estudantes terão à 
disposição uma moderna clínica 
odontológica, centro de esterili-
zação, banco de dentes e diversos 
laboratórios para o desenvolvi-
mento de suas atividades. acadêmicos terão aulas no laboratório de Simuladores

Divulgação
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LIÇÕES DE VIDA
a única coisa que as redes sociais geram é inveja e infelicidade. Quanto mais alguém vê 
a vida falsamente perfeita de outros, mais se questiona o porquê sua vida não é assim. 
Essa infelicidade leva para a ansiedade e depressão. Tudo isso é um grande teatro. por WOLMIR HÜBNER

radar@jornalolider.com.br

Na quarta-feira (5) foi empossado em 
Brasília, como conselheiro nacional da ju-
ventude (Conjuve), por meio da Secretaria 
Nacional da Juventude (SNJ), para o biênio 
2020/2021, o maravilhense e prezado ami-
go Jeferson Tiago Schwerz. A Secretaria Na-
cional da Juventude é um braço do Executi-
vo, do gabinete do presidente, Jair Bolsonaro, 
no que se trata de políticas públicas da juven-
tude. Cargo em nível nacional sempre é mo-
tivo de orgulho para nosso município e seus 
familiares, bem como ao seu vasto círculo 
de amizades. Sucesso, amigo, nas funções!

MARAVILHENSE 
EMPOSSADO EM BRASÍLIA

RÁDIO LÍDER

Ação Vá de Lenço lembra o Dia Mundial de Combate ao 
Câncer em Maravilha

Divulgação Rede Feminina

A terça-feira (4) marcou o Dia Mundial 
de Combate ao Câncer, uma doença que afe-
ta milhões de pessoas pelo mundo. Em Maravi-
lha, numa feliz iniciativa de nossas mulheres, a 
data foi lembrada pela Rede Feminina de Com-
bate ao Câncer. Colaboradoras e voluntárias se 
reuniram e fotografaram com lenços na cabe-
ça, em homenagem a todas as pessoas que en-
frentam o tratamento da doença. O Instituto Na-
cional de Câncer (INCA) lançou, na mesma data, 
as estimativas de casos novos da doença, duran-
te cerimônia que celebra a campanha do Dia 
Mundial do Câncer. A novidade com a publica-
ção Estimativa de Incidência de Câncer no Bra-
sil é que ela será válida como projeção para três 
anos (2020-2022). Essa opção é justificada pela 
disponibilidade de informações mais confiá-
veis, obtidas dos registros de incidência e mor-

talidade. Com isso, também foi possível estimar 
os casos novos de câncer infantojuvenil por es-
tados, o que é uma importante informação con-
tida nas estimativas. A projeção é que para cada 
ano ocorram, no total, aproximadamente 625 
mil casos novos de câncer (450 mil, sem conside-
rar os casos de câncer de pele não-melanoma).

cuidAdO!
Extraí de um artigo do nosso co-

mentarista Luiz Carlos Prates o se-
guinte: “Uma consultoria america-
na informou que o pessoal costuma 
passar duas horas diárias nas in-
digestas redes sociais. Isso produz 
vistas cansadas, dores, olhos res-
secados e visão embaraçada. Mas 
é muito mais do que isso... Nun-
ca houve tantos transtornados, de-
pressivos e desnorteados como 
hoje. Causas? Vidas vazias e ‘celu-
lares’ diante dos olhos. Todos per-
dendo o seu valioso tempo de vida”.

São Miguel do Oeste realiza, neste fim de sema-
na, um megaevento com os ciclistas da região. Or-
ganizado pelo grupo Sebo nas Canelas, o município 
organizou para que tudo saia da melhor maneira. Per-
curso, trilhas, kit, estrutura... Tudo pensado para que 
você, ciclista, aproveite ao máximo o evento. São cen-
tenas de participantes, o que faz o sucesso do even-
to, que será realizado amanhã (9), com início às 
6h30. O grupo WH Comunicações é patrocinador!

DEPUTADO CELSO MALDANER E SEUS PREFEITOS

Em entrevista à Rádio Líder, o deputado Celso Maldaner fez várias afirma-
ções e está muito convicto na possível vitória do seu partido, o MDB, nas elei-
ções municipais. Falou com clareza de acertos pré-definidos na região e afirmou 
que tudo o que foi acertado será cumprido pelo seu partido. Especificamente ci-
tou Modelo, que não concorrerá na majoritária devido a acertos anteriores, e 
que Maravilha tem seu pré-candidato, referindo-se ao atual vice, Sandro Dona-
ti, e que não abre mão da cabeça de chapa. Certo... Mas não deve esquecer que 
o seu companheiro de chapa deverá ser alguém com muita moral, competên-
cia e dedicação à causa pública, e não alguém que sempre esteve se locupletan-
do de cargos e salários públicos por simples indicação. Pode pôr tudo a perder.

DEPUTADO PEDRO UCZAI
O amigo e conterrâneo Pedro Uczai (PT), com 

toda a sua lisura e inteligência, muitas vezes fala 
e posta na imprensa opiniões muito vagas ou com 
falta de conhecimento. A última foi que a reforma 
trabalhista apoiada pelo presidente, Jair Bolsona-
ro, produziu profundas consequências no mundo 
do trabalho, que destruíram os direitos trabalhis-
tas. Por favor, deputado, quais os direitos que fo-
ram subtraídos? O desemprego não está caindo? 
Peça opinião a quem gera empregos, se não esta-
mos melhores e mais seguros agora! Quem empre-
ga sabe do que estou escrevendo. A sua opinião 
não é a realidade. Fazer oposição é direito seu, mas 
não custa nada reconhecer os acertos do governo...

A ex-presidente Dilma Rousseff ressur-
giu nas redes sociais para defender a cineasta 
Petra Costa das críticas feitas pelo apresenta-
dor Pedro Bial e pela Secretaria de Comuni-
cação  da Presidência da República (Secom) 
do governo de Jair Bolsonaro ao documen-
tário Democracia em Vertigem — disponível 
na Netflix e que narra o impeachment da pe-
tista em 2016. No Twitter, o governo Bolso-
naro chamou Petra de “militante anti-Brasil” 
e afirmou que ela construiu uma “narrati-
va cheia de mentiras”. Em reação, a ex-pre-
sidente também foi às redes. Dilma classifi-
cou a fala de Bial como “grosseria misógina 
e sexista” e afirmou que o governo Bolsona-
ro praticou “intolerável agressão oficial”, em 
alusão à postagem em conta oficial da pas-
ta. Tipo de crítica sem consistência e vazia.

Dispostos a incentivar e registrar os aconteci-
mentos esportivos em nível municipal, nós, do gru-
po WH Comunicações, firmamos parceria com a em-
presa NDA, de propriedade de Nelcir Dall’Agnol, para, 
além de transmitirmos os áudios via rádio, estarmos 
transmitindo por meio da rede social as imagens ao 
vivo para um melhor acompanhamento daqueles que 
são adeptos ao esporte. É uma inovação que soma 
aos esforços de fazer o melhor pelos maravilhenses.

CENTENAS DE PARTICIPANTES

Divulgação

DILMA QUER RESSURGIR?

A Unoesc está com inscrições abertas para o curso de Odontologia em São 
Miguel do Oeste, que será oferecido no período noturno, com estágios no perío-
do diurno, quando necessário, e eventualmente aos sábados. Serão disponibiliza-
das 40 vagas por meio do Seletivo Especial. Para se inscrever basta acessar o site 
https://vestibular.unoesc.edu.br/. O valor da mensalidade do primeiro semestre 
será de R$ 1881 e o estudante terá desconto de 50% na matrícula. Cursar odon-
tologia à noite é algo sem precedentes e sua mensalidade está bem acessível...

O presidente, Jair Bolsonaro, afirmou: “Pela ter-
ceira vez consecutiva, baixamos os preços da gasoli-
na e diesel nas refinarias, mas os preços não diminuem 
nos postos por quê? Porque os governadores cobram, 
em média, 30% de ICMS sobre o valor médio cobra-
do nas bombas e atualizam de 15 em 15 dias, prejudi-
cando o consumidor”. Os governadores não gostaram 
da fala presidencial, expondo a verdade aos brasileiros.

UNOESC COM OPORTUNIDADES SEM PRECEDENTES

gAsOlinA E diEsEl
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por LUIZ CLÁUDIO CARPES

DIRETO 
AO PONTO

O pREÇO dAs linguiÇAs
Caro leitor: você já percebeu a “jogada” utilizada para que 

o consumidor não perceba que os preços estão subindo? Na 
verdade, utilizei as linguiças apenas como um exemplo recen-
te, visto que a prática já é reiterada em uma série de outros pro-
dutos. Pelo que lembro, começou com o chocolate, que dimi-
nuiu o peso para custar a mesma coisa. Veio o papel higiênico, 
que reduziu a metragem do rolo para que o preço permane-
cesse o mesmo. As linguiças então têm uma das maiores va-
riações. Para manter o preço estabilizado, os antigos pacotes 
de um quilo não mais existem. Primeiro foram para oitocentos 
gramas. Depois, baixaram para setecentos gramas. E agora, já 
temos pacotes de seiscentos e oitenta gramas. O preço? Claro, 
vai se mantendo. Mas a verdade é uma só. Foi uma bela saída 
para maquiar os aumentos de preços que acompanham as fa-
mílias em suas idas ao supermercado.

pOdE Ou nãO pOdE
Pode sim haver redução de peso para manutenção de pre-

ços. Na verdade, é uma jogada de marketing. Só que o Código 
de Defesa do Consumidor é claro, e as orientações dos Procons 
também são. Sempre deve haver, na embalagem, na gôndola, 
nos cartazes, e por aí vai, o preço do quilo como um todo. Por 
mais que o pacote seja de menos de um quilo, é obrigatório 
que os supermercadistas deixem claro para seus clientes o pre-
ço do quilo. Assim, não há ilegalidade e o consumidor pode se 
basear pelo preço do quilo para verificar as reais condições de 
preços, se vale ou se não vale a pena. A não exposição clara de 
valores para o consumidor afronta o CDC e pode inclusive ge-
rar multa para o estabelecimento faltoso. 

cOmO EsTãO nOssAs pOnTEs?
Dias atrás, um caminhão despencou da ponte sobre o Rio 

das Antas, na BR-282, entre Maravilha e São Miguel do Oeste. 
A colisão arrancou a guarda da ponte e pedaço do pavimento 
destinado aos pedestres. O dano provocou nas pessoas um re-
ceio quanto à estrutura como um todo. Na verdade, não sabe-
mos a quantas anda a fiscalização e cuidados com nossas pon-
tes. Aqui no Brasil, quando a coisa está complicada é que se 
tomam providências. Não existe uma manutenção preventiva 
e eficaz. O dano provocado pelo acidente na ponte, que arran-
cou parte do piso, deixou de cabelo em pé muita gente. Já tive-
mos problemas na ponte do Rio Chapecó e na ponte que liga 
o Rio Grande do Sul a Santa Catarina, em Iraí onde as provi-
dências só ocorreram depois de muitas reclamações e sustos. 
Neste caso, aguardar para remediar pode ser tarde demais e 
se converter em iminente risco ao usuário. Resumindo, deixa-
mos um questionamento. Está tendo algum trabalho preventi-
vo, verificando as condições de nossas pontes? e ainda ques-
tionamos: será que temos algum trabalho efetivo na estrutura 
destas pontes executado? Aguardamos respostas.

pOlíTicA Está previsto aumento de 12,84%, passando o 
salário-base para R$ 3.187,50 por 40 horas semanais

Reajuste no salário dos professores 
será votado segunda-feira (10)
Cleiton Ferrasso

O projeto que trata sobre 
o reajuste no salário dos pro-
fessores da rede municipal de 
ensino de Maravilha vai entrar 
em votação na próxima ses-
são, segunda-feira (10). O pro-
jeto prevê aumento de 12,84%, 
passando o salário-base para 

R$ 3.187,50 por 40 horas sema-
nais. Ele entrou na Câmara na 
primeira sessão com o pedido 
de votação com urgência, mas 
devido à lei interna da Casa, 
precisava passar pela comissão 
antes de ser votado. 

Na terça-feira (4) recebeu 
parecer favorável da comissão 
de Finanças, Orçamento, Tri-

butação, Fiscalização e Contas. 
O relator do projeto foi o verea-
dor Cleber Pertusssatti (MDB) 
e contou com os votos dos de-
mais membros da comissão. 
Os vereadores ressaltaram que 
entendem a necessidade de o 
projeto ir para votação o mais 
rápido possível.

O aumento cumpre a lei 

federal n° 11.738, de 16 de ju-
lho de 2008, que determina a 
atualização anual do piso sa-
larial de professores do ma-
gistério público da educa-
ção básica. Em Maravilha, a 
soma dos reajustes dos últi-
mos sete anos é de 71,40%, 
conforme o setor de Recur-
sos Humanos da prefeitura.

Presidente da Câmara no ano 2019, Jandir Primon, recebeu homenagem 
pelos serviços prestados

xxxxxx

Fotos: Cleiton Ferrasso/O Líder

Primeira sessão do ano 2020 foi realizada segunda-feira 

TROcA dE 
cAdEiRAs
Segunda-feira (3) começou oficialmente a 
primeira sessão da Câmara de vereadores de 
maravilha, com troca de cadeiras. O vereador 
Eder moraes (mDB), que estava licenciado, 
retornou à Casa, no lugar de ivo Badia (mDB). 
moraes atuou como diretor de articulação 
Política no Poder Executivo durante 1,9 ano. 

HOmEnAgEm 
foi feita homenagem ao ex-presidente da 
Casa Jandir Primon (PP), que atuou como 
presidente de janeiro de 2019 a dezembro 
de 2019. O atual presidente, Natalino Prante 
(PP), entregou uma placa. Primon agradeceu 
a homenagem e a oportunidade por presidir 
durante um ano e disse que trabalhou 
buscando o melhor para o município. 
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montanha-russa 
O governador de Santa Catarina, Carlos Moisés da Silva, viveu um cenário de montanha-rus-

sa nesta semana. Na terça-feira (4) o chefe do Executivo estadual participou da abertura dos traba-
lhos na Alesc e acabou sendo vaiado por servidores em protesto contra a reforma da Previdência. 
Na quarta-feira (5) recebeu a notícia do arquivamento do pedido de impeachment e na quinta-fei-
ra (6) uma nova sessão na Alesc foi marcada, mais uma vez, por duras críticas ao governo estadu-
al. Parlamentares reclamaram do trabalho e distanciamento do Executivo. A discussão gerou até 
uma nota de repúdio em nome da Alesc, em especial ao secretário Estado de Infraestrutura e Mobi-
lidade, Carlos Hassler. O secretário recebeu duras críticas após deixar do lado de fora de seu gabine-
te o deputado Valdir Cobalchini, quando o parlamentar acompanhava um prefeito na capital catari-
nense. O parlamentar foi impedido de acompanhar a reunião entre o prefeito e Hassler. “Ele se disse 
surpreso com a minha presença e enfatizou que o assunto era entre Estado e município e, portan-
to eu era estranho. O secretário pediu para que eu me retirasse”, afirmou Cobalchini. A nota de repú-
dio encaminhada ao Executivo cobrou respeito com os deputados e com os pilares da democracia. 

carine Arenhardt, jornalista 
 Murici Balbinot/Adjori

Turismo 
O município de Maravi-

lha busca fortalecer o turismo 
e, para isso, está realizando se-
minários em parceria com o Se-
brae. Os encontros são abertos 
ao público, porém poucas pes-
soas participam. Mas quem está 
presente tem a oportunidade de 
acompanhar o rumo de cresci-
mento do município, os seto-
res que poderão ser fortalecidos 
e com isso surgir ideias para em-
preender e sair na frente. Aqui 
vai um spoiler: turismo volta-
do para famílias e crianças. Nes-
ta edição você vai ler a maté-
ria da última reunião. Em março 
terá mais um seminário, sem data 
definida ainda. Fica o convite.  

cleiton ferrasso, jornalista

Foi mais uma 
A Copa Maravilha por mais um ano ocorreu aqui 

em nossa cidade. Mais uma vez fez com que os olhos 
de muitas pessoas estivessem voltados para cá. Mui-
tos sonhos passando pelos gramados do municí-
pio. Sonhos de meninos que como muitos um dia já 
se realizaram e outros não. A competição aconteceu 
mais uma vez com a colaboração de pessoas voluntá-
rias. Servidores públicos, grupos de serviços e demais 
entidades que de alguma forma auxiliaram para que 
os jogos pudessem ser realizados. Parabéns a todos. 

nelcir dall´Agnol, jornalista 

A MELHOR ESCOLHA 

Li nesta semana a entrevis-
ta de uma brasileira que em 2014 
foi diagnosticada com um cân-
cer raro e recebeu a estimativa de 
pouco mais de um ano de vida. 
Quando soube do fato, na épo-
ca aos 40 anos, ela decidiu apro-
veitar o tempo que restava da me-
lhor maneira possível, apreciando 
cada dia e conhecendo os luga-
res que tanto sonhava e deixou 
de visitar em razão do forte en-
volvimento com o trabalho. E não 
é isso que fazemos tantas vezes? 
Adiamos nossos sonhos e vonta-
des com afirmações como “ainda 
é cedo” ou “no próximo ano vai 
ser mais tranquilo”, achando que 
a felicidade virá por milagre após 
determinado acontecimento. 
Para os sensatos, o importante é 
ter coragem e apreciar o caminho. 

camilla constantin, jornalista 

ABREM-SE AS CORTINAS

Nem todo mundo gosta de política, concorde-
mos. Mas para aqueles que apreciam, é um ano e 
tanto, amigos. O velho discurso de sempre é o que 
temos de maior certeza no momento: “Estamos 
conversando com todos os partidos”, “não descarta-
mos nenhuma possibilidade”, “ainda é cedo”, “a po-
lítica é dinâmica”. São sempre as mesmas frases e lí-
deres de partidos escondendo o jogo das demais 
siglas. No entanto, o deputado Celso Maldaner fu-
giu muito desse jogo em uma entrevista nesta se-
mana na Rádio Líder. Antes mesmo do Carnaval (o 
ano nem começou), carimbou o vice-prefeito, San-
dro Donati, como pré-candidato, saiu para o jogo 
sem muito “discursinho pronto” e disse que quan-
do o MDB coligou perdeu a eleição. Fica claro que o 
partido acredita que não precisa correr atrás de nin-
guém, vai mostrar as cartas e esperar o jogo aconte-
cer. E o candidato a vice-prefeito? Arrisca? Eu não. 

Ederson Abi, jornalista 

“Não li um livro específico sobre regulação”
Em meio à crise da água no Rio de Janeiro que tem causado muitos problemas à po-

pulação, o governador Wilson Witzel indicou um profissional para vaga de conselheiro da 
Agência Reguladora de Energia e Saneamento (Agenersa), que tem entre suas atribuições 
fiscalizar a Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (Cedae). Pela primei-
ra vez em 15 anos, a Alerj rejeitou o indicado. Os deputados que integram a Comissão de 
Normas Internas e Proposições Externas entenderam que o atual subsecretário de Óleo, Gás 
e Energia, Bernardo Sarreta, indicado por Wilson Witzel para um mandato de quatro anos, 
não tinha a qualificação necessária. Ao responder às perguntas dos deputados, Sarreta ad-
mitiu jamais ter visitado o Rio Guandu, e não soube dar detalhes sobre o eventual direi-
to de consumidores a indenizações por causa da crise da água. Ele sequer leu qualquer pu-
blicação que trate de regulação. “Não li um livro específico sobre regulação. O último livro 
que eu li, que estou lendo, não é muito específico do tema, é A Arte da Guerra, de Sun Tzu”, 
disse. Especialistas dizem que água da Cedae é tão ruim que chegará a um ponto que não 
será mais possível tratar. O que há é pena da população que só tem essa água para beber. 

diana Heinz, jornalista 

Nelcir Dall’Agnol/O Líder
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Livro: Mensagens de Luz  |  Reuniões da Seicho-NO-IE | Terças-feiras, às 20h 
| Quintas-feiras, às 15h | Encontro da Mulher Feliz  | Na Associação Local de 

Maravilha/SC | Rua 27 de Julho, 2081

por DR. DENy DONAtO ALFANO 

PSIQUE & AMOR
Psicoterapeuta e antropólogo (49) 98895 5231

O sER HumAnO É EssEnciAlmEnTE 
pERfEiTO, plEnO dE HARmOniA
No mundo criado por Deus, não 
existem doenças nem sofrimentos. 
Na verdade, o ser humano é 
perfeito, pleno de harmonia, mas 
a sua perfeição ainda não está 
manifestada no plano físico. E a ação 
de “tentar manifestar a perfeição 
também no plano fenomênico” 
é que constitui a ocorrência de 
dores ou de sofrimentos.

ElEiÇÕEs 2020 Nome certo no bastidor, vice-prefeito de Maravilha é 
anunciado pelo presidente estadual do partido durante entrevista na Rádio Líder

mdb anuncia oficialmente pré-candidatura 
de sandro donati como cabeça de chapa 
eDerson aBi

O que estava certo nos bas-
tidores foi confirmado aberta-
mente, de forma oficial, pelo 
MDB: Sandro Donati é o pré-
candidato para cabeça de chapa 
na disputa eleitoral para a pre-
feitura neste ano em Maravilha. 
Nome naturalmente mais forte 
dentro do partido hoje, Dona-
ti foi confirmado pelo presi-
dente estadual da sigla, Celso 
Maldaner. A fala foi durante 
entrevista no programa Atu-
alidades da Rádio Líder FM, 
na quarta-feira (5), quando 
ele anunciou que descartou a 
possibilidade de se licenciar 
da função de deputado para 
percorrer os municípios es-
truturando o pleito. 

Para o comandante esta-
dual e deputado de Maravilha, 
o vice-prefeito é o nome mais 
preparado para ser o candida-
to nas eleições. Maldaner afir-
mou que o MDB não abre mão 
da cabeça de chapa e falou de 
uma possível coligação para vi-
ce-prefeito. No entanto, afirmou 
que as duas vezes que o partido 
abriu essa possibilidade, no pas-
sado, perdeu a eleição. “Houve 
uma coligação do MDB com o 
PP e não deu certo. O eleitor não 
aceitou. Então, um assunto mui-
to polêmico”, afirmou Maldaner. 
No entanto, ele não descartou 
a possibilidade e afirmou que 
será um assunto debatido com o 
diretório e o presidente da sigla 
em Maravilha, o empresário Jo-
nas Dall’Agnol.

As coligações não existem 
mais para a disputa na Câma-
ra de Vereadores. Assim, o de-
putado afirma que vai ser uma 
eleição diferente em 2020, sem 

a “onda 17”, que puxou muitos 
votos na última eleição para go-
vernador, deputado, senador e 
presidente. 

O MDB tem uma meta de 
eleger 120 prefeitos (hoje pos-
sui 102) e mil vereadores (hoje 
com 847) em Santa Catarina. 
“Pelo MDB ser o partido mais 
forte, pela estrutura que tem, eu 
acredito que a eleição municipal 
vai ser diferente, principalmente 
nos pequenos municípios. Elei-
tor vai votar no cidadão que tem 
uma biografia, currículo, folha 
de serviços prestados, na perso-
nalidade, no caráter, conhecido 
na comunidade. Não vai votar 
no número”, afirmou o parla-
mentar. Com isso, acredita que a 
impossibilidade de coligação vai 
favorecer a sigla no Estado. 

VEREAdOREs E 
sEcRETÁRiOs

Após anunciar o pré-can-
didato Sandro Donati como 
cabeça de chapa para prefeito, 
o MDB confirmou que todos 
os secretários do alto escalão 
municipal serão convidados 
para a disputa eleitoral. 

Em entrevista à Rádio Lí-
der, o presidente da sigla, Jo-

nas Dall Agnol, afirmou que o 
partido está buscando os me-
lhores nomes para a eleição 
municipal. “Estamos com um 
partido coeso, unido, diretório 
bem fortalecido e as pessoas 
engajadas. A gente tem gran-

des expectativas e responsabi-
lidade para as próximas elei-
ções”, afirma. 

O presidente afirma que o 
partido não vai exigir que os 
atuais vereadores sejam can-
didatos, mas eles serão convi-
dados para a reeleição. Sobre 
os secretários, vale a mesma 
situação. “Todos serão convi-
dados a serem candidatos a 
vereadores. São pessoas que 
acumularam experiência, ad-
quiriram capacidade para a 
administração pública e fa-
zendo bom trabalho”, justifi-
ca o presidente. Ao todo, 17 
nomes serão lançados pelo 
partido para a Câmara de Ve-
readores, sendo 30% mulhe-
res, por força de legislação. 

SECRETARIADO
Cleiton Borgaro – administração e fazenda
Miriane Sartori – Saúde
Rosiméri da Silva – Educação
Pedro Gilberto Ioris – agricultura
Khatiucya Lara Imig – assistência Social
Gelson Rossetto – indústria, Comércio e Turismo

Departamentos
Rosi Reichert Heineck – Cultura
Valdenir Andreta – Trânsito
Edinar Zardo – Esporte

Celso maldaner diz que não vai interferir na construção da chapa para vice-prefeito

Divulgação

Presidente local afirma que eleição será diferente para vereador por não ter coligações

Arquivo/O Líder

Os pOlíTicOs mOdERnOs 
sãO fAscisTAs (?)

Recentemente li o livro “M” de Mario Scuratti. Um li-
vro sobre Benito Mussolini. Uma perspectiva histórica, 
não ideológica e nem sequer política. Lúcida e honesta 
como toda a historiografia teria que ser. Li porque queria 
entender melhor e para entender bem é sempre necessá-
rio começar do começo. Entender esses ventos fascistas 
que estão se reacordando pelo mundo. Queria entender 
porque isso me assusta e o medo é sempre um produto 
e um resultado da ignorância. Ou seja, sendo que sem-
pre gosto ser honesto com as minhas autoanalises assim 
como com os outros, constatando o meu medo, admito a 
minha ignorância. 

Bom, lendo o livro entendi um pouco melhor os po-
líticos de hoje ou, pelo menos, a linha moderna de atuar 
na política, cujo Mussolini foi precursor e modelo. 

Duas foram as declarações que me chamaram a aten-
ção, contribuindo a formação do meu entendimento. 

Então, em 1919, quando ainda não era ditador ita-
liano que se tornaria, mas ainda, digamos assim, um 
desencaixado em busca de poder, Mussolini declarou: 
“eu sou como um animal, sinto o vento que vem”. E ou-
tra vez disse: “eu sou o homem do depois, e tenho orgu-
lho disso”. 

Então, com a primeira declaração ele se refere ao 
“instinto político”, que de alguma maneira todos os polí-
ticos têm que ter. Mas ele, de fato, o Mussolini, por meio 
dessa declaração, disse e moldou algo a mais. Ele redu-
ziu a política ao instinto político. Bom, essa é uma ope-
ração radical porque quando nós reduzimos a vida ao 
instinto, de fato destacamos apenas os maus humores. 
Portanto o Mussolini está dizendo que a política se reduz 
em detectar e captar maus humores quais o descontento, 
o desconforto, o ressentimento, a raiva, a decepção, etc. 
e baseado nesses decidir a política, cancelando e anu-
lando assim qualquer planejamento de horizonte estra-
tégico e/ou ideológico. Está dizendo que ele, enquanto 
político, não tem ideais e não tem ideias próprias, não 
tem programas ou objetivos estratégicos: ele apenas sen-
te os humores; ele se preenche desses humores como um 
vaso vazio e baseado no conteúdo desenvolve uma linha 
e uma ação política. Um produto, um resultado e um 
contentor dos humores. Só!! 

Com a segunda afirmação, enigmática, a do “ho-
mem do depois e com orgulho”, ele está exatamente ad-
mitindo que ele não tem programas ou ideias, mas que 
ele chega um momento depois no cenário da história e 
lhe pega o acontecimento e o cavalga. Ou seja, Mussolini 
concebendo ele mesmo como uma nova tipologia de lí-
der: um líder que na era das sociedades de massas, diri-
ge as massas não guinado elas de frente, abrindo o cami-
nho e derrubando os obstáculos em vista de um objetivo 
alto e maior, talvez o que as massas nem sequer conse-
gue enxergar, mas guia ficando atrás, agradando-as e di-
zendo para as massas exatamente o que ele intui que elas 
querem escutar; uma resposta a algo, obviamente, sem-
pre negativo; maus humores que a besta cheira trazidos 
pelo vento. 

Nisso, é só nisso, Mussolini, a meu ver, pode ser con-
siderado o percursor do político moderno: um popu-
lista que ao invés de colocar algo pra frente do povo 
para o desenvolvimento do país, coloca algo de trás 
em você para o seu interesse e prazer… desculpem, 
queria dizer poder.
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LUIZ CARLOS
PRATES

nelCir Dall´aGnol 

Na noite do último dia 31, 
na Churrascaria Zatt, a JCI re-
alizou a posse da nova direto-
ria e fez a distintivação de novos 
membros. Diversas autoridades 
da comunidade local e da JCI es-
tiveram presentes.

Os novos membros são Bel-
mira Pereira de Mello, Chancar-
lyne Vivian, Diego Eckert, Le-
ocir Zitlau e Rodrigo Augusto 
Genesini Siqueira. Wilson de 
Paula, vice-presidente nacio-
nal 2020, conduziu o juramento 
e compromisso de vida dos no-
vos membros. 

O conselho diretor da JCI 
Maravilha para o ano 2020 fi-
cou composto pelo presiden-
te Claudinei Luís Regner; as-
sessor legal, Marcos Roberto 
Hibner; secretária, Adriana 
Motter Filimberti; tesoureira, 
Jessica Rossatto; conselheiros 
fiscais: Jessica Rossatto; Migue-
lina Frandoloso, Silvania Vivian 
Alba e Fabricio Ferreira. 

Conselho de Planejamen-
to Estratégico é composto por 
Claudinei Luís Regner, Mar-

TROcA dE cOmAndO Evento foi realizado em uma churrascaria da cidade, 
na noite do último dia 31

Jci maravilha tem novos 
membros e empossa diretoria

cos Roberto Hibner, Ieda Maria 
Dazzi Eckert, Fernanda Aléxia 

Bonni Willinghoefer e Gelson 
Rossato e o conselho consultivo 

Marcos Hibner, Janice Raupp e 
Dayan Rottava.

Fotos: Nelcir Dall´Agnol/O Líder

Novos membros distintivados na oportunidade

membros da nova diretoria para o ano 2020

AgROnEgóciO
sicredi esteve presente no itaipu Rural show

A 22ª edição do Itaipu Ru-
ral Show foi realizada entre os 
dias 29 de janeiro e 1º de feve-
reiro, em Pinhalzinho, apre-
sentando uma série de tec-
nologias e boas práticas do 
campo e trazendo informa-
ções que promovem maior efi-
ciência na atividade do agro-
negócio na região Sul do país. 
O Sicredi Alto Uruguai RS/
SC/MG esteve presente, for-
talecendo o relacionamen-
to com os associados, exposi-
tores e visitantes e mostrando 
seus diferenciais cooperati-
vos, produtos e serviços, como 
seguro, consórcios e pou-
pança, e as taxas e créditos.

Conforme o gerente da 
agência local do Sicredi, Le-
omar Vani, o volume de ne-
gócios foi satisfatório, alcan-
çando mais de R$ 5 milhões 
de protocolos de operações 
de crédito. “Isso se deve à 
credibilidade da cooperati-

va junto aos associados e a 
sociedade. Acredito que as 
pessoas estão percebendo 
o nosso diferencial de bem 
atender e estarmos próximos 
do nosso associado, ouvin-
do a necessidade de cada um. 
Entendo que estamos cum-
prindo a nossa missão, fa-
zendo a diferença na vida 
das pessoas”, salienta Vani.

AssOciAdO
Uma das pessoas que con-

tribuiu para os bons índices al-
cançados pela cooperativa du-
rante a feira foi André Carlos 
Franken, associado da agên-
cia Pinhalzinho. Ele, represen-
tando sua família, que possui 
32 hectares de terra e trabalha 
com foco na bacia leiteira, fi-
nanciou um robô – que é cons-

truído na Alemanha – para ti-
rar leite das mais de 160 vacas 
que estão em lactação. A famí-
lia vai adquirir dois destes equi-
pamentos, que somarão R$ 1,5 
milhão. A compra será feita pela 
praticidade e eficiência, pois o 
robô trabalha até 23 horas por 
dia e de duas ordenhas diárias, 
com o equipamento passarão 
a ser de quatro a seis por vaca.

Ascom/Divulgação

Estande ficou à disposição dos visitantes e clientes da cooperativa

pAREcER nãO É sER
O ditado é velho – “Nem tudo que parece é”! Fico pas-

mado (é pasmado o correto, pasmo está errado) com a inte-
ligência dos povos. Ditados resumem formidáveis verdades 
da Filosofia ou de qualquer “ciência” embalada em lingua-
gem rebuscada. Falando nisso, lembro-me de uma adver-
tência que faz sentido: - Se você é do primeiro ano de qual-
quer faculdade, cuidado ao ir a congressos de “doutores”, de 
colegas já formados, eles costumam usar de uma linguagem 
ininteligível para a maioria, eles se estufam, querem enga-
nar os desavisados com sua falsa erudição, erudição fanta-
siada em linguagem enfeitada de “doutorado”. Bregas idio-
tas. O que podiam dizer em A+B dizem em X-Z...

Agora, vamos à nossa conversa. Nem tudo que parece 
é... Concordas? Tenho um amigo muito feliz, está emprega-
do, carteira assinada, tem seu salário... Parece boa notícia, 
não lhe parece? Pois é, mas o tal amigo ganha salário míni-
mo. Nem tudo que parece é... Já um outro amigo está desem-
pregado há muitos meses, contudo... Vai muito bem, obriga-
do! Iniciou um negócio próprio e está ganhando muito mais 
do que ganhava quando empregado e com carteira assinada. 
Carteira assinada e nada é o mesmo para muita gente, vivem 
enroscados, sem ter onde cair mortos, mas estão emprega-
dos e com carteira assinada.

O que me trouxe até aqui nesta conversa, leitora, leitor, veio de 
uma manchete que acabei de ler – “Desemprego cai para 11%, in-
formais são 41% dos ocupados hoje no Brasil”. E eu digo, graças ao 
deus deles! É muito melhor ser um “informal” na vida ganhando 
bem que um “carteira-assinada” ganhando merrecas... Há mui-
to preconceito entre nós diante dos que saem para a luta pesso-
al no trabalho. Muitos, é verdade, saem gemendo, mas a vida os 
empurra a uma iniciativa que, não raro, os faz, mais tarde, suspirar 
de prazer: - Pois não é que deu certo? Sempre vai dar certo quan-
do saímos das fantasias sem ações e entramos na realidade das se-
mentes do bom suor, do lutar por nós mesmos, semear, crer e co-
lher. Sempre vai dar certo. Mas vá dizer isso para as hordas que 
andam esfregando as mãos por uma carteira-assinada, posto que 
com rendimentos minguados e deslavadas explorações. Temos 
que perder o “pudor” de trabalhar por nós e para nós. Viver.

ElAs
Vou me repetir sim... Coisas que me incomodam pela in-

decência. Falo de “religiosos” na tevê, padres, mais das ve-
zes, dançando e cantando, cantando músicas bem “român-
ticas”, daquelas de motel... E ninguém reage? E por que não 
existe uma única e miserável freira fazendo o mesmo? Elas 
fariam bem melhor e não estariam pecando, pois não? En-
tendo, as beatas telespectadoras acabariam com elas, sei 
bem das beatas “santinhas”... Nojo!

ElEs
Eles quem? Os pobres bichinhos indefesos. Ouça esta man-

chete: - “Temporada de abandono de cães e gatos”. A reporta-
gem do jornal gaúcho diz que é um horror o que “famílias” gaú-
chas fazem nesta temporada de sair de casa, muitos para chatear 
em Santa Catarina... Simplesmente jogam na rua seus até então 
“amados” bichinhos, não os tendo com quem deixar. Desejo o 
pior para essa gentalha e a todos os daqui que fazem por igual.

fAlTA diZER
Li há pouco no livro da Oprah Winfrey – “O Que Eu Sei De 

Verdade”: - “O sentido da vida é se transformar na pessoa que 
você nasceu para ser, crescer o que for necessário”. Concordo, 
mas... As multidões que andam por aí não têm a mínima ideia 
do que vieram fazer na vida. Quase 90% dos universitários não 
sabem o porquê estão em sala de aula. Perdedores.
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A Secretaria de Saú-
de de Maravilha vai realizar 
mais um mutirão de exa-
mes para zerar a fila de ul-
trassonografia de tireoide. 
De acordo com a secretá-
ria, Miriane Sartori, a cha-
mada dos pacientes ini-
ciou na segunda-feira (3). 

Ao todo, são 70 pessoas 
que terão o exame realiza-
do em fevereiro e março. “É 
um exame de média com-
plexidade que o município 
assumiu a responsabilida-

de de fazer para zerar a fila. 
Vamos conseguir graças a 
um recurso de emenda par-
lamentar do deputado fede-
ral Celso Maldaner (MDB) 
que conseguimos em Brasí-
lia. Com esta emenda já re-
alizamos diversos procedi-
mentos e terminamos 2019 
com a fila zerada nas ma-
mografias, ultrassonogra-
fias de mama, cirurgia ge-
ral, densitometria óssea, 
cintilografia e cirurgia gi-
necológica”, destaca.

EXAmEs
saúde vai zerar mais uma 
fila de procedimentos

imuniZAÇãO Devem ser vacinadas todas as pessoas com idade 
entre seis meses e 49 anos

campanha de vacinação contra 
o sarampo começa na próxima semana 
Carine arenHarDt

A Campanha Nacional de 
Vacinação contra o Sarampo 
será realizada no período de 10 
de fevereiro a 13 de março. No 
dia 15 de fevereiro será o sábado 
D, com horário especial de aten-
dimento das 8h às 17h em Ma-
ravilha. Durante a semana o ho-
rário de atendimento será das 
7h30 às 11h30 e das 13h às 17h 
na Sala de Vacinas, na unidade 
de saúde do Bairro Floresta.  

Nesta semana foi anuncia-
da a ampliação da faixa etária 
que vai receber a dose. Devem 
ser vacinadas todas as pesso-
as com idade entre seis meses e 
49 anos. A responsável pela Sala 

altamente contagioso, o sarampo é uma doença 
respiratória, com potencial para evoluir para um 
quadro grave, causando inclusive a morte do paciente. 
Conforme a Diretoria de vigilância Epidemiológica 
de Santa Catarina (Dive/SC), em 2019 o estado teve 
dois períodos com surto da doença. Três casos foram 
notificados no mês de fevereiro e a partir de julho 
iniciou-se um novo surto.  
O estado teve 276 casos de sarampo em 2019, sendo 
que a faixa etária mais atingida foi de adultos jovens 
com idade entre 15 e 29 anos. Em 2020 o surto de 
sarampo continua. O Estado já confirmou 15 casos 
neste ano e tem outros em investigação. Os sintomas 
são febre alta, coriza, tosse, olhos avermelhados e 
manchas vermelhas.

imunização será na Sala de vacinas, na unidade do Bairro floresta

Arquivo/O Líder

de Vacinas em Maravilha, Solan-
ge Hofstatter, explica que a equi-
pe vai conferir a carteira de vaci-
nação deste público e verificar se 

a pessoa está com vacina do sa-
rampo pendente.

Solange reforça o convite 
para que o público-alvo compa-

reça na Sala de Vacinas e destaca 
que na oportunidade também já 
será conferido se as demais vaci-
nas estão em dia. 

pROmOÇãO
Rede leve faz entrega de carro para 
cliente em maravilha 
Diana Heinz

Na tarde de segunda-
feira (3) Janice Rintzel, de 
São Miguel da Boa Vista, 
recebeu sua S10 zero qui-
lômetro. Ela é a ganhado-
ra da promoção “Acelera 
Aê” da Rede Leve. O sor-
teio foi realizado no sába-
do (1º) em Chapecó e en-
volveu mais de 500 mil 
cupons. Ela recebeu o ve-
ículo do proprietário da 
rede, Lorivan Webber, em 
Maravilha. “Eu não espe-
rava ganhar. Quando rece-
bi a ligação foi uma surpre-
sa e é difícil de acreditar. 
Agora é só agradecer”, disse. 

A Leve conta atualmen-

Janice rintzel, de São miguel da Boa vista, ganhou uma S10

Diana Heinz /O Líder

te com mais de 30 lojas. 
Para Webber, a promoção 
é uma forma de agradecer 

aos clientes. “O momen-
to é de muita satisfação e 
alegria. A promoção é au-

torizada pela Secretaria da 
Fazenda e ocorreu entre ou-
tubro e janeiro”, explica. 

cOOpERATiVA
sicoob credial opera 
com taxas reduzidas 
nas linhas de crédito

Mais do que prestar aten-
dimento personalizado, o Si-
coob Credial tem compro-
misso com o crescimento 
de seus associados e o de-
senvolvimento dos municí-
pios em que está inserido.

Por esta razão a co-
operativa iniciou o ano 
2020 com seu “Mês D Ne-
gócios”, operando com ta-
xas reduzidas em suas li-
nhas de crédito, adequadas 
para atender a necessida-
de de seus associados. 

Para pessoa física, se os 
planos consistem em refor-
mar um imóvel, conquistar 
a casa própria, comprar um 
automóvel ou eletrodomésti-
co, cuidar da saúde, investir 
nos estudos, conhecer novos 
lugares ou finalmente reali-
zar aquele sonho tão aguar-
dado, o Sicoob Credial tem 
as opções de crédito certas.

E, se os objetivos são: 
abrir ou ampliar o próprio 
negócio, dar sustentabili-
dade e praticidade na con-
dução das atividades de sua 

empresa, também há diver-
sas linhas de créditos que se 
encaixam no orçamento.

As linhas e progra-
mas de crédito operam ain-
da com condições atra-
entes para o agronegócio, 
incentivando o desenvolvi-
mento agropecuário e ma-
nutenção do pequeno ao 
grande produtor no campo.

Para o diretor-executi-
vo do Sicoob Credial, Márcio 
Schmitt, a cooperativa tem es-
timulado o acesso ao crédi-
to consciente, com excelentes 
resultados. “O propósito de 
nossa instituição consiste em 
compartilhar sonhos e pros-
peridade com nossos associa-
dos, trazendo inclusão social 
e financeira à comunidade 
em que atuamos, sempre com 
transparência, ética e respon-
sabilidade. Desse modo, nos 
primeiros meses de 2020 es-
tamos ofertando crédito em 
condições altamente favorá-
veis para que nosso associado 
tenha oportunidade de alcan-
çar seus objetivos”, finaliza.

Diretor-executivo do Sicoob Credial, márcio Schmitt

Divulgação
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“O valor que os bens possuem para cada 
indivíduo constitui a base mais importante 
para a determinação do preço.”

Carl Menger, fundador da Escola 
Austríaca de Economia

por RAqUEL BASSO HÜBNER

ECONOMIA E NEGÓCIOS
raquel@jornalolider.com.br

governo paga pensão a 52 mil filhas 
solteiras de ex-servidores

O pagamento de pensão para filhas solteiras não é exclusividade do 
Congresso e dos militares. No Executivo, ao menos 52 mil mulheres rece-
bem a benesse pelo simples fato de não terem casado no papel e seus pais, 
todos civis, terem trabalhado para a União até 1990, conforme matéria de 
Vinícius Valfré, do Estadão. Os dados totais não são disponibilizados. As 
informações dos únicos dois meses só estão disponíveis por determina-
ção do Tribunal de Contas da União (TCU), em acolhimento à denúncia 
do site Fiquem Sabendo. Somente nos dois últimos meses do ano o custo 
do benefício para o país foi de R$ 630,5 milhões. A “bolsa solteira” foi cria-
da por uma lei de 1958, já revogada, com a justificativa de que as mulhe-
res não poderiam se sustentar sem um pai ou um marido. O benefício tam-
bém é garantido até o fim da vida às filhas solteiras de ex-parlamentares e 
de ex-servidores do Congresso que não se casam ou não têm emprego pú-
blico. A lei foi revogada em 1990, mas quem adquiriu o direito continua re-
cebendo. O levantamento considerou apenas mulheres ligadas a órgãos fe-
derais civis, excluídos, portanto, Forças Armadas e Ministério da Defesa.

Divulgação

A ressaca do mercado automotivo brasileiro

O mercado em janeiro registrou 184 mil carros novos vendidos con-
tra 191 mil sobre janeiro de 2019, queda nas vendas de 3,5%, principal-
mente na parte de automóveis. O segmento de hatch pequeno regis-
trou queda de 5,5%; assim como o de sedans pequenos e médios, com 
retração de 4,2% e 16%, respectivamente. Houve forte retração nos mo-
novolumes (-23%); hatchs médios (-32%) e stations wagon (-86%). 
Quanto às SUVs, foram vendidos 57 carros a mais do que no ano pas-
sado, com crescimento de 0,1%. Quanto aos veículos comerciais le-
ves, os subsegmentos de picapes grandes (+13%), picapes pequenas 
(+5%) e furgões (+7%) ajudaram o setor a registrar crescimento de 10%.

Senado dos EUA absolve Trump 
em processo de impeachment

O Senado dos Estados Unidos absolveu 
na noite de quarta-feira (5) o presidente Do-
nald Trump das acusações de abuso de po-
der e obstrução do Congresso. Com a decisão, 
o líder americano, que foi o terceiro presiden-
te da história do país a ser julgado, será man-
tido no cargo. Na primeira votação sobre a de-
núncia de abuso de poder, Trump foi absolvido 
ao receber 52 votos “não culpado” e 48 “cul-
pado”. Já referente à acusação sobre a obstru-
ção do Congresso, o magnata levou a melhor 
com 53 votos favoráveis e 47 contrários. Es-
sas decisões afetam a economia mundial devi-
do ao poderio econômico dos EUA, que exerce 
um grande poder sobre os organismos financei-
ros internacionais, além de exercer um forte po-
der de manipulação sobre o mercado global.

Com coronavírus, empresas brasileiras que 
exportam para a China perdem valor na Bolsa

Entre o último dia 23 de janeiro e a segunda-feira 
(3) - quando o quadro se agravou e a Organização 
mundial da Saúde (OmS) decretou emergência de 
saúde internacional devido ao aumento do número 
de casos da doença, que já resultou em mais de 360 
mortes - cinco grandes empresas brasileiras perderam 
r$ 54,4 bilhões em valor de mercado, segundo dados 
compilados pela consultoria Economática, conforme 
matéria do Jornal O Globo. Para especialistas, isso 
reflete o temor de um freio na economia global. 
Segundo dados do ministério da Economia, a China 
representou 28% das exportações do Brasil em 2019, 
mais que o dobro da fatia dos EUa, segundo principal 
destino do comércio exterior do país, com 13%. Entre 
os principais produtos exportados para a China estão 
soja, óleo bruto de petróleo, minério de ferro, celulose, 
carne bovina e suína. até o fim do ano, há espaço 
para uma recuperação da economia chinesa, pois 
os contratos de compra de matéria-prima têm longa 
duração. No entanto, é provável haver queda de preços 
das commodities, com possibilidade de queda de preço 
e da quantidade demandada. Se houver os dois, as 
empresas vão perder duplamente. Com a redução da 
compra de matéria-prima, produções e exportações 
serão impactadas.

Aposentados 
devem R$ 138 bi

Não bastassem todos os problemas 
enfrentados pelos trabalhadores com 
o Instituto Nacional do Seguro Social 
(INSS), as dívidas de aposentados e pen-
sionistas no crédito consignado atin-
giram, em dezembro de 2019, o maior 
nível da história: R$ 138,7 bilhões. Se-
gundo o Banco Central (BC), ao longo 
do ano passado os débitos assumidos 
com bancos cresceram R$ 13,5 bilhões, 
ou seja, mais de R$ 1,1 bilhão por mês. 
Não por acaso, muitos aposentados e 
pensionistas não estão conseguindo 
cumprir todos os compromissos. Téc-
nicos do INSS explicam que, além do 
consignado, aposentados e pensionis-
tas estão devendo no cheque especial 
e no cartão de crédito. Eles observam 
que muitas das dívidas são feitas a pe-
dido de familiares. Há casos em que fi-
lhos e outros parentes obrigam os ido-
sos a se endividarem, sob o risco de 
serem abandonados. Em várias regi-
ões do país, aposentados e pensionis-
tas do INSS são arrimos de família.

Banco Central corta Selic 
para 4,25% e indica fim do 
ciclo de redução de juros

O Comitê de Política Monetária (Copom) decidiu 
na quarta-feira (5) cortar a Selic pela quinta vez segui-
da, desta vez em 0,25 ponto percentual, para 4,25%, a me-
nor taxa básica de juros da história. A questão agora fica 
para os próximos passos do Banco Central. No comunica-
do, a autoridade monetária indicou o fim do ciclo de re-
dução de juros, afirmando que “vê como adequada a in-
terrupção do processo de flexibilização monetária”.

tARIFA ExtRA NA CONtA DE 
LUZ SOMA R$ 35 BI

Desde que foi instituído o mecanismo de bandeira tarifária na fatura de 
energia elétrica, em 2015, os consumidores brasileiros pagaram R$ 35,4 bi-
lhões de acréscimo nas contas de luz. Segundo a Agência Nacional de Energia 
Elétrica (Aneel), a conta está superavitária em R$ 736,9 milhões, e esse valor 
será utilizado para reduzir as tarifas em 2020. O sistema de bandeiras entrou 
em vigor em 2015, por conta do alto custo da energia naquele ano, em que 
houve uma seca severa e os reservatórios de água ficaram com níveis mui-
to baixos. A medida buscou equalizar as contas das distribuidoras, que, an-
tes do mecanismo, suportavam o aumento do custo de energia, que só eram 
corrigidos uma vez por ano, durante a revisão tarifária das concessionárias.

https://oglobo.globo.com/sociedade/saude/oms-decreta-emergencia-de-saude-publica-internacional-por-coronavirus-24220018
https://oglobo.globo.com/sociedade/saude/oms-decreta-emergencia-de-saude-publica-internacional-por-coronavirus-24220018
https://oglobo.globo.com/sociedade/saude/oms-decreta-emergencia-de-saude-publica-internacional-por-coronavirus-24220018
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pREsTAÇãO dE cOnTAs
sicredi dá início ao cronograma de assembleias 

O município de Taqua-
ruçu do Sul sediou a primei-
ra assembleia do Sicredi Alto 
Uruguai RS/SC/MG na segun-
da-feira (3). Os encontros se-
rão promovidos em todos os 
municípios que a cooperati-
va possui agência, seguindo até 
dia 20 de março, quando ocor-
re a última, em Maravilha. 

Após, para culminar o ci-
clo assemblear, será realizada a 
assembleia geral, no dia 18 de 
abril, às 10h, tendo como local 
o Centro de Eventos da coope-
rativa em Rodeio Bonito. Neste 
ano haverá pauta extraordinária 
que vai tratar da reforma estatu-
tária, e ordinariamente, a pres-
tação de contas, a destinação 
dos resultados, a atualização 
de normativos e outros assun-
tos. Também haverá a eleição 
dos coordenadores de núcleo. 

A presidente, Angelita Ma-
risa Cadoná, que conduzirá as 
assembleias, destaca a impor-

CRONOgRAMA EM SC
Dia 11 de fevereiro: Palmitos, no Centro Comunitário 
Evangélico
Dia 20 de fevereiro: São Carlos, no Salão Paroquial
Dia 3 de março: Saudades, no módulo Esportivo de 
Saudades
Dia 4 de março: Caibi, no Salão Paroquial
Dia 5 de março: Cunha Porã, na SEr auriverde
Dia 18 de março: Pinhalzinho, no Salão Paroquial
Dia 20 de março: maravilha, no Salão da Comunidade 
Evangélica

tância dos encontros. “A assem-
bleia é o órgão supremo da coo-
perativa, onde os associados se 
reúnem para participar, expres-
sarem sua opinião e juntos de-
cidirem o rumo do empreen-
dimento. Além disso, podem 
acompanhar o andamento do 
planejamento econômico fi-
nanceiro e aspirações estraté-
gicas de curto, médio e longo 
prazo da cooperativa”, reforça.

assembleias são oportunidades de participação dos associados

Divulgação

Atendendo à legislação 
federal e o TAC da Acessibi-
lidade, o governo de Mara-
vilha está finalizando o pro-
cesso para a instalação de 
um elevador que vai faci-
litar o acesso ao segundo 
piso da prefeitura. A plata-
forma vai garantir acessi-
bilidade ao segundo andar 
para cadeirantes e pessoas 

com mobilidade reduzida. 
O investimento é de R$ 

121.950 mil, com recursos 
próprios do município. A ins-
talação do elevador é feita 
pela empresa Dalcar, vence-
dora do processo de licitação. 
O acesso ao equipamento 
será pela parte interna da pre-
feitura, no primeiro piso, dan-
do acesso ao segundo andar.

Elevador está sendo instalado na prefeitura

AcEssibilidAdE
prefeitura ganha elevador 
para acesso ao segundo piso 

Carine Arenhardt/O Líder

mARAVilHA Departamento de Trânsito estima que mais de 23 mil veículos circulam pela cidade diariamente 

frota de veículos cresce mais de 20% em cinco anos 
e número se aproxima da estimativa populacional 
Carine arenHarDt 

Considerado um polo re-
gional, Maravilha vem se des-
tacando em números entre os 
municípios da região. Com 
uma economia em expan-
são, a Cidade das Crianças 
não para de crescer. O muni-
cípio teve crescimento popu-
lacional de aproximadamen-
te 8% desde 2014. O número, 
claro, é positivo, no entanto 
o que chama a atenção é que 
fica bem abaixo do aumento 
na frota de veículos. 

O município teve cres-
cimento de 23% nos em-
placamentos desde 2014 
e fechou o ano 2019 com 
21.867 veículos. Levan-
do em consideração a esti-
mativa populacional divul-
gada pelo IBGE, em 2019 
o município tinha 25.762 
habitantes, o que significa 
que o município se aproxi-
ma de alcançar a marca de 
um veículo emplacado por 
habitante. 

Com números tão expres-
sivos, o trânsito da cidade se-

gue cada dia mais agitado. 
Conforme o diretor de Trânsi-
to, Valdemir Andretta, Maravi-
lha ainda recebe diariamente 
veículos de outros municí-
pios. Andretta diz que a mé-
dia diária de veículos que 
circulam na cidade é supe-
rior a 23 mil, um número 

que cresce a cada ano. 
Somente em 2019 foram 

1.225 novos emplacamen-
tos em Maravilha, um cres-
cimento superior a 5% em 
comparação com 2018. Do 
total de veículos, destacam-
se os automóveis, que hoje 
somam 11.104. Em seguida 

vêm as motocicletas, conta-
bilizadas em 3.128, além das 
motonetas, que somam mais 
1.645 emplacadas. Caminho-
netes contabilizam 1.799 e 
camionetas 1.065. O muni-
cípio também tem 894 cami-
nhões e 785 semirreboques, 
entre os números mais altos. 

veículos deixam ruas movimentadas principalmente nos horários de pico

Arquivo/O Líder
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por DR. GEOvANI DELEvAtI

MEDICINA E SAÚDE

bAlAniTE

cAusAs
as balanites podem resultar de fatores irritantes à glande 
(uso de certos sabonetes, pomadas ou contato com 
alguns tipos de tecidos) ou de infecção decorrente da 
presença de microrganismos (bactérias, vírus, fungos). 
O acúmulo desses microrganismos juntamente com 
restos celulares provenientes da descamação, sob o 
prepúcio, forma o esmegma, espécie de sebo que é 
decomposto por bactérias, adquirindo mau cheiro. O 
esmegma, em contato com a pele da glande, promove a 
inflamação por ser uma substância irritante.

sinTOmAs
a principal manifestação é a inflamação, que provoca 
vermelhidão, aumento da temperatura local e dor, às 
vezes, acompanhada de inchaço. Podem aparecer 
ulcerações (pequenas feridas) na superfície da glande. 
Nos casos associados à infecção, podem estar 
presentes pústulas (bolhas com pus) e os pacientes 
também referem coceira e presença de secreção 
malcheirosa.

diAgnósTicO
O diagnóstico é feito principalmente com base nos 
sintomas que o paciente refere e no aspecto da lesão 
visualizada no exame físico. Coleta-se uma amostra 
do líquido presente nas lesões para determinar se a 
inflamação é ou não de causa infecciosa. Pode-se também 
realizar uma biópsia (extração de pequena amostra de 
tecido da ferida) para descartar a possibilidade de outras 
doenças malignas, como câncer de pênis.

TRATAmEnTO 
O tratamento das balanites depende da causa 
da inflamação. Balanites infecciosas são 
tratadas com uso de antibióticos e antifúngicos, 
associados a orientações de higienização 
adequada. Nestes casos, é fundamental o 
tratamento da parceira para erradicar eficientemente 
a doença. a circuncisão é uma opção, por facilitar a 
higienização e, assim, proteger o indivíduo.
Nos outros casos, deve-se evitar exposição aos agentes 
irritantes identificados como causadores do processo, 
como pomadas e sabonetes. as balanites não 
infecciosas podem ser tratadas com medicamentos 
anti-inflamatórios.

cOmplicAÇÕEs
as principais complicações são fimose 
(estreitamento do prepúcio de modo a não permitir 
que seja tracionado e exponha a glande e fissura 
do prepúcio - espécie de fenda causada pelo 
aumento das ulcerações). Outras complicações 
relacionadas com a causa da balanite podem estar 
presentes.

pREVEnÇãO
Boa higiene (com retração do prepúcio), circuncisão, 
tratamento da(o) parceira(o) e uso de preservativo nas 
relações sexuais são os melhores métodos de prevenção 
das balanites.

Fonte: sbu-sp.org.br

Balanite é uma inflamação da glan-
de (cabeça do pênis) associada 
a uma infecção. Quando o pre-

púcio (pele que recobre a glande e que 
pode ser tracionada para expô-la) tam-
bém é acometido, usa-se o termo bala-
nopostite.

As balanites estão frequentemente 
associadas a agentes infecciosos trans-

mitidos durante a relação sexual com 
parceiro(a) infectado(a), mas também 
pode decorrer de fatores não-infeccio-
sos (doenças de pele, traumas, alergias). 
O câncer de pênis também pode se ma-
nifestar na forma de balanite.

Os homens mais predispostos são os 
que mantêm relações sexuais sem proteção 
com parceiras infectadas, com hábitos de 

higiene precários. Desta forma, mais 
predispostos a infecções (como pa-
cientes portadores de diabetes mellitus 
e imunodeficiências), e aqueles em uso de 
antibióticos de amplo espectro. Parece que 
a circuncisão (cirurgia usada para retirar o 
prepúcio, muito difundida entre os judeus) 
protege o homem das balanites por facilitar 
a higienização do pênis.
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CaMilla Constantin 

Segue até sexta-feira (14) 
o prazo de inscrição para cas-
tração de animais em Maravi-
lha, junto ao setor de Vigilância 
Sanitária. A prefeitura irá pros-
seguir com as medidas estabe-
lecidas pelo Programa de Pro-
teção Animal e nesta segunda 
etapa serão esterilizados os ani-
mais de famílias de baixa ren-
da que comprovem inscrição 
no cadastro único para progra-

mas sociais do governo federal. 
Para fazer o cadastro é ne-

cessário ser maior de idade, 
apresentar comprovante de re-
sidência no município de Ma-
ravilha e cópia dos documentos 
pessoais com foto. Além disso, o 
proprietário irá assinar uma de-
claração de responsabilidade. 

Até esta semana, 52 animais 
já haviam sido registrados. Caso 
não seja possível atender todos 
nesta fase, os demais ficam ca-
dastrados para a próxima etapa.

Primeira etapa atendeu mais de 90 animais

cAsTRAÇãO
prazo de cadastro dos animais 
encerra na próxima semana 

Divulgação

VOlunTÁRiO Grupo levará doadores ao Hemosc de Chapecó na quarta-feira (12)

parceria entre empresas resulta 
em cinco doações de sangue
Diana Heinz

Desde 2018 a loja Max 
Veste e a Transcatto Turis-
mo têm uma parceria: eles 
organizam idas ao Cen-
tro de Hematologia e He-
moterapia de Santa Catari-
na (Hemosc) de Chapecó. 
Tudo começou com a von-
tade de doar sangue. Sem 
transporte, os proprietários 
da loja resolveram entrar 
em contato com a Transcat-
to, foi então que nasceu a 
parceria. 

Eles organizam as idas, 
informam pessoas interes-
sadas e selecionam uma 
data disponível no He-
mosc. Tudo de forma gra-
tuita. Desde que começou, 
há um ano e meio, o grupo 
fez o trajeto cinco vezes. A 
próxima ida será na quarta-
feira (12) e interessados po-

registro de um dos encontros para doação

dem entrar em contato pelo 
telefone (49) 99910 7229. “O 
interesse cresceu tanto que 
agora as pessoas se organi-
zam e a gente leva. Vai ser a 
primeira vez que vai um mi-
cro-ônibus, com 24 lugares. 
Dá uma sensação de que a 

gente se une por algo maior, 
isso é muito importante”, 
explica a organização. 

bRAsil sEm fREsTAs 
Nesta edição o grupo 
também auxiliará o 
projeto Brasil Sem 

frestas, que consiste 
na doação de caixas 
de leite vazias. a 
iniciativa faz parte do 
programa nacional, 
atuante em Chapecó, 
que tem como objetivo 
proteger as casas da 
umidade e do frio. as 
embalagens servem 
como um isolante 
térmico, assim é 
possível bloquear o 
frio, o vento e água 
que entram pelas 
frestas e buracos 
das casas. “Nós 
reunimos caixas e 
aproveitaremos a 
viagem para efetuar 
a doação. Uma ação 
leva à outra e assim 
podemos ajudar mais 
as pessoas”, finaliza. 
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infORmE publiciTÁRiO

A semana começou de 
forma muito especial 
para a família Auri-

verde. Na segunda-feira (3) 
a Cooperativa Auriverde co-
memorou 52 anos de histó-
ria. A Cooperativa Agríco-
la Mista Cunha Porã Ltda. 
nasceu no ano 1968, criada 
por um grupo de 69 agricul-
tores, que apesar dos desa-
fios e desconhecimento so-
bre o cooperativismo, não 
desistiram e conquistaram 
um marco importante na co-
munidade regional.

Em 1975 a Cooperati-
va Agrícola Mista Cunha 
Porã promoveu a fusão com 
a Cooperativa Agrícola Mis-
ta Maravilha, passando a se 

chamar Cooperativa Regio-
nal Auriverde. Em 1982 in-
corporou também a Coapesc 
de São Carlos. 

O presidente da Auri-
verde, Claudio Post, agrade-
ceu a todos que fazem par-
te desta grande família. “O 
sucesso sempre é conquis-
tado através de várias mãos, 
parabenizo e dedico todo o 
crescimento e destaque da 
cooperativa aos associados, 
clientes, funcionários, em-
presas parceiras e comunida-
de como um todo. Parabéns à 
Auriverde pelos seus 52 anos 
de dedicação e comprometi-
mento com o cooperativismo 
e com o agronegócio”, desta-
cou Post.

AniVERsÁRiO Presidente destaca o trabalho desenvolvido e o crescimento da cooperativa em mais de cinco décadas 

cooperativa Regional Auriverde 
comemora 52 anos de história

pROgRAmAs sOciAis
No aspecto social, a auriverde também tem realizado 
diversas atividades, como a liderança feminina, 
liderança jovem, trabalhos com juventude rural, 
trabalhos em parceria do Sescoop|SC – como o 
Jovemcoop, Programa Cooperjovem com escolas 
parceiras, e o Programa Escola no Campo, que leva 
conhecimentos e informações até as escolas. 

inVEsTimEnTOs E cREscimEnTO
No quesito econômico, a Auriverde está em um 
patamar excelente, da qual esteve em destaque 
entre as maiores cooperativas do país. No último 
ano chegou ao faturamento de R$ 663 milhões e um 
resultado acima de R$ 30 milhões. Os resultados 
são também compartilhados com associados e 
funcionários, de forma que esse crescimento seja 
benéfico para toda a sociedade.
O ano 2019 foi também muito importante para a 
Auriverde no crescimento expressivo no setor de 
suinocultura. Destaque também para a área de 
atuação, como a abertura de filial no estado do 
Rio Grande do Sul, na cidade de Giruá. Também foi 
investido na ampliação e conclusão dos silos para 
armazenagem de grãos no município de Cunha Porã, 

com capacidade para 200 mil sacos. 
Ainda em 2019, foi realizada a reinauguração da 
Agropecuária Auriverde em Iraceminha, e inauguração 
da obra no Super Auriverde, também neste município. 
“Tivemos a conquista da ampliação da estrutura física da 
filial de Vila Nova, da qual também pertence ao município 
de Iraceminha. Além da ampliação e modernização do 
Moinho da Realta Alimentos”, afirma Post.
No início deste ano o departamento de máquinas e 
equipamentos agrícolas da Auriverde também recebeu 
troféu de revelação 2019, como reconhecimento 
e destaque na premiação TOP 10 no quesito revenda, 
através da empresa parceira Planticenter, sendo este 
departamento considerado entre as 10 melhores revendas, 
melhor assistência técnica e pós-venda de qualidade.

Fotos: Divulgação

Presidente da auriverde, Claudio Post vice-presidente da auriverde, Daniel ferrari

ampliação e modernização do moinho da realta alimentos
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VÁ dE lEnÇO

Rede feminina lembra o dia mundial de combate ao câncer 
A quarta-feira (4) mar-

cou o Dia Mundial de Com-
bate ao Câncer, uma doença 
que afeta milhões de pesso-
as pelo mundo. Em Maravi-
lha a data foi lembrada pela 
Rede Feminina de Comba-
te ao Câncer. Colaboradoras e 
voluntárias se reuniram e fo-
tografaram com lenços na ca-
beça, em homenagem a to-
das as pessoas que enfrentam 
o tratamento da doença. 

Conforme as integran-
tes da Rede, qualquer pessoa 
pode estar sujeita à doença, 
além das milhares que já con-
vivem com o câncer. “O dia 4 
de fevereiro serve para todos 

lembrarmos que a luta pela 
vida e contra o câncer deve 
ser levada a sério. Essa luta é 
de todos nós, vamos vencer o 
câncer. O nosso apoio às pes-

soas com essa doença pode 
ser a esperança que elas preci-
sam para realizar o tratamen-
to e lutar a favor da preserva-
ção de sua vida”, destacaram. 

As voluntárias afirmam 
que toda atitude de luta contra 
a doença, toda nova ideia que 
auxilie na prevenção do cân-
cer, sempre será bem-vinda. 

Vale lembrar que os cuidados 
com a saúde são essenciais 
para que as células canceríge-
nas não apareçam. “Uma pes-
soa com o corpo saudável pos-

sui pouquíssimas chances de 
ter a doença. Busque uma me-
lhoria em sua alimentação 
e oriente a todos sobre essa 
luta”, finalizam as voluntárias. 

Fotos: Divulgação

voluntárias se reuniram com lenços na cabeça Colaboradoras também participaram da ação

EducAÇãO Trabalho de reformas nas escolas da rede municipal deve seguir até abril 

com obras em três escolas, ano letivo começa na 
segunda-feira para mais de 4.700 alunos em maravilha 
Carine arenHarDt 

As sete escolas estaduais 
e municipais de Maravilha re-
cebem a partir da segunda-fei-
ra (10) os mais de 4.700 alunos 
do ensino fundamental e médio 
para o início do ano letivo 2020. 
Nas escolas da rede estadual são 
aproximadamente 2.840 estu-
dantes, mais cerca de 200 atendi-
dos pelo Centro de Educação de 
Jovens e Adultos (Ceja). 

A EEB Nossa Senhora da Sa-
lete segue com o maior núme-
ro de alunos, tendo aproxima-
damente 1.150 matriculados. A 
EEB João XXIII atende neste ano 
990 estudantes, a EEB Santa Te-
rezinha mais 450 e a EEB Jusce-
lino Kubitschek de Oliveira 250 
alunos, todos números aproxi-
mados. 

Já a rede municipal de en-

sino deve atender aproximada-
mente 930 estudantes no ensi-
no fundamental e mais de 750 na 
pré-escola. As creches, que ini-
ciaram o ano letivo já na quarta-

feira (5), atendem neste início de 
ano mais de 860 crianças e ainda 
disponibilizam de vagas. Os pais 
interessados em matricular os fi-
lhos nas creches devem procurar 

a Secretaria de Educação. O total 
de crianças atendidas pela rede 
municipal é de aproximadamen-
te 2.550, entre creches, pré-escola 
e ensino fundamental.

REfORmAs Em AndAmEnTO 
Os centros educacionais monteiro lobato, mundo 
infantil (Caic) e vereador raymundo veit seguem 
com obras de reforma, adequações e pintura em 
andamento, em paralelo ao início do ano letivo. 
Conforme a secretária municipal de Educação, 
rosiméri rodrigues da Silva, os trabalhos no Caic e 
monteiro lobato estão mais adiantados. 
a obra no CE vereador raymundo veit começou 
neste mês, mas também deve ser executada com 
agilidade. a previsão é que todas as obras sejam 
entregues até o mês de abril. a secretária explica 
que todas as empresas responsáveis pelo serviço 
foram orientadas sobre o cronograma de trabalho, 
para causar o menor transtorno possível aos 
alunos. 
“Priorizamos a pintura interna das salas de aula, 
de cozinhas e demais espaços que vamos usar 
mais. E os nos demais espaços (onde a obra não 
foi concluída), conversamos com as empresas para 
que possam trabalhar em outros períodos quando 
não tem aula, à noite e fins de semana”, explica a 
secretária. 

Obra no CE vereador raymundo veit começou neste mês

Carine Arenhardt/O Líder
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por SIMONE HÜBNER

TOQUE DE REQUINTE

Vitrine

Excelente fim de semana  a todos!

NETIquETA: o que é?
A 

netiqueta (neolo-
gismo oriundo da 
fusão das pala-
vras net + etique-

ta) cumpre o papel de inter-
mediar a boa comunicação e 
prezar por uma vivência vir-
tual harmônica. Regras de 
comportamento são neces-
sárias em qualquer tipo de 
convívio social e, na internet, 

isso não é diferente. Com a 
dificuldade em interpretar 
emoções e conotações na co-
municação via web, uma eti-
queta virtual se torna im-
prescindível.

Para promover essas re-
gras, montamos um guia 
com algumas regras básicas 
de netiqueta e uma breve ex-
plicação do que é.

nETiquETA – fóRuns E REdEs sOciAis
Respeite as regras do grupo
antes de disparar mensagens em algum 
grupo, entenda o funcionamento dele. 
muitos grupos têm documentos com 
regras e orientações aos participantes.

procure antes de perguntar
Procure no histórico do grupo se a sua 
dúvida ou mensagem já não foi tema de 
debate. Caso tenha sido, mas você deseja 
realizar um novo comentário, não abra 
outro tópico. Escreva no tópico existente e 
“reavive” a discussão.

não repita mensagens
Não mande as mesmas mensagens 

várias vezes. isso é uma forma de spam e 
torna os fóruns desagradáveis.

seja educado e respeitoso
Seja sempre educado e respeitoso 
com todos os participantes e acate as 
decisões de moderadores. Eles estão ali 
exatamente para conduzir os fóruns de 
uma forma benéfica a todos.

Evite escrever mensagens acaloradas
Com o “anonimato” que a internet oferece, 
é muito comum que as discussões 
atinjam níveis que, na realidade, não 
atingiriam. lembre-se que a internet é um 
espaço de convívio como qualquer outro e 
o bom senso deve sempre falar mais alto.

nETiquETA E 
O fAlsO AnOnimATO 

dA inTERnET
Já se tornaram rotinei-

ros o aparecimento de ca-
sos de agressão verbal, 
violência, ameaças e pre-
conceito na internet. Por 
estarmos atrás de uma tela 
de computador, temos a fal-
sa sensação de que estamos 
impunes, protegidos pelo 
anonimato e que a internet 
se torna um espaço aberto 
para falarmos o que quiser-
mos, da maneira que qui-
sermos e para quem quiser-
mos. Na realidade, isso não 
é assim.

Nunca devemos esque-
cer que o contato feito via 
web é sempre recebido por 
outra pessoa e não simples-
mente por uma máquina. 
Direitos civis e privacida-
de devem ser respeitados 
em qualquer lugar, inclu-
sive na web. A máxima de 
“faça para os outros o que 
você deseja que façam para 
você” nunca foi tão neces-
sária em nosso tempo.

Atente-se para a manei-
ra que você se porta na in-
ternet para que ela seja um 
espaço de aprendizado, 
compartilhamento saudá-
vel e boas relações.

EViTE EscREVER Em 
lETRAs mAiúsculAs

Na hora de escrever 
uma mensagem (seja um 
e-mail profissional ou uma 
conversa em rede social), 
evite escrever em letras 
maiúsculas. Como a in-
ternet tem suas limitações 
na hora de imprimir emo-
ções, as letras maiúscu-
las acabam sendo usadas 
como “grito”. Uma mensa-
gem inteira assim pode de-
notar outro sentido, mes-
mo sem querer. Também é 
interessante escrever seus 
textos de forma clara e ob-
jetiva. Negrito, itálico e su-
blinhado são utilizados 
apenas em pontos especí-
ficos de detalhe. Abusar de 
gifs animados e fontes co-
loridas também não é uma 
boa escolha.

EViTE EscREVER Em 
OuTRA línguA

Evite escrever em outra 

língua, a não ser que seja 
solicitado. Não dá para sa-
ber se todo mundo irá com-
preender a sua mensagem, 
principalmente fora de 
ambientes corporativos.

diVidA sEu TEXTO 
Em blOcOs

Na hora de escrever 
uma mensagem longa, di-
vida o seu texto em blocos 
e, se possível, por subtítu-
los. Mensagens grandes e 
contínuas são cansativas, 
ainda mais em uma tela de 
computador.

mAndE E-mAils Em 
cópiA OculTA

Na hora de mandar 
e-mails para mais de uma 
pessoa, opte por mandar 
em cópia oculta, princi-
palmente se essas pesso-
as não se conhecem. Isso 
diminui a possibilidade de 
spams e mensagens inde-
sejadas.

nETiquETA – mEnsAgEns
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por SUSANE ZANIN
MODA & ESTILO

Vitrine

AgEndA dE EVEnTOs

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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BANCO 36

II
CONTENDER

PSORIASE
ATARDCC
IRAPELO
DUETOAN

CATAARC
CIAFREI
OVULOCL

EMOISSEI
EASSADA

ADULTOOD
INGAORO
ASREGAR

Apresen-
tar como
objeção 

"Rindo à
(?)", su-
cesso do 

Falamansa

Lista de
erros de
uma obra

escrita

Número
de anos
de uma
pessoa

A explica-
ção que

torna com-
preensível

Que res-
tabelece

a paz

700, em 
algaris-

mos
romanos

Intenção
de quem
dá o nó

Convite
para se
prestar
auxílio

Formação
comum

dos
sertanejos

Joana
d'(?),

heroína
francesa

A meda-
lha do 

campeão 
(símbolo)

Defesa de
castelo

medieval

Célula
sexual

feminina
(Genét.)

Mem de
(?), figura
histórica

A "tribo"
do rock
melan-
cólico

"Monta-
nha", em

"orografia"

Aguar;
irrigar Símbolo do 

Arsênio

Educativo
Aristó-
fanes

(Teatro)

Doença 
dermato-
lógica au-
toimune

que
provoca
lesões e
coceiras

Gato, em
inglês

Companhia
(abrev.)

(?) Cane-
ca, mártir
brasileiro 

Relacionar

Imigrante
japonês
Álgebra
(abrev.)

Cozida 
no forno
Algumas
pessoas

Amadure-
cido;

crescido
Planta usa-
da em arbori- 
zação urbana

Otto Dix,
pintor

(?) Mandino,
escritor

3/arc — cat. 4/ingá. 5/apelo. 6/listar.

EspAÇO gOuRmET

9/2 Festa da Padroeira Nossa Senhora Consoladora– 11h – Salão linha Consoladora
- Festa Comunitária – 11h – Salão linha Cabeceira do iraceminha 

14/2 Show com Guilherme & Benutto – 23h – Play Club

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

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

mARAVilHA inGreDientes
1 bife
sal a gosto
pimenta-do-reino a gosto
80g de manteiga
3 cálices de conhaque
2 colheres (sopa) de molho inglês
2 colheres (sopa) de mostarda
3 colheres (sopa) de molho de tomate
1/2 cebola
 5 champignons

sTEAK 
À diAnA

4 colheres (sopa) de salsinha
2 xícaras de arroz cozido
Tempere o bife com sal e pimenta-do-reino

PreParo 
Em uma frigideira, aqueça a manteiga e frite o bife dos 
dois lados. Adicione o conhaque e reserve o bife. Na 
mesma frigideira, adicione o molho inglês, a mostarda, 
o molho de tomate e a cebola e misture bem.  Acrescen-
te o champignon e a salsinha. Reserve metade do mo-
lho.  Na panela, misture o arroz ao molho. Sirva o bife 
com o arroz e o molho reservado.

Preciso confessar que 
antes de fazer faculdade de 
moda, nem eu mesma fa-
zia ideia de quantos proces-
sos uma roupa passa antes de 
chegar ao nosso guarda-rou-
pa. Vamos conhecer um pou-
quinho do mundo mágico da 
fabricação de roupas?

Geralmente imaginamos 
que a primeira etapa é a cria-
ção, quando o estilista passa 
para o papel ideias que surgi-
ram em sua cabeça. Mas ne-
nhum profissional de estilo 
que se preze cria sem antes 
pesquisar muito. O estilista 
precisa saber quais materiais 
irá trabalhar (as estações do 
ano interferem muito nessa 
parte), quais as modelagens 
que são tendência, as cores e 
outros aspectos. Por fim, ele 
pode começar a ilustrar suas 
ideias, baseadas em todas as 
referências vistas anterior-
mente.  

Com a peça desenhada, 
geralmente já se sabe qual o 
tecido que irá compor a rou-
pa. Então, passa-se à primei-
ra etapa de materialização, 
que é a modelagem. A mo-
delagem é quase um que-
bra-cabeça, onde divide-se a 
peça em algumas partes. Es-
sas peças geralmente são cor-
tadas em papéis que servirão 
de molde para cortar o tecido. 

Os moldes iniciais servem 
para cortar a peça-piloto, que 
é uma peça-teste. Essa peça 
então é costurada com todos 
os detalhes e vai para a pro-
va em modelo. Dificilmente 
uma peça-piloto estará per-

cOmO sãO fEiTAs 
As ROupAs?

feita na primeira prova, en-
tão a mesma volta para o 
modelista fazer os ajustes 
necessários e, algumas ve-
zes, para o pilotista costurar 
um novo protótipo.

Por fim, a roupa come-
ça a ser cortada na quan-
tidade almejada. Algumas 
empresas produzem uma 
certa quantidade antes das 
vendas e outras esperam os 
pedidos dos lojistas para 
começarem a cortar. De-
pois disso, as peças pas-
sam para a costura e outros 
beneficiamentos como es-
tamparia, bordado, tintura-
ria, etc.

Será que terminou? Ain-
da não! Por fim, a peça passa 
para a conferência de quali-
dade, onde verifica-se todos 
os detalhes para que a rou-
pa chegue ao cliente na má-
xima qualidade. Depois dis-
so ela é embalada e enviada 
à loja ou cliente final.

Muita coisa, não é? E eu 
citei apenas as etapas prin-
cipais de confecção, pois 
podem existir muitas outras 
fases dependendo do mo-
delo a ser confeccionado. 
Sabendo disso, é até nor-
mal ficarmos desconfiados 
quando vemos uma peça 
milagrosamente barata.
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Vitrine

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

marina, a vida é maravilhosa e viver é um 
privilégio, por isso comemorar mais um 
aniversário deve ser sempre motivo de alegria 
e gratidão. Parabéns, muitas felicidades! Uma 
homenagem de toda sua família. 

alan, o aniversário é momento de reflexão, 
de pensar que mais um ano se completou 
e que a cada dia devemos aprimorar a 
essência do que vivemos e compartilhá-
la com as pessoas que nos fazem bem. 
Parabéns! 

Juli, parabéns por mais 
um ano de vida, por esse 
dia tão especial. Que essa 
data seja cheia de amor, 
paz, carinho e tudo de bom, 
pois você merece… feliz 
aniversário!

Julia, parabéns! Que Deus continue te 
iluminando e te protegendo hoje e sempre. 
feliz aniversário!

Daiane, feliz 
aniversário! Que 

sua vida seja 
recheada de bons e 

felizes momentos. 
Parabéns!

maria helena, parabéns, que Deus continue te 
abençoando sempre! feliz aniversário!

analice, continue sendo essa pessoa 
especial e encantadora que és. Que nesta 
nova etapa de sua vida você consiga 
realizar todos os seus sonhos e desejos. 
Parabéns por mais um aniversário. 
felicidades mil. 
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Vitrine

por LUCIANE MOZER

VIDA E
ESPIRITUALIDADE

por DIEGO ECkERt e MAtEUS tURAttI 

ENGENHARIA E INOVAçãO

Os altos custos de energia 
elétrica, mudanças de 
bandeiras, regiões com 

instabilidade e sem atendimen-

to de sistema elétrico, propor-
cionaram a popularização dos 
pequenos geradores de ener-
gia. Assim, a empresa Metha So-

micRO E minigERAÇãO disTRibuídAs dE EnERgiA ElÉTRicA
Micro Centrais Hidrelétricas (MCH)

luções lançou a MCH METHA 
ENERGY, um equipamento de 
fácil instalação e sem impacto 
ambiental, que agrupa soluções 
técnicas e comprovadas com in-
terfaces simplificadas.

O equipamento tem capaci-
dade de gerar até 720 Kilowatts/
hora por mês por unidade. Na 
prática, essa potência represen-

taria uma economia de cerca de 
R$ 500 mensais na conta de luz.

Para instalar a miniusina, 
que pode alimentar de três a 
cinco residências de uma vez, é 
necessário que o usuário tenha 
disponibilidade hídrica, seja um 
pequeno rio, riacho ou mesmo 
um vertedouro. O importante é 
que haja uma disponibilidade 
mínima de água e um desnível 
natural de 15 metros ou mais, já 
que a correnteza precisa ser for-
te o bastante para acionar a tur-
bina da usina.

Como funciona?
- fácil operação e manutenção
- Conectado diretamente na rede elétrica 
sem necessidade de bateria
- Energia produzida armazenada na própria 
rede da concessionária para ser utilizada 
quando necessário
- Suporte de equipe especializada desde o 
planejamento até a manutenção da mCh, 
para garantir bons resultados e reduzir os 
custos do seu ciclo de vida

qual o tamanho e como instalar a 
MCH Metha Energy?
- Tamanho compacto, próximo a uma 
máquina de lavar-roupas
- Pesa aproximadamente 50 quilos
- instalação simples e rápida: basta fixar 
o equipamento no chão e conectar a 
captação no fornecimento de água

Por que escolher a MCH Metha Energy?
- Projeto 100% brasileiro
- atende todas as normas e resoluções aprovadas pela agência 
Nacional de Energia Elétrica
- Qualquer pessoa, propriedade ou empresa pode gerar sua 
própria energia e reduzir em quase 100% seu gasto
- Geração de energia limpa, sem impacto ao meio ambiente e 
sem risco de contaminação da água.interessados em adquirir a mCh metha Energy podem 

entrar em contato com o representante GeoTerra.

A bORbOlETA nO cAsulO E 
A dOR dO ApREndiZAdO

Um dia, uma pequena abertura apareceu em um ca-
sulo; um homem sentou e observou a borboleta por vá-
rias horas, conforme ela se esforçava para fazer com que 
seu corpo passasse através daquele pequeno buraco. En-
tão pareceu que ela havia parado de fazer qualquer pro-
gresso. 

Parecia que ela tinha ido o mais longe que podia, e 
não conseguia ir mais. Então o homem decidiu ajudar a 
borboleta: ele pegou uma tesoura e cortou o restante do 
casulo. A borboleta então saiu facilmente, mas seu corpo 
estava murcho e era pequeno e tinha as asas  amassadas. 

O homem continuou a observar a borboleta porque 
ele esperava que, a qualquer momento, as asas dela se 
abrissem e esticassem para serem capazes de suportar o 
corpo que iria se afirmar a tempo. 

Nada aconteceu! Na verdade, a borboleta passou o 
resto da sua vida rastejando com um corpo murcho e 
asas encolhidas. Ela nunca foi capaz de voar. O que o ho-
mem, em sua gentileza e vontade de ajudar não compre-
endia, era que o casulo apertado e o esforço necessário 
à borboleta para passar através da pequena abertura era 
o modo com que a natureza fazia com  que o fluido do 
corpo da borboleta fosse para as suas asas, de modo que 
ela estaria pronta para voar uma vez que estivesse livre 
do casulo.  

Vocês já pensaram que algumas vezes o esforço é jus-
tamente o que precisamos em nossa vida. Se passásse-
mos esta nossa vida sem quaisquer obstáculos, nós não 
iríamos ser tão fortes como poderíamos ter sido. Então 
reflita:

Eu quis Força... e recebi Dificuldades para me fazer 
forte.

Eu quis Sabedoria... e recebi Problemas para resolver.
Eu quis Prosperidade... e recebi Cérebro e Músculos 

para trabalhar.
Eu quis Coragem... e recebi Perigo para superar.
Eu quis Amor... e recebi pessoas com Problemas para 

ajudar.
Eu quis Favores... e recebi Oportunidades.
Eu não tive nada do que quis... Mas eu recebi tudo de 

que precisava.
Se você está passando por momentos difíceis, lem-

bre-se que eles irão passar e você terá momentos de 
grande aprendizado. Não reclame e aproveite! 
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CaMilla Constantin 

A reperfilagem asfálti-
ca da Rua Marechal Cândido 
Rondon foi feita nesta sema-
na, com área total de 3.297,44 
m². O serviço foi prestado pela 
empresa Gaia, vencedora da li-
citação, com contrato no va-

lor de R$ 119.573,59 mil. 
A rua localizada na late-

ral do Mercado Iguatemi es-
tava danificada em razão das 
obras de saneamento bási-
co. O objetivo da regulariza-
ção da pista e colocação de 
asfalto foi melhorar as con-
dições de tráfego no local. 

REpERfilAgEm

sERViÇO miliTAR

Rua marechal cândido 
Rondon recebe melhorias

Alistados em 2019 terão 
segunda inspeção de saúde 

Serviço foi feito na quinta-feira (6) 

ObRAs
O município também anunciou um novo pacote de obras 
de pavimentações que serão feitas: rua independência, 
Carlos Thomas marcolin, atílio João Zanotto, Carlos antônio 
Cembranel, em todo o trecho restante da monteiro lobato, João 
regner (entre a irmã Dulce e Tenente ari Silva), Nidolfo Carlos 
mattje (entre a Santa Catarina até a Palmitos) e também na 
rua Santa Catarina (entre a Prefeito Deonubem Baldissera até a 
irmã maria Borja). a pavimentação da rua Presidente Juscelino, 
em frente à apae marisol, já foi concluída.

Camilla Constantin/O Líder

Diana Heinz

No domingo (2) o Grupo 
de Idosos Pequena Fortale-
za, da Linha Barra do Segre-
do, promoveu encontro no 
Salão Paroquial Católico, re-
cebendo 26 grupos de Ma-
ravilha e região. Conforme o 
presidente da entidade, Erni 
Ebertz, centenas de pesso-

as participaram do churras-
co e da matinê com a Banda 
Tri Gaitaço. “Ficamos feli-
zes com a confraternização 
e com a presença de qua-
se 30 grupos. Estamos gra-
tos pela dedicação dos nos-
sos sócios e da boa vontade 
dos participantes”, explica.

cOnfRATERniZAÇãO
festa da melhor idade recebe 26 grupos 

Sócias do Grupo de idosos 
Pequena fortaleza

Divulgação

nOVA gEsTãO Sorteio será de um carro novo e encerra a campanha de 2019

posse da diretoria da Associação 
Empresarial e cdl terá sorteio 
da campanha de prêmios
eDerson aBi

A posse da nova direto-
ria da Associação Empresarial 
e CDL e o sorteio do carro da 
campanha de prêmios “Mara-
vilha é estar de carro novo” se-
rão no dia 18 de fevereiro, na 
sede das entidades, em Maravi-
lha. A nova presidente da CDL 
e Associação Empresarial, Elia-
na Estefano, esteve no Jornal 
O Líder, juntamente com a as-
sessora de eventos da entida-
de, Daiane Gohlke. Elas lem-
braram sobre a posse da nova 
diretoria, com o último sorteio 
da campanha de um Onix zero 
quilômetro. 

De acordo com Eliana, é um 
desafio assumir a presidência 
da entidade neste ano, mesmo 
tendo grande experiência den-
tro da Associação Empresarial, 
como empresária, ex-vice-presi-
dente e sendo peça no início do 
projeto Empreender, quando a 
ideia veio da Alemanha. 

A nova presidente destacou 
o Liquida Maravilha, de 8 a 15 

de fevereiro, e se mostrou oti-
mista para a economia em 2020 
no município.

A assessora Daiane lem-
brou da Feira Celebrar, que será 
realizada no dia 21 de março 
pelo novo núcleo de Eventos e 
Turismo da CDL, criado recen-

temente e que fará um evento 
em formato de feira tradicional, 
mas com segmentação. Será 
no espaço Luz do Sol, na Linha 
Arabutã, voltada para empre-
sários que atuam no ramo de 
eventos, como casamentos, fes-
tas de 15 anos e bodas.

NOVA DIRETORIA
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

CONSElhO
Diretora Projeto 
Empreender: Jessica 
Coan
Conselheiro Fiscal: 
Poliana de Oliveira 
Conselheiro Fiscal: 
Jucilei Panegalli honaiser
Conselheiro Fiscal: Pio 
Gênio Turatti
Conselheiro Suplente: 
Cristiano Demartini
Conselheiro Suplente: 
andré de lima medeiros 
Conselheiro Suplente: 
Daniel Webber

Presidente das entidades tem grande experiência na associação Empresarial

Ederson Abi /O Líder

Os jovens de Maravilha 
alistados em 2019 no Ser-
viço Militar, que ainda não 
tenham sido dispensados, 
devem comparecer no 14º 
RC MEC, em São Miguel do 
Oeste, na terça-feira (11). 
Conforme a responsável 
pela Junta de Serviço Militar 
de Maravilha, Lúcia Bonotto 
Spessato, o comparecimen-

to para a segunda inspeção 
de saúde é obrigatório. Con-
forme Lúcia, dos 190 alis-
tados de 2019, um total de 
90 jovens já foram dispen-
sados pelo Exército e os de-
mais ainda devem passar 
pela segunda inspeção de 
saúde. Haverá ônibus para 
o transporte dos jovens, 
oferecido pelo Exército.
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dEspERTAdOR

lEO clube maravilha desenvolve atividade de integração
Diana Heinz

O sábado (1º) foi de expe-
riências e conhecimento para 
os integrantes do LEO Clube 
Maravilha e região. Uma ati-
vidade organizada pelo clu-
be maravilhense foi promovi-

da na sede festiva do Corpo de 
Bombeiros. Conforme a pre-
sidente da entidade, Djanai-
na Manfrin, o nome do projeto 
é “Despertador, um desper-
tar no líder que há em você”. 

O evento foi uma proposta 
do Distrito LEO LD-8 e dentro 

do cronograma foram realiza-
das dinâmicas pré-estabele-
cidas e outras criadas pela co-
missão. Os principais objetivos 
foram: integração, maior co-
nhecimento leoístico e de-
senvolvimento de lideran-
ças. “A iniciativa consistiu em 

unir os participantes do even-
to distrital Despertar, um even-
to que um companheiro por 
clube participa, e é totalmen-
te focado em desenvolvimen-
to de liderança, e os diretores 
de liderança dos clubes, crian-
do comissões organizadoras 

da ação, que deveria ser rea-
lizada em grupos”, explica. 

O clube maravilhense re-
cebeu o LEO Clube Ômega Ira-
ceminha, o LEO Clube Alpha 
Iraceminha, LEO Clube Ôme-
ga Cunha Porã e integrantes da 
diretoria do distrito LEO LD-8. 

“Os companheiros também fo-
ram desafiados a ocupar car-
gos da diretoria, aprendendo 
ainda mais sobre as funções de 
cada um, e sentindo na pele os 
desafios enfrentados pelos que 
desempenham os cargos du-
rante o Ano Leonístico”, afirma. 

Evento foi uma proposta do Distrito lEO lD-8 mais de 40 pessoas participaram da atividade

Fotos: Divulgação

pRimEiRA ETApA Município e Estado vão firmar convênio para abertura do traçado de 9,5 quilômetros 
e pavimentação de um trecho de dois quilômetros

convênio prevê investimento de R$ 15 milhões 
para obra do contorno viário 

As tratativas para a cons-
trução do contorno viário em 
Maravilha avançaram mais 
uma etapa nesta semana. O 
prefeito em exercício, Sandro 
Donati, esteve em Florianó-
polis em uma nova reunião 
com o secretário-adjunto da 
Infraestrutura, Thiago Viei-
ra, e engenheiros para tratar 
das adequações ao projeto 
do contorno viário de Maravi-
lha. O novo encontro foi acor-
dado para discutir os padrões 
do contorno levando em con-
sideração o projeto já existen-
te que foi feito pelo município 
de Maravilha.

Donati saiu da reunião 
com o compromisso que o go-
verno do Estado fará um con-

vênio para que o município 
execute a abertura do traça-
do a partir do trevo de Cunha 
Porã na BR-282 até a localida-
de conhecida como Pinheiro 
Grosso. Nesta primeira etapa 
também será feita a pavimen-
tação de aproximadamente 
dois quilômetros contemplan-
do duas cooperativas que vão 
transferir suas estruturas para 
áreas próximas ao traçado. 

O investimento previs-
to para esta primeira etapa 
é de R$ 15 milhões, recurso 
que será repassado pelo Esta-
do ao município de Maravilha, 
por meio de convênio. O tra-
çado será de 9,5 quilômetros. 
“Confio na palavra do secretá-
rio-adjunto Thiago que apre-

sentou uma solução sem bu-
rocracia e com muita firmeza. 
Através de convênio nós pode-
mos abrir esse traçado como 

uma rodovia municipal. No-
vos documentos foram solici-
tados, mas nenhum referente 
ao projeto, e sim à documen-

tação necessária para encami-
nharmos a celebração do con-
vênio com o Estado”, relatou 
Donati.

As tratativas para a aber-
tura do traçado do contorno 
viário de Maravilha foram fei-
tas em audiência com o gover-
nador de Santa Catarina, Car-
los Moisés da Silva, no dia 8 
de julho de 2019. Na ocasião, 
a apresentação do projeto e 
o pedido da obra foram fei-
tos pela prefeita de Maravi-
lha, Rosimar Maldaner; pelo 
vice-prefeito, Sandro Donati; 
deputado estadual Mauro de 
Nadal; deputado federal Celso 
Maldaner; e pelos represen-
tantes da cooperativa Auriver-
de, Claudio Post e Jonei Car-
los Servelin, e da Coocatrans, 
presidente, Maurício Vendra-
me, Marco Scariot e vice-pre-
sidente, Leandro Pisatto.

reunião foi realizada nesta semana em florianópolis

Divulgação
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2019/2020 A exemplo da quantidade de redes apreendidas, houve um acréscimo de mais de 50% relativo à última edição 

piracema termina com aumento no número de apreensões 
Durante quatro meses os 

rios da região estiveram sob a 
proteção do período denomi-
nado Piracema, também co-
nhecido como período defeso, 
quando a prática da pesca sofre 
diversas restrições em razão da 
reprodução dos peixes. O perío-
do encerrou no último dia 31. 

Conforme o comandante do 
2º Pelotão da Polícia Militar Am-
biental de São Miguel do Oeste, 
Everton Roncaglio, foram apre-
endidos mais de 3,2 mil metros 
de redes de pesca, duas embar-
cações e um motor, mais de mil 
metros de espinhéis, centenas de 
esperas, além da devolução de 
diversos peixes à água. “Antes da 
fiscalização propriamente dita, 
realizamos ações de orientação 
e prevenção para que diminuís-
sem as infrações durante o perío-
do. Constatamos que mesmo as-
sim ocorreram pescas”, explica. 

Na região 20 policiais mili-
tares ambientais trabalham no 
combate ao crime. Num com-
parativo com o último período 
da Piracema, houve um aumen-
to no número de material apre-

endido, a exemplo da quanti-
dade de redes, que no período 
anterior foi de aproximadamen-
te dois mil metros de extensão, 
ou seja, um acréscimo de mais 
de 50%. “Neste ano percebemos 
que em quase todas as ocorrên-
cias encontramos apetrechos 

junto aos infratores, diferente da 
última edição. O que a gente es-
pera é que as pessoas façam sua 
parte respeitando as leis e o meio 
ambiente, assim como nós faze-
mos a nossa parte”, destaca. 

Ressalta-se que, mesmo fin-
dado o período da Piracema, al-

gumas regras sobre a prática da 
pesca precisam ser observadas, 
tanto para pescadores amado-
res, como para profissionais. 
Por isso, havendo qualquer dú-
vida a Polícia Militar Ambiental 
pode ser contatada pelo telefo-
ne 3631 3730.

Fotos: Divulgação

Período encerrou no último dia 31

vinte policiais militares ambientais trabalham na região

restrições ocorrem em razão da reprodução dos peixes
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inVEsTimEnTO Estrutura irá atender aproximadamente 140 crianças

Escola é inaugurada em bom Jesus do Oeste 
O município de Bom Jesus 

do Oeste, por meio da Secre-
taria de Educação, inaugurou 
no sábado (1º) a nova estrutura 
da Escola Municipal Professor 
Albano Borre, que irá atender 
aproximadamente 140 alunos. 

A proposta é integrar as 
atividades educacionais e cui-
dados essenciais para o de-
senvolvimento das crianças, 
proporcionando um espaço 
educacional de qualidade e que 
estimule as potencialidades 
para a construção da identida-
de e autonomia dos alunos.

A obra contou com inves-
timento de R$ 1.022,704,86 mi-
lhão, provenientes do Fundo 
Nacional de Desenvolvimento 
da Educação (FNDE), e mais de 
R$ 20 mil de recursos livres para 
a calçada paver, além do paisa-
gismo e plantas ornamentais.

Na cerimônia de inaugura-
ção, a secretária de Educação, 

Fabiane Nascimento, e a dire-
tora, Sílvia Endler, parabeni-
zaram a gestão pela inaugura-
ção da escola e agradeceram o 
empenho dos profissionais en-
volvidos. “Que esse estabeleci-
mento de ensino seja o marco 
de uma grande história, onde 
nossos alunos tenham um es-
paço amplo e aconchegan-
te que ajudará ainda mais no 
processo de aprendizagem de-

senvolvendo aspectos físicos, 
psicológicos, cognitivos, inte-
lectuais e sociais. Que os pais 
estejam sempre presentes e 
participem desse processo de 
descoberta junto com os fi-
lhos”, dizem. 

diVisãO dA 
EsTRuTuRA

O projeto de seis salas tem 
capacidade de atendimento de 

até 360 alunos, em dois turnos. 
É uma edificação simples e ra-
cionalizada, atendendo aos 
critérios básicos para o fun-
cionamento das atividades 
de ensino e aprendizagem e 
às recomendações técnicas 
do FNDE. 

O conjunto é formado por 
três blocos distintos, conecta-
dos por passarelas de ligação. 
O bloco administrativo é com-
posto pela sala da coordena-

ção pedagógica, almoxarifado, 
sala da direção, dois sanitá-
rios e sala de nutricionista e o 
bloco de serviços é compos-
to pela cozinha, área de servi-
ço, depósito de comida e sani-
tários. Já o bloco pedagógico 
conta com seis salas de aula 
que serão utilizadas pelos alu-
nos de 1º ao 5º ano, sala dos 
professores e de informática, 
além do hall de entrada com 
refeitório.

 Fotos: Charlaine Kreuz/Ascom Prefeitura

Nova estrutura contou com investimento de mais de r$ 1 milhão 

Solenidade teve a presença de lideranças e da comunidade escolar 

O Departamento de Turis-
mo de Flor do Sertão realizou 
um simpósio com objetivo de re-
fletir sobre as possibilidades da 
prática turística no município. 
Segundo o diretor, Jovir Zanu-
zzo, a ideia é encontrar alter-
nativas para fomentar o setor. 

Ele destaca os diversos po-
tenciais turísticos do municí-
pio, como as cachoeiras, o lago 
da barragem, a variedade pro-
dutiva e os eventos. “Cada vez 
mais as pessoas buscam ex-
periências novas e o turismo 
oportuniza isso. Flor do Ser-
tão tem potencial turístico e 
acreditamos que, com plane-
jamento e cooperação, mes-
mo sem altos investimentos de 
início, podemos traçar estra-
tégias que deem bons resulta-
dos aos empreendedores e co-

merciantes locais”, afirma.
A prefeitura é parceira das 

iniciativas. “A título de incen-
tivo, a administração disponi-
biliza diversos serviços, prin-
cipalmente de infraestrutura, 
viabilizando o desenvolvimen-
to econômico local”, reconhece 
o prefeito, Sidnei Willinghöfer, 
mencionando as obras que da-
rão um novo visual ao municí-
pio, como o portal e a ciclovia, 
que ligará a cidade à BR-282. 

Na ocasião ficou definida 
a criação do Conselho Munici-
pal de Turismo que, juntamen-
te com o Departamento de Tu-
rismo, irá discutir estratégias 
para ser implementadas ain-
da neste ano. A primeira de-
las é a criação de uma rota das 
cachoeiras, aproveitando a ge-
nerosidade da natureza local.

pOTEnciAlidAdEs 
simpósio debate turismo 
em flor do sertão

reunião foi promovida no último dia 30

Divulgação

Carine arenHarDt

O lançamento oficial da 
Carteira de Identificação 
do Autista de Santa Cata-
rina foi na quinta-feira (6) 
em Florianópolis, pelo go-
vernador, Carlos Moisés da 
Silva. O documento foi ins-
tituído por meio de uma lei 
aprovada na Assembleia 
Legislativa de Santa Catari-
na (Alesc), por meio de pro-
jeto de lei. A ideia para criar 
a legislação no Estado foi 
apresentada pelo deputado 
Mauro de Nadal (MDB). 

O parlamentar apre-
sentou a proposta na Alesc 
após uma audiência com 
vereadores e mães azuis 
de Maravilha. A Integran-
te da Rede de Atendimen-
to ao Autista de Maravilha 
e mãe azul Andrea Rigot-
ti Vendruscolo explica que 
trouxe a ideia para o mu-
nicípio após ministrar um 
curso em Goiás, onde o 
documento já estava sen-
do implantado. A proposta 
de criar a carteira em Santa 
Catarina foi então levada até 
o deputado Mauro de Nadal, 

gARAnTiA dE diREiTOs 
carteira de identificação do Autista é 
lançada em santa catarina 

chegando até a Alesc. 
O vereador de Maravilha 

Eder Moraes esteve em Flo-
rianópolis representando o 
município e a Rede de Aten-
dimento ao Autista no ato 
do lançamento e destaca os 
benefícios com a implanta-
ção do documento. “Vai fa-
cilitar o acesso ao direito 
que o autista possui. Toda 

a exigência que tinha para 
comprovar que a criança, a 
pessoa, tinha o diagnóstico 
do autismo vai ser através 
da carteirinha. Vai dar mais 
agilidade, a comunidade vai 
entender melhor porque o 
autista tem não como espe-
rar, muitas vezes, na fila do 
mercado, ele vai ter direi-
tos, vai ter preferência”, ex-

plica Moraes. 
“A carteirinha signifi-

ca passe livre. É uma com-
provação dos direitos que 
os nossos filhos já tem ad-
quirido”, reforça Andrea. A 
Carteira de Identificação do 
Autista vai ser expedida de 
forma gratuita por meio da 
Fundação Catarinense de 
Educação Especial. 

vereador Eder moraes esteve em florianópolis, no lançamento do documento

Divulgação
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miguel do Oeste, e sepultado no cemitério 
municipal.

OSMAR ANTÔNIO MAGNAGUAGNO
faleceu no dia 4 de fevereiro, no hospital 
regional de São miguel do Oeste, aos 73 
anos. Seu corpo foi velado no Salão Católico 
de Paraíso e sepultado no cemitério municipal

ELVIRA RIEGER
faleceu no dia 5 de fevereiro, no hospital 
de Palmitos, aos 88 anos. Seu corpo foi 
velado na linha Barra Grande, em Cunhataí, e 
sepultado no cemitério da comunidade.

ALICE VALENTINA
faleceu no dia 5 de fevereiro, no hospital São 
José de maravilha, recém-nascida. Seu corpo 
foi velado na linha Central de maravilha e 
sepultado no cemitério da comunidade.

MARCEL RODRIGO STEFFEN
faleceu no dia 5 de fevereiro, no hospital 
São lucas de Guaraciaba, aos 25 anos. 
Seu corpo foi velado na igreja Católica da 
linha Índio e sepultado no cemitério da 
comunidade.

NILSA IDALGO MELLA
faleceu no dia 6 de fevereiro, em sua 
residência, aos 85 anos. Seu corpo foi 
velado na igreja Católica da linha Bela 
vista das flores, em São miguel do Oeste, e 
sepultado no cemitério da comunidade.

REINALDO LEDUR
faleceu no dia 6 de fevereiro, no hospital 
de Cunha Porã, aos 82 anos. Seu corpo foi 
velado na igreja Católica da linha humaitá, 
em Cunha Porã, e sepultado no cemitério da 
comunidade.

MARY HIGGINS CLARK
a escritora mary higgins 
Clark morreu no dia 31 de 
fevereiro, aos 92 anos. Ela era 

conhecida como a rainha do 
suspense e publicou mais de 50 

títulos ao longo da carreira, dos quais 
ganharam adaptações para o cinema, a Tv e o teatro. 

ANDY GILL
O músico andy Gill morreu 
no dia 1º de fevereiro, aos 
64 anos. Ele era guitarrista e 

fundador do grupo inglês Gang 
of four, um dos principais nomes 

do pós-punk. Embora não tenha sido popular entre 
o grande público, o Gang of four influenciou bandas 
nacionais de sucesso como legião Urbana e Titãs. 

ASA BRANCA
O locutor Waldermar ruy 
dos Santos, conhecido 
como asa Branca, morreu 
no dia 4 de fevereiro, aos 

57 anos, vítima de câncer na 
mandíbula. Ele foi peão de rodeio, 

até sofrer um acidente e ter o pulmão perfurado pelo 
chifre do boi. foi assim que começou a se dedicar à 
locução profissional e na década de 1990 se tornou 
nacionalmente conhecido por narrar os principais 
rodeios do país. fez participações em novelas, como 
mulheres de areia e O rei do Gado.

KIRK DOUGLAS
O ator americano Kirk Douglas 
morreu no dia 5 de fevereiro, 
aos 103 anos. Ele trabalhou 

em mais de 80 filmes, mas 

se notabilizou por nunca ter aceitado um papel 
em uma sequência, mesmo com a possibilidade 
de ganhar cachês ainda mais altos. interpretou 
papéis emblemáticos do cinema, como o 
escravo Spartacus e o pintor vincent van Gogh.

CLENIO LAGO
O professor Clenio lago 
morreu no dia 3 de 
fevereiro, no hospital 
Nossa Senhora das Graças, 

em Curitiba (Pr), aos 47 
anos. Ele foi velado na Cripta 

da igreja matriz em São miguel do Oeste 
e sepultado no cemitério de São miguel 
do Oeste. lago foi professor de filosofia 
na Unoesc em diversos cursos e atuou no 
programa de mestrado em Educação.

MOACIR BINOTTO
faleceu no dia 1º de fevereiro, no hospital 
regional Terezinha Gaio Basso de São 
miguel do Oeste, aos 78 anos. Seu corpo foi 
velado na Casa mortuária Católica de flor do 
Sertão e sepultado no cemitério de flor do 
Sertão.

LURDES PERONDI FORLIN
faleceu no dia 1º de fevereiro, no hospital 
regional de São miguel do Oeste, aos 63 
anos. Seu corpo foi velado na igreja Brasil 
Para Cristo, de romelândia, e sepultado no 
cemitério municipal.

MARIA REGINA PEIXOTO PREDIGUER
faleceu no dia 4 de fevereiro, em sua 
residência, aos 72 anos. Seu corpo foi velado 
na igreja do Bairro São Gotardo, em São 

OBITuÁRIO

flOR dO sERTãO

mARAVilHA

Oficinas estão com as 
inscrições abertas

psdb realiza encontro 
regional e entrega R$ 200 
mil para setor da saúde

Em dEsEnVOlVimEnTO A turismóloga Karla Hall, do Sebrae, explicou 
aos participantes os pontos fortes que podem ser otimizados no município

seminário de Turismo discute ideias 
para fomentar o setor em maravilha
Cleiton Ferrasso

Seminário de Turismo 
foi realizado em Maravilha 
na quarta-feira (5) à noite. 
Este foi o quarto encontro, 
de um total de seis, para dis-
cutir ideias a fim de fomen-
tar o setor no município. 
O trabalho é desenvolvido 
pela Secretaria de Indústria, 
Comércio e Turismo de Ma-
ravilha, em parceria com o 
Sebrae. 

No encontro, a turismó-
loga Karla Hall, do Sebrae, 
explicou aos participantes 
os pontos fortes que podem 
ser otimizados no municí-
pio, sendo um deles o públi-
co infantil. “Podemos otimi-
zar o turismo voltado para 
famílias e crianças, até por-
que a cidade leva o título 
de Cidade das Crianças e a 
gente vê isso como um dife-

rencial que pode ser fortale-
cido”, destacou. 

Além desse público, há o 
turismo rural, lazer, indus-
trial e de eventos. Ideias fo-
ram levantadas durante a 

reunião e deverão ser co-
locadas em prática visan-
do desde o curto até o lon-
go prazo. 

Participaram do encon-
tro servidores públicos mu-

nicipais, pessoas ligadas ao 
setor hoteleiro, representan-
tes de grupos sociais, agri-
cultores e ciclistas. O pró-
ximo encontro ocorrerá em 
março.

reunião contou com a presença de agricultores, ciclistas, servidores públicos e pessoas ligadas ao turismo

Divulgação

O Serviço de Convivência 
e Fortalecimento de Víncu-
los (SCFV) da Secretaria Mu-
nicipal de Assistência Social 
de Flor do Sertão está com as 
inscrições abertas para crian-
ças e adolescentes que de-
sejam participar das oficinas 

disponíveis neste ano. São 
elas: artesanato, violão, balé, 
patinação e fanfarra/banda 
marcial/corpo coreográfico.

Os encontros serão no 
Centro de Idosos, no contra-
turno escolar, com almoço 
para os alunos participantes.  

O PSDB realizou um gran-
de encontro regional ontem 
(7), às 19h, na Câmara de Vere-
adores de Maravilha. De acor-
do com o coordenador re-
gional do PSDB, Janir Signor, 
28 municípios participaram 
do encontro e o evento teve a 
presença da deputada fede-
ral Geovania de Sá, presiden-
te do PSDB em Santa Catari-
na, além do deputado estadual 
Marcos Vieira. O partido con-

vocou todos os filiados e sim-
patizantes para debater o ano 
eleitoral e o início de 2020.

sAúdE
Mais cedo, às 18h, a depu-

tada federal Geovania de Sá en-
tregou recurso de R$ 200 mil 
para a área da saúde de Ma-
ravilha. A entrega foi realiza-
da no gabinete do vice-pre-
feito, Sandro Donati, e teve a 
presença de outras lideranças. 
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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

pARA-bRisA dOs VEículOs

Nesta semana será discutido acerca do para-brisa do veículo, e 
se constitui infração de trânsito transitar sem ele, uma vez que não é 
equipamento obrigatório. 

De fato a resolução nº 14 do Conselho Nacional de Trânsito, que 
estabelece os equipamentos obrigatórios para todos os veículos au-
tomotores, não traz o para-brisa entre seus itens. 

Porém não há dúvidas de que ele é um importante componente 
do veículo, já que dificulta que objetos eventualmente lançados atin-
jam os ocupantes, ou que estes sejam ejetados para fora do veículo 
em caso de acidentes, proporcionando mais segurança. 

O para-brisa também proporciona conforto, bloqueando raios 
ultravioleta, trazendo maior conforto acústico, conforto térmico e 
muito mais. 

Os vidros do carro podem ser responsáveis por até 45% da re-
sistência mecânica da carroceria, em caso de acidentes, evitando o 
esmagamento das pessoas no seu interior, sendo que em caso de 
acidentes frontais, o acionamento do airbag depende da perfeita fi-
xação do vidro para-brisa, porque é nele que o airbag se apoia para 
proteger o passageiro.

Levando tudo isso em conta é que o Conselho Estadual de Trân-
sito de Santa Catarina concluiu que a não-utilização de para-brisa 
em veículos automotores implica na infração de conduzir o veícu-
lo em mau estado de conservação, comprometendo a segurança, su-
jeitando o proprietário à penalidade de multa no valor de R$195,23, 
sendo aplicável ainda a medida administrativa de retenção do veícu-
lo para a regularização.

Tenham todos uma boa semana.

Um acidente de trânsito en-
volveu dois veículos na tarde de 
quarta-feira (5), na SC-492, na Li-
nha 51, município de Maravilha. 
Foi uma colisão frontal entre um 
Gol, conduzido por uma gestante 
de 24 anos, e um veículo Saveiro, 

conduzido por um homem de 66 
anos. O acidente foi às 13h40 e os 
dois ficaram feridos. 

A jovem foi atendida pelo 
Samu e sentia dores nos braços 
e pernas, além de um corte de 
15 centímetros na perna es-

querda. Após ser avaliada, foi 
constatada diminuição nos si-
nais vitais do bebê, que tinha 
aproximadamente oito meses 
de gestação. Então, a mulher 
foi conduzida imediatamen-
te pela equipe para o Hospital 

São José de Maravilha. 
Segundo informações do 

hospital, a bebê não resistiu e fa-
leceu após cesariana. 

O corpo foi velado na Linha 
Central, com sepultamento às 
10h de quinta-feira (6).

TRAgÉdiA Acidente foi na SC-492, no interior de Maravilha, entre dois veículos 

bebê morre após colisão frontal 
envolvendo gestante de 24 anos 

As três pessoas que morre-
ram em um acidente na SC-157, 
quarta-feira (5), em São Louren-
ço do Oeste, são Altieres Vargas, 
de 37 anos, Célia Vargas, de 42 
anos, e João Vargas, de 14 anos. 
Eles eram pai, mãe e irmão do 
atleta Matheus Vargas, da cate-
goria sub-20 da Chapecoense. 

O acidente aconteceu por vol-
ta das 23h30 e envolveu um cami-
nhão com placas de Formosa do 
Sul-SC e um Ecosport emplacado 

em Mariópolis-PR. A família foi en-
contrada já sem vida, presa às fer-
ragens, pelo Corpo de Bombeiros.

Eles moravam em Mari-
ópolis, no Paraná. A prefeitu-
ra da cidade informou, por meio 
de nota, que a família era atu-
ante na comunidade. Célia Var-
gas era professora e diretora de 
uma escola no município. 

A Associação Chapecoen-
se de Futebol divulgou uma nota 
de pesar durante a semana.

TRÂnsiTO

guARAciAbA

pREJuíZO

Vítimas de acidente na região eram familiares de 
jogador da chapecoense

Homem fica gravemente ferido após ser atingido 
por micro-ônibus desgovernado 

incêndio atinge aviário no interior

Carro ficou destruído e família presa nas ferragens

Divulgação

Um homem de 33 anos fi-
cou gravemente ferido ao ser 
prensado contra o muro de 
uma oficina mecânica, locali-
zada às margens da BR-163, em 
Guaraciaba. 

Devido à gravidade dos fe-
rimentos, a vítima foi conduzi-
da ao Hospital Regional de São 
Miguel do Oeste para receber o 
atendimento médico e estava 
inconsciente quando deu entra-
da no pronto-socorro. 

O homem estava no pátio 

Em ATEndimEnTO
Ambulância do samu se envolve 
em acidente em pinhalzinho

Uma ambulância do Samu de 
Xanxerê se envolveu em acidente de 
trânsito na tarde de quinta-feira (6) 
nas proximidades de Pinhalzinho, na 
BR-282. Foi uma colisão leve atrás de 
outro veículo e ninguém ficou ferido. 

O motivo, segundo a equipe, se-
riam as obras no asfalto. A ambu-
lância fazia a transferência de uma 
paciente de 81 anos do hospital de 
Xanxerê até o hospital de Maravilha. 

Após a colisão, a ambulância 
do Samu de Maravilha foi até o lo-
cal e concluiu a transferência. 

ambulância teve danos, mas 
ninguém ficou ferido

Divulgação
Marcos Lewe/WH Comunicações

após bater em homem, coletivo colidiu contra um muro

de uma oficina mecânica quan-
do foi atingido por um micro
-ônibus desgovernado. Foram 

empenhadas a ambulância do 
autossocorro de urgência e o ca-
minhão de resgate dos Bombei-

ros de Guaraciaba para o atendi-
mento da ocorrência. 

A reportagem do Grupo 
WH Comunicações esteve no 
local do acidente e conversou 
com o proprietário da oficina. 
Ele disse que o homem atingi-
do pelo veículo é fornecedor de 
materiais para o local. Abalado 
com a situação, o proprietário 
da oficina preferiu não contar 
mais detalhes do acidente, ape-
nas relatando que amparou a ví-
tima e acionou o resgate.

Um incêndio destruiu 
parte de um aviário na Linha 
Progresso, interior de Cunha 
Porã, na segunda-feira (3). De 
acordo com o Corpo de Bom-
beiros, foi realizado comba-
te direto do incêndio e rescal-
do, com aproximadamente 
4.500 litros de água. Aproxi-
madamente 160m² da edifi-
cação de madeira foram atin-

gidos, de um total de 400m². 
O proprietário relatou 

que o fogo começou onde 
havia forno industrial, caixa 
de energia elétrica, fogão a le-
nha, além de materiais para 
uso no campo. Ele desta-
ca que só percebeu o incên-
dio quando parte da estru-
tura, que não tinha seguro, já 
estava tomada pelas chamas. incêndio causou grande prejuízo e será investigado

Corpo de Bombeiros de Cunha Porã
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Pelo quinto ano conse-
cutivo Maravilha se-
dia a competição que 

por anos revela jogadores 
para diversos times do Brasil 
e do mundo. Um exemplo 
foi Neimar, ainda quando 
a competição era disputa-
da em Saudades. Na épo-
ca levava o nome de Copa 
Saudades, e agora com nova 
sede continua movimentan-
do a cidade anfitriã. 

Durante a competição 
Maravilha recebeu pelo me-
nos dois mil atletas e mais 
alguns familiares, que esti-
veram torcendo. Maravilha 
foi atenção até mesmo de 
quem não esteve na cidade, 
pois de longe, aqueles que 
não conseguiram vir até a 
Cidade das Crianças, man-

fAbinHO bAiAnO Competição homenageia o futebolista maravilhense que foi destaque também em 
times de expressão no cenário nacional e internacional 

copa maravilha movimenta a 
cidade das crianças 

tiveram contato com quem 
estava por aqui. 

A competição atrai 
olheiros de grandes clu-

bes brasileiros que pres-
tam atenção de possíveis 
potencialidade, “joias” que 
possam ser lapidadas para 

equipes de maior expres-
são. Enfim, o futebol movi-
mentou Maravilha por qua-
se oito dias. 

O evento teve a abertu-
ra realizada no dia 28 de ja-
neiro, no Estádio Osvaldo 
Gomes Werner, e terminou 
no dia 4 de fevereiro. As dis-
putas foram nas categorias 
sub-11, 13, 15 e sub-17. A 
final da categoria sub-11 
ocorreu na tarde de segun-
da-feira (3), entre SEJL/
Acema de Maravilha x Ju-
ventude A. Nesta catego-
ria, o campeão foi o Juven-
tude A, SEJL/Acema ficou 
em segundo lugar, o ter-
ceiro colocado foi Juven-
tude B e o quarto Guarani 
Futebol Clube. 

Na categoria sub-13, 
também na tarde de segun-
da-feira (3), a Chapecoense 
foi campeã ao ganhar do 
Lajeadense nos pênaltis 

depois do empate sem gols 
no tempo normal. Terceiro 
colocado ficou Juventude e 
o quarto SEJL/Acema. 

As categorias sub-
15 e sub-17 tiveram as fi-
nais realizadas na manhã 
de terça-feira (4), quando 
pela sub-15 o Juventude 
bateu a Escolinha de Fu-
tebol Atleta Nota 10 Gua-
rany de Xaxim. A terceira 
colocação ficou com Es-
porte Clube MBS de Goiâ-
nia e o quarto colocado foi 
Casa Lar. 

Pela categoria sub-
17 a Escolinha de Fute-
bol Atleta Nota 10 Guarany 
Xaxim foi campeã ao ba-
ter o Caxias. Terceiro colo-
cado foi o Ypiranga e TAC 
Unopar. 

Fotos: O Líder/Divulgação

Juventude ergueu o Troféu fabinho Baiano na categoria sub-11

SEJl/acema conquistou a segunda colocação na sub-11 Chapecoense foi a melhor equipe pela sub-13

Na sub-15 Juventude ergueu o segundo troféu na competição Equipe de Xaxim conquistou o primeiro lugar pela sub-17
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 ONEIDE BEHLING

No domingo (2) foram re-
alizados os últimos jogos da 
primeira fase do Campeonato 
Municipal de Futebol e Fute-
bol Suíço Feminino, na Linha 
Campo Grande. Pelo Campe-
onato de Futebol Suíço Femi-
nino, Meninas FS 0 x 7 Amigas 
da Bola; e pelo Municipal de 
Futebol, Mundo Novo 2 x 5 CK 
Transportes.

clAssificAÇãO 
naipe masculino: 1º CK 

Transportes, 2º Mundo Novo, 
3º Tottenham, 4º Bairro Angico

no feminino: 1º Soccer 
Girls, 2º Amigas da Bola, 3º 

sAnTA TEREZinHA dO pROgREssO Jogos serão amanhã (9), 
ainda sem horário definido 

definidos semifinalistas do municipal 
de futebol suíço e de futebol

Jogos são aguardados com ansiedade pela comunidade esportiva

CR7, 4º Meninas FS

sEmifinAis
No domingo (9) serão re-

alizados os confrontos váli-

dos pela semifinal da compe-
tição na Linha Campo Grande.  
A partir das 8h30 jogam, no 
naipe feminino, Soccer Girls 
x Meninas FS; às 9h30, pelo 

naipe masculino, tem Mundo 
Novo x Tottenham; às 14h45, 
C.K. Transportes x Bairro An-
gico; e às 17h, Amigas da Bola 
x CR7, pelo naipe feminino.

Divulgação

A semana começou com 
uma boa notícia para o espor-
te regional: na segunda-feira (3) 
a NDA Comunicações se uniu 
com o Grupo WH Comunica-
ções. A NDA Comunicações é se-
diada em Maravilha e há mais de 
dois anos valoriza o esporte da 
microrregião. Notícias esportivas 
de toda a região são disponibili-
zadas aos internautas por meio 
do site www.portalnda.com.br 
e páginas no Facebook Maravi-
lha Esporte e NDA Comunica-
ções. O veículo é referência em 
transmissões esportivas ao vivo 
pelo Facebook e pelo YouTu-
be. O Grupo WH Comunicações 

tem o nome consolidado na área 
da comunicação no Oeste cata-
rinense. São rádios, jornal e site 
com milhares de acessos diários.  

A partir de agora toda a ex-
periência adquirida em trans-
missões pela equipe da NDA 
Comunicações vai ser compar-
tilhada também pela Rádio Lí-
der FM 92.3 e nas páginas do 
Facebook do Grupo WH Co-
municações. Nelcir Dall’Agnol, 
diretor da NDA Comunicações, 
ressalta que o esporte local só 
tem a ganhar com esta parce-
ria. “Estamos confiantes em ser 
uma união próspera, mas para 
colhermos os frutos precisa-

mos do apoio da comunidade e 
dos empresários da nossa cida-
de e região”, destaca Dall’Agnol.

A audiência da Rádio Lí-
der já é sólida com milhares 
de ouvintes diários. Nas redes 
sociais dos dois grupos midi-
áticos, principalmente o Fa-
cebook, somam mais de 100 
mil seguidores, isso aliado aos 
muitos seguidores do Insta-
gram. “Com certeza será uma 
vitrine imensa para todos que 
apoiarem a ideia”, reforça.

Toda a geração das trans-
missões esportivas será feita 
pela equipe da NDA Comuni-
cações. Para Wolmir Hübner, 

diretor do grupo WH Comu-
nicações, é importante aliar a 
emissora de rádio com as re-
des sociais e ao mesmo tem-
po estar junto com a comu-
nidade. “Precisamos inovar e 
para isso procuramos nos jun-
tar com quem já tem experi-
ência com as mídias sociais. 
Tem tudo para dar certo, es-
tamos confiantes”, ressalta.

A união vai fazer a co-
bertura da Liga Catarinen-
se de Futsal, Campeonato 
Estadual de Futebol não Pro-
fissional e as finais do Cam-
peonato Regional de Fute-
bol da Liga Maravilhense.

uniãO

fuTEbOl

WH3 e ndA comunicações se juntam em prol 
do esporte local e regional

iraceminha realiza segunda rodada do municipal 
No domingo (2) foi realiza-

da em Iraceminha a segunda 
rodada do Campeonato Muni-
cipal de Futebol, nas comuni-
dades de Linha Moroe, Distri-
to de São José do Laranjal, e no 
campo do Esporte Clube Nova 
Estrela. Em São José do Laran-
jal jogaram pela categoria aspi-
rante a equipe da casa contra o 
Juventude, com placar favorá-
vel para a Associação São José 
por 2 x 0. Na Linha Moroe se en-
frentaram Grêmio Moroe e Ca-
narinho/Flamengo, nas catego-

amanhã (9) tem jogos no Esporte Clube iraceminha e na linha Santa fé

rias aspirante e principal. Vitória 
do time da casa na aspirante 
por 2 x 0 e empate em um gol na 
principal. Já no campo do Es-

porte Clube Nove Estrela teve, 
na aspirante, Nova Estrela/Me-
cânica Trevisan 2 x 2 Grêmio 
Planalto e na principal, Nova 

Estrela 3 x 2 Grêmio Planalto. 
Amanhã (9) jogam, às 9h, 

no E.C. Iraceminha, pela aspi-
rante, Novo Visual x Nova Estre-
la/Mecânica Trevisan; às 14h15 
tem, pela categoria aspirante, 
Grêmio Planalto x Grêmio Mo-
roe; e mais tarde Grêmio Planal-
to x Grêmio Moroe na catego-
ria principal. Na Linha Santa Fé 
jogam, às 14h15, pela aspiran-
te, Canarinho/Flamengo x As-
sociação São José, e às 16h15 
joga a categoria principal des-
tas mesmas agremiações.  

Divulgação

fAíscA ATRAsAdA 
Faltou qualidade ofensiva para transformar em 

gols o domínio que o Internacional teve durante boa 
parte da partida no Chile. E para piorar, o centroavan-
te Paolo Guerrero está com a faísca atrasada. Perdeu 
três gols por falta de ritmo. Colorado precisa ter mais 
um atacante e Patrick não pode começar jogando. É o 
mesmo de sempre, começa bem e depois produz mui-
to pouco. Ideal seria começar a partida com Thiago Ga-
lhardo ou Marcos Guilherme no lugar de Patrick. Inter 
precisará lutar bastante na terça-feira (11). Dá para ga-
nhar, mas esse time chileno não é galinha morta.

HORROR 
Que horror esse retrospecto! Corinthians jogou 

três partidas contra o Guarani do Paraguai e perdeu 
todas as três. Agora precisará ganhar desse fantasma, 
na quarta-feira (12), por dois gols de diferença. Ou 
por 1 a 0 para levar aos pênaltis. Diante desse cená-
rio os corintianos Facco, Joel e André não estão dor-
mindo bem. Estão ouvindo o som dos tambores da tri-
bo Guarani.

RiTmO 
Técnico Renato aproveita o Gauchão para utilizar 

os titulares para chegar bem na Libertadores. É meio 
que um aprendizado porque no ano passado o Grêmio 
chegou sem ritmo e agora vai chegar forte já no come-
ço. Com a vinda de Orejuela, Diego Souza, Thiago Ne-
ves, Matheus Henrique, Pepê e Caio Henrique o time 
vai criando forma.

clubE REcREATiVO mARAVilHA 
Faltando menos de 60 dias para começar o Esta-

dual de Amadores, nos bastidores o CRM está com o 
grupo praticamente fechado. Falta o anúncio oficial 
por parte do clube. Técnico Luiz Carlos Capelli deverá 
contar com Fabião, Cuia, Diogo, Djonathan, Wilson, 
César, Michel Franke, Fernando, André Tereza, Marin-
gá, Budda, Cleberson, Mirinho, Marquinhos, Renati-
nho, Fera, Alemão, Maicon e Sig. Dizem que até Joel-
son, popular Mano, e Wagner do Aimoré entraram no 
grupo. Pelo menos no grupo de WhatsApp.

cOpA dO bRAsil 
Uma das competições de maior prestígio do fute-

bol nacional começou durante a semana. A Copa do 
Brasil terá também a participação da Chapecoense. A 
CBF marcou para o próximo dia 19, às 15h15, em Sa-
quarema a estreia do Verdão do Oeste contra o Boa-
vista-RJ. Pelo ranking nacional de clubes a Chape tem 
o privilégio do empate para garantir a classificação.

fiAscO 
E o fiasco de Chapecoense e Concórdia no Cam-

peonato Catarinense? Atolados na parte de baixo da 
tabela, acumulando números que retratam bem a 
péssima gestão dos clubes. Estão longe de repetir as 
campanhas feitas em suas participações anteriores. 
Claro, ninguém trabalha para errar, mas o momento 
é delicado.
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Na tarde de segunda-feira 
(3) a equipe sub-11 da SEJL/
Acema de Maravilha dispu-
tou a final da Copa Maravi-
lha – Troféu Fabinho Baiano. 
O duelo foi contra o Juventu-
de A e o placar foi de 2 a 0 para 
o time de Caxias do Sul. Mara-
vilha se mostrou valente e por 
várias vezes teve a chance de 
abrir o placar, mas foi o Juven-
tude quem converteu a opor-
tunidade em gol e pelo escore 
mínimo garantiu o título. 

De Maravilha, a categoria 
sub-13 chegou às semifinais e 
foi eliminada pelo Lajeadense 

pARAbÉns A equipe foi a única representante do município em uma 
final das quatro categorias disputadas na Copa Maravilha

sub-11 de maravilha luta, mas 
não segura o Juventude

meninos que vestiram a camisa de maravilha foram vice em 2020 

pelo placar de 1 x 0, no domingo 
(2). Já a categoria sub-15 se clas-
sificou pera a fase mata-mata, 

mas não passou das oitavas de 
final e foi eliminada pela equi-
pe do Juventude no sábado (1º), 

pelo placar de 2 x 0. E o time da 
SEJL/Acema/CRM não passou 
da fase de grupos. 

Divulgação

Na segunda-feira (3), 
na sala de reuniões da Se-
cretaria de Esportes, Juven-
tude e Lazer de Maravilha, 
foi realizada reunião de pla-
nejamento para o Campe-
onato Municipal de Fute-
bol. A expectativa é de que 
haja oito equipe participan-

do do certame nas catego-
rias aspirante e principal. 

Para inscrições de atle-
tas na categoria aspirante se-
rão admitidos dois jogadores 
com vínculo e na principal 
quatro com ou sem víncu-
lo e os outros todos com o tí-
tulo de eleitor no município.  

As fichas de inscrições 
estarão disponíveis na Se-
cretaria a partir de segun-
da-feira (10). A competição 
está prevista para come-
çar na segunda quinze-
na de março. O dia do con-
gresso técnico ainda será 
definido e divulgado. 

Na noite de quarta-feira (5) 
os jogadores integrantes da equi-
pe sub-18 da Secretaria de Esportes, 
Juventude e Lazer/Acema de Ma-
ravilha se apresentaram para iní-
cio dos trabalhos. A apresentação 
foi no Ginásio Municipal Gelso Ta-
deu Mello Lara e a equipe vai con-
tar com o técnico Gian Mauro Sil-

va e o auxiliar técnico Beni de Lima. 
Segundo o técnico, o time vai 

disputar diversas competições no 
decorrer do ano, entre elas o Esta-
dual da Liga Catarinense de Fut-
sal Sub-18 e Joguinhos Abertos de 
Santa Catarina. “Também dispu-
taremos outras competições ama-
doras adultas com este grupo e 

mais alguns atletas acima da ida-
de que estarão numa espécie de 
transição para a equipe principal 
que disputará o Estadual da Liga 
Catarinense de Futsal Adulto Sé-
rie Ouro nesse ano”, explica Silva. 
Ele agradece o apoio da Secreta-
ria de Esporte, Juventude e La-
zer e patrocinadores pelo apoio.

cAmpEOnATO pREpARAÇãO 
secretaria de Esportes 
organiza municipal de futebol 

sub-18 do futsal começa trabalhos 
para nova temporada 

Foi realizada no fim da tar-
de de segunda-feira (3) a apre-
sentação oficial da equipe adulta 
de futsal da Associação Despor-
tiva Cunha Porã (ADCP). O ato 
ocorreu junto ao Ginásio Muni-
cipal de Esportes, contando com 
a presença do diretor de Espor-
tes do município, Cássio Boehs, 
e dos treinadores do projeto, Fa-
brício Muller e Rodrigo Pandolfo.

Neste ano o elenco adul-
to da ADCP conta com novos jo-
gadores, bem como atletas que 
subiram da categoria de base, e 
que a partir de agora tem como 
foco os treinos para as com-
petições previstas para 2020.

Logo após a apresentação 
o grupo se deslocou até o cam-
po do Esporte Clube Cunha 
Porã, onde deu início às ativida-

pREpARAÇãO
Equipe adulta da Adcp dá início aos treinos 
focando competições 2020

Elenco adulto conta com novos jogadores, bem como atletas que subiram da categoria de base

des de treino comandadas pelo 
técnico Fabrício Muller. Nes-
ta primeira etapa, Muller fo-
cou nos trabalhos físicos com 
estímulos voltados à adapta-
ção fisiológica de cada atleta.

Na avaliação do técnico, os 

atletas estão dispostos a contri-
buir com a equipe. “Percebe-
mos um perfil de atletas dedi-
cados e aguerridos, que estão 
dispostos a fazer bonito para 
trazer muitas alegrias ao nos-
so torcedor”, declara Muller.

No decorrer da sema-
na os treinos preparatórios se-
rão intensificados, com intuito 
de garantir um bom condi-
cionamento físico aos atle-
tas para o ano que deverá ser 
de muitas competições. 

Divulgação

sucEssO

Atletas de guaraciaba 
assinam contrato com a 
equipe de voleibol do sesi

As ex-atletas das escolinhas 
de voleibol mantidas pela Se-
cretaria de Educação, Cultu-
ra e Esporte de Guaraciaba, por 
meio do Departamento Mu-
nicipal de Esportes, Gabriela 
Santin e Laura Müller assina-
ram contrato nos últimos dias e 
vão atuar pelos próximos anos 
na equipe do Sesi Bauru, de 
São Paulo. Elas já iniciaram os 
treinamentos junto à equipe.

Conforme as atletas, elas 
irão atuar na categoria de base 
sub-19. Gabriela atua como lí-
bero e Laura, como meio de 
rede. As duas já foram convo-
cadas e defenderam a Seleção 
Brasileira também nas cate-
gorias de base. Outra atleta de 
Guaraciaba, Iarla Cossul tam-
bém iniciou nas categorias de 
base do Sesi e hoje faz atua-
ções pela equipe principal.

atletas já foram convocadas e defenderam a Seleção Brasileira nas categorias de base

Divulgação

A Comissão Municipal de 
Esportes (CME) de Cunha Porã 
promove no próximo dia 17, a 
partir das 19h, no Salão Nobre 
da prefeitura, o congresso téc-
nico do Campeonato Muni-
cipal de Voleibol de Quadra. 
Neste ano a competição con-
tará com disputas nas catego-
rias masculino e feminino.

Na oportunidade, o di-
retor de Esportes, Cássio Bo-
ehs, solicita que todas as 
equipes e atletas interessa-
dos em participar da compe-
tição compareçam à reunião, 
pois serão debatidos assun-
tos referentes ao regulamen-
to, início e desenvolvimento 
da modalidade para este ano. 

VÔlEi
congresso técnico será no 
próximo dia 17 em cunha porã
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Governo municipal encaminhou o projeto de lei propondo aumento de 
salário de 12,84% para a categoria neste ano 

câmara de Vereadores vota reajuste 
dos professores na segunda-feira (10)

nOVO pisO 
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Saúde promove 
campanha de vacinação 
contra o sarampo 

JCI empossa 
novos membros e 
diretoria 2020

Copa Maravilha encerra 
com vice-campeonato 
para o sub-11

aplicação das doses começa na segunda-feira 
(10) e segue até o dia 13 de março, para pessoas 
com idade entre seis meses e 49 anos 

Presidente da gestão 2020 é Claudinei luís 
regner. Evento foi acompanhado por lideranças 
locais e vice-presidente nacional da JCi

a categoria foi a única do município que chegou 
à final do evento esportivo que movimentou 
maravilha com a vinda de dois mil atletas

imuniZAÇãO TROcA dE cOmAndO fuTEbOl
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