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Capitão do Corpo 
de Bombeiros é 
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Obra se concentra na 
estação de tratamento 

A Comissão Especial da Câmara 
de Vereadores realizou o encontro 
com lideranças para debater o 
cenário 

Solenidade foi na Câmara de 
Vereadores e teve também 
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cão Johny 

Engenheiro explica que a previsão de 
conclusão das obras é para o fim deste ano
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Inovação no mercado de trabalho 
O Jornal O Líder preparou um caderno especial para lembrar o Dia do 
Trabalho, comemorado na próxima quarta-feira (1º)
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Ministro garante continuidade da obra, 
e empresa aguarda liberação de recurso 

Liberação do recurso foi confirmada em audiência com deputados catarinenses, mas 
as obras continuam paradas na região de Maravilha 
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CARINE ARENHARDT 

Os servidores públicos 
do Executivo e Legislativo 
de Maravilha devem rece-
ber aumento de 5% no sa-
lário neste ano. A proposta 
deu entrada nesta semana 
na Câmara de Vereadores 
para análise e aprovação. 
São dois projetos de lei, 
mas ambos com o mesmo 

MaRaViLHa Propostas deram entrada na Câmara de Vereadores 
para análise e aprovação 

Projetos de lei propõe reajuste 
de 5% para servidores públicos 

índice de reajuste proposto. 
De autoria do Executivo 

de Maravilha, o projeto de 
lei 12/2019 propõe revisão 
de 5% no salário dos servi-
dores públicos municipais. 
Deste percentual, 4,83% é 
correspondente ao Índice 
Nacional de Preços ao Con-
sumidor (INPC), acumulado 
dos meses de abril de 2018 
a março de 2019, e 0,17% de 

reajuste concedido pelo go-
verno municipal. 

A recomposição sala-
rial de 5% vale aos servido-
res municipais ativos e inati-
vos, pensionistas e também 
às funções gratificadas e 
adicionais. Já os agentes po-
líticos receberão apenas os 
4,83%, correspondente ao 
INPC. Esta revisão salarial 
não se aplica aos servido-

res do magistério municipal, 
que já receberam o aumen-
to anual. 

Já o reajuste para os ser-
vidores do Legislativo é pro-
posto por meio do projeto de 
lei do Legislativo 01/2019. O 
reajuste de 5% vale para os 
servidores públicos, sendo 
que 4,83% é correspondente 
ao INPC e 0,17% de reajuste 
concedido. 

Só ESTOu fazEndO MEu TRaBaLHO

Você se preocupa com o impacto que o seu trabalho cau-
sa no mundo?

Você vende só para bater a meta ou também para tornar o mer-
cado um lugar melhor?

Acho preocupante trocar uma vida inteira de trabalho por um 
resultado irrelevante, insignificante. Ou pior: por algo que degrada 
as pessoas.

A empresa precisa dar lucro. Certo. Mas só isso? E é só isso que 
VOCÊ quer da vida?

Não faz muito tempo que isso me incomoda. Até pouco tempo, se 
questionado, eu me justificaria assim: “Só estou fazendo o meu trabalho.”

E isso preocupa porque, se não for no trabalho, não vai ser no 
tempo livre que vamos corrigir o rumo da história.

                                                *
Precisamos enfrentar os conflitos que são necessários.
E talvez a melhor forma de saber o que é necessário, é definindo 

o que é desnecessário. Via negativa, de novo.
Pois muito daquilo que nos preocupa não deveria merecer a 

nossa atenção.
Eis a simples fórmula: fugir do conflito desnecessário.
Mas tem a segunda parte: enfrentar o conflito necessário.
Mas tememos entrar no conflito. Eles parecem uma ameaça, e 

por isso muitas vezes nos escondemos. Deixamos quieto. E assim o 
problema cresce. E assim cometemos injustiças. É aquela história: 
para que o mal prevaleça, basta o silêncio da pessoa boa.

A boa notícia: quando você resolve um conflito, a relação, que 
parecia ameaçada, sai fortalecida. A recompensa está logo ali, do ou-
tro lado do conflito. O mais difícil é ignorar o medo.

*
Você está no ponto A (presente), e quer ir para o ponto B (futuro).
A distância parece longa. E você não sabe exatamente por onde 

começar.
O problema pode ser anterior: você tem certeza de que real-

mente está no ponto A? Ou está o tempo todo com a cabeça em ou-
tro lugar? Está sempre lamentando e imaginando como seria estar 
no ponto B?

Estar, de verdade, no ponto A, pode ser o primeiro passo. Aceitar as 
condições. E focar em cada pequena etapa. É só isso que você controla.

*
Será que a lagoa pequena impede o peixe de crescer?
Pode ser. O meio realmente importa e influencia. Mas colocamos mui-

ta culpa na lagoa, como se ela fosse a única responsável pela pequenez.
O ponto crítico é tornar-se um peixe melhor e maior. E isso de-

pende muito mais dos fatores internos do que dos externos.
E, além disso, hoje em dia o peixe consegue, se quiser, trocar de 

lagoa com certa facilidade.
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LIÇÕES DE VIDA
Dizem que na vida quem perde o telhado ganha as 
estrelas. É assim mesmo. Às vezes você perde o que 
não queria, mas conquista o que nunca imaginou...por WOLMIR HÜBNER

RAdAR
radar@jornalolider.com.br

Anderson Fetter / Agência RBS

Extraí da coluna de Cacau Menezes, do DC, a matéria que reproduzo, pois achei 
a mesma muito interessante e verdadeira. “Milhares de vereadores de todo o Bra-
sil estão participando do Encontro Nacional de Vereadores, em Brasília. O títu-
lo do encontro é pomposo, mas esconde um desperdício enorme do dinheiro do 
povo. Cada edil gasta para viajar e para se hospedar no Distrito Federal uma mé-
dia de R$ 3 mil, segundo cálculos do Departamento Avançado de Estudos de Con-
tas Públicas do Serviço Secreto do Cacau. Digamos que sejam 3 mil vereadores pre-
sentes no evento. Dá um dispêndio de R$ 9 milhões. O duro é saber que vereador já 
não assopra muito em seu município, imagina em Brasília. Lá são meros turistas”.

VEREadORES EM BRaSíLia

VACINAS

Nesta semana fomos atendidos na sala de 
vacinação do Posto de Saúde do Bairro Floresta. 
Procedemos a vacina contra a Influenza, da qual 
fomos acometidos em 2018, e somos testemunho 
do mal que é esse vírus. O atendimento dos fun-
cionários é nota dez e as instalações são dignas 
de referência. Parabéns à administração munici-
pal e suas competentes funcionárias. Obrigado!

DESCARtADA GREVE DOS CAMINHONEIROS

Após reunião de quase cinco horas com o governo, re-
presentantes de caminhoneiros garantiram, na segunda-fei-
ra (22), que não haverá paralisação da categoria nas próxi-
mas semanas. Segundo eles, o Ministério da Infraestrutura 
assegurou que irá atender duas das principais reivindica-
ções dos motoristas: aumentar a fiscalização do piso míni-
mo de frete e atrelar o reajuste da tabela ao preço do diesel.

NORMAL

O brasileiro já está acostumado com a demora e paralizações das obras em rodovias das BRs. O que está acon-
tecendo agora na 282 é uma reprise do que acontece na 163, ou seja, iniciam as obras e, logo, por falta de ver-
ba, as mesmas ficam paralisadas. Vamos esperar para ver o resultado do empenho de nossos políticos, para que 

não frustrem a região com desleixo de uma obra que tanto necessitamos. Uma lástima. Perdem os usuá-
rios e perdem as empresas contratadas, que não podem dar continuidade aos trabalhos, pois não re-

cebem o valor contratado. Por outro lado, o deputado federal Celso Maldaner (MDB), integran-
te do Fórum Parlamentar Catarinense, conversou com a reportagem do Grupo WH Comunicações 
e comemorou o resultado positivo da audiência realizada na terça-feira (23). “Vai atender o cro-

nograma da empresa, empenha agora R$ 35 milhões e em seguida o resto [do recurso] confor-
me cronograma de execução. A meta é entregar a obra em setembro de 2020”, afirma o deputado.

LULA EM REGIME SEMIABERTO?

A decisão no STJ: Lula teve sua pena reduzi-
da a oito anos de prisão no caso do tríplex e com 
essa decisão o petista poderá sair da cadeia e 
progredir para o semiaberto já em setembro. Há, 
porém, outros fatores. A soltura de Lula pode ser 
adiada em caso de nova condenação no proces-
so do sítio de Atibaia e também se o STF manti-
ver a execução da pena em segunda instância.

MENOS VOOS EM CHAPECÓ

Desde segunda-feira (22) os moradores de Chapecó e região contam apenas com 
dois voos diretos para Florianópolis, um que chega ao Aeroporto Serafim Enoss Berta-
so às 15h35 e outro que sai às 16h10, pela Azul. Com o cancelamento dos quatro voos da 
Avianca para a Capital, um que chegava 0h45 e saía 6h20 e outro que chegava 13h20 e 

saía 13h50, as opções diminuíram de 3 para 2. O último voo 
saiu de Chapecó no início da tarde de segunda. Inicialmen-

te a suspensão é por um curto período, mas não há informações se 
as operações serão retomadas devido à crise financeira da empresa. 

PROMOTOR DE JUSTIÇA

Aos colegas do direito uma grande oportunidade para in-
gresso no Ministério Público. O MPSC lançou edital para o 41º 
Concurso Público de Ingresso na Carreira. As inscrições, fei-
tas exclusivamente pela internet, iniciaram-se segunda-fei-
ra (22) e seguem até às 19h do dia 24 de maio. Poderão se ins-
crever bacharéis em Direito com, no mínimo, três anos de 
atividade jurídica, o que deverá ser comprovado pelos apro-
vados no concurso quando forem convocados para a pos-
se. O concurso visa preencher 23 cargos de promotor de 
justiça substituto, destinando 5% das vagas a pessoas com de-
ficiência e 20% a pessoas negras, em atendimento à resolu-
ção do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP).

O FIM DEFINITIVO

O presidente, Jair Bolsonaro, assinou, na quinta-feira 
(25), decreto que acaba com o horário de verão no Brasil em 
2019. A assinatura do documento ocorreu durante breve 
cerimônia no Palácio do Planalto. A decisão de extinguir o ho-
rário de verão havia sido anunciada pelo presidente em con-
versa com jornalistas no começo de abril. Bolsonaro afirmou 
que sempre reclamou da mudança, mas agora, com estu-
dos do Ministério de Minas e Energia que mostraram que 
não existe economia de energia, foi possível a extinção.

NOVIDADE

O presidente, Jair Bolsonaro, sancionou 
na quarta-feira (24) projeto de lei que 
cria a empresa simples de crédito. A nova 
legislação vai autorizar qualquer empresário 
a emprestar dinheiro, tendo como limite 
a receita bruta anual de R$ 4,8 milhões. A 
ideia é que esses empreendedores possam 
assumir parte da demanda por crédito 
em cidades pequenas, onde a oferta pelos 
grandes bancos é limitada. A previsão é que 
o novo formato atraia principalmente as em-
presas que hoje atuam no mercado de fac-
toring (que adiantam contas a receber a pe-
quenos lojistas e industriais em troca de uma 
comissão). Para ser uma empresa simples de 
crédito, será necessário ter um CNPJ especí-
fico para esta atuação. A empresa não terá re-
gime tributário diferenciado do Simples e os 
sócios poderão ser donos de apenas uma em-
presa desta natureza. Os empréstimos só po-
derão ser concedidos a pequenas e microem-
presas, além de empreendedores do regime 
do MEI (microempreendedor individual). A 
previsão é que sejam feitas operações de cré-
dito de cerca de R$ 15 mil. O microempresá-
rio está hoje nas mãos da agiotagem oficial. 

https://gauchazh.clicrbs.com.br/ultimas-noticias/tag/jair-bolsonaro/
https://gauchazh.clicrbs.com.br/ultimas-noticias/tag/horario-de-verao/
https://gauchazh.clicrbs.com.br/ambiente/noticia/2019/04/nao-havera-horario-de-verao-neste-ano-diz-bolsonaro-cju4j9gh201ev01mwggt4ftii.html
https://gauchazh.clicrbs.com.br/ultimas-noticias/tag/jair-bolsonaro/
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por LUIZ CLÁUDIO CARPES

dIRETO 
AO PONTO

POPuLaÇÃO dE MaRaViLHa aguaRda POSiÇÃO 
dO inSTiTuTO dO MEiO aMBiEnTE

Este ato de “aguardar”, por parte da população de Maravilha, 
diz respeito exatamente à ansiedade para que finalmente tenha-
mos obras no Rio Iracema e acabe o tormento daquelas pessoas que 
têm residências atingidas pelas águas e o transtorno causado aos de-
mais exatamente por vezes que o rio acaba transbordando e invadin-
do vias públicas da cidade. O que a gente espera é que tal estudo e 
consequente liberação, ou solicitação de adequações para o proje-
to já existente, é porque infelizmente o Instituto do Meio Ambiente, 
antiga Fatma, acabou se popularizando exatamente pela morosida-
de. Desta vez é um caso de urgência, é um estudo que precisa ser fei-
to de imediato, exatamente porque como já escrevi, ninguém mais 
aguenta esta situação. Todos sabem também da complexidade das 
obras, que terão que “afundar” o leito do rio, causando naturalmente 
impacto ambiental. Agora, também não podemos esquecer que em 
que pese as situações pertinentes ao meio ambiente, o impacto cau-
sado ao cidadão cada vez que há chuvas mais caudalosas no municí-
pio, não pode ser esquecido. Muitas pessoas entram em verdadeiro 
pânico quando as precipitações são intensas. Não há mais como es-
perar. As obras têm que começar, e logo.

PREfEiTa ROSiMaR ESTá SE ESMERandO 
PaRa EXECuTaR aS OBRaS

Noticiado aqui no Jornal O Líder, na edição da semana passada, 
a prefeita estava com o diretor do Instituto do Meio Ambiente, bus-
cando exatamente agilizar a análise do projeto para as obras no rio. 
Muitos prefeitos já passaram por Maravilha. Independente de traba-
lhos prestados, e naturalmente todos tiveram suas boas intenções ao 
administrar Maravilha, a prefeita, Rosimar Maldaner, vai entrar para 
a história. Creio que ela conseguirá sim dar início às obras. Como já 
teremos eleições no ano que vem, e naturalmente a prefeita não irá 
concorrer à reeleição, por já haver inclusive ter sido reeleita, pode fi-
car para seu sucessor concluir as obras (caso, já disse, estas não sejam 
concluídas até lá). Mas mesmo assim, há que se reconhecer o esfor-
ço da prefeita, exatamente para buscar a aprovação do projeto e con-
sequentemente o seu início. A população agradecerá eternamente.

MOnOPóLiO da gOL na LinHa CHaPECó a fLORianóPOLiS
Com a recuperação judicial da Avianca, a devolução de aerona-

ves, a ausência da Azul na linha, resta apenas a Gol fazendo a linha 
entre Chapecó e Florianópolis e vice-versa, o monopólio pode ser 
nocivo ao usuário. Não apenas por restarem menos assentos para 
viajar. Mas porque, como sabemos, o preço da passagem de avião 
se dá pela lei de oferta e procura. Mais procura, mais preço tam-
bém. Em resumo, há risco sim de que o custo da passagem fique 
mais alto para o usuário. Gostaria que minha apreensão não se 
confirmasse. Mas partindo desta premissa, infelizmente acho que 
quem sentir no bolso também pela recuperação judicial da Avian-
ca, podem ser os passageiros. 

SESSÃO da CÂMaRa Homenagem foi proposta por Projeto de 
Resolução de autoria do vereador Ivo Badia 

Capitão do Corpo de Bombeiros 
e cão Johny são homenageados
CARINE ARENHARDT

A sessão da Câmara de 
Vereadores de Maravilha 
desta semana foi de home-
nagem e reconhecimento. Re-
alizada na segunda-feira (22), 
a sessão homenageou o ca-
pitão-comandante do Cor-
po de Bombeiros de Maravi-
lha, João Emiliano de Moura 
Silva Miranda. O trabalho do 
cão Johny, treinado para ope-
rações de busca e resgate, tam-
bém foi lembrado.

Recentemente o capitão 
coordenou uma força-tarefa 
em Brumadinho/MG, para au-
xiliar na busca de desapareci-
dos no rompimento da barra-
gem de rejeitos de minério. O 
cão também fez parte da mis-
são. A homenagem foi propos-
ta por Projeto de Resolução, de 
autoria do vereador Ivo Badia e 
aprovado em plenário.

O objetivo é reconhecer 
os serviços prestados pelo co-
mandante ao município. Mou-
ra recebeu uma placa de honra 
ao mérito do Legislativo, en-
tregue pelo vereador Ivo Ba-
dia e presidente da Casa, Jan-

dir Primon. Na oportunidade, 
o comandante também rece-
beu uma placa de homena-
gem da prefeita, Rosimar Mal-
daner, e o cão Johny recebeu 
uma medalha.

O capitão Moura agrade-
ceu as homenagens e lem-
brou que o sucesso do traba-
lho é mérito de toda equipe 
de bombeiros que fazem par-
te da corporação. Ele disse que 
se emocionou com a homena-
gem, que teve também apre-
sentação de um vídeo com de-
poimentos e um histórico do 
comandante que atua em Ma-
ravilha desde 2013. A Banda 
Marcial Cidade das Crianças 
se apresentou também duran-
te a homenagem. 

PROJETOS 
Na sessão foi aprovado 

em segundo turno o projeto 
que autoriza a doação da nova 
área industrial para a instala-
ção da Cooperativa Regional 

Auriverde. Em primeiro turno 
teve a aprovação do Projeto de 
Resolução que altera o Regi-
mento Interno do Legislativo, 
dispensando a leitura da ata 
da sessão anterior.

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder

Prefeita fez a entrega de placa ao capitão e medalha para o cão

Foto oficial com os vereadores e a prefeita, rosimar Maldaner 

Capitão Moura, ao lado do cão Johny e esposa, Tatiane

Bombeiros de Maravilha presentes na sessão

Apresentação da Banda Marcial Cidade das Crianças
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A parceria entre o cão Johny e o capitão do Corpo de Bombeiros 
de Maravilha, João Emiliano de Moura Miranda, já rendeu boas pau-
tas para a imprensa regional e nesta semana foi lembrada em sessão es-
pecial na Câmara de Vereadores. Moura recebeu duas placas em ho-
menagem aos relevantes trabalhos prestados à sociedade e o cão não 
ficou de fora. Além de acompanhar a sessão, Johny recebeu uma me-
dalha da prefeita, Rosimar Maldaner. Eles merecem, seja pela impor-
tante parceria que fazem em ações de busca e resgate, ou pelo tra-
balho social incrível junto aos pacientes do Hospital São José de 
Maravilha. Precisamos reconhecer a importância de cada ser huma-
no, assim como lembrar que animais não são objetos, são seres vi-
vos que merecem respeito e amor, além de terem muito a nos ensinar. 

HOMENAGEM MERECIDA Divulgação

SERÁ QUE PRECISAMOS?

Cada vez mais nos sentimos 
obrigados a “melhorar” de vida. 
Precisamos de um salário melhor 
para poder ganhar mais dinheiro, 
precisamos de mais um meio de 
ganho, pois apenas um emprego 
não será o suficiente. Pensamos, 
empreendemos, estudamos 
trabalhamos e por fim, dificilmente 
temos alguma coisa. Mas se 
fôssemos refletir sobre com o 
que realmente nos importamos, 
talvez viveríamos com menos, 
em uma vida mais simples, mais 
calma, sem frustrações. Ninguém 
está nos obrigando a viver assim, 
apesar de parecer o contrário. Não 
há problema em não ter. Vejo que 
há problema em você explorar o 
outro para viver melhor. Ou então, 
trabalhar tanto e não viver. Se 
você não gosta do que tem e de 
quem é, reflita, é possível mudar. 

Oportunidade 
Acadêmicos da Unoesc moradores, ou naturais, dos municípios de Var-

gem, Monte Carlo, Abdon Batista, Saltinho, Santa Terezinha do Progresso, Ro-
melândia, Bandeirante, Entre Rios, Passos Maia, Ipuaçú, Vargeão, Ponte Serra-
da, Ouro Verde e Abelardo Luz têm oportunidade de bolsa de estudos de 70% 
da mensalidade do curso de graduação. A excepcionalidade desses municípios 
é devido ao baixo índice de IDH. Eles terão de fazer projetos de desenvolvimen-
to ao longo do curso. Os interessados podem entrar em contato com a Unoesc.

Infelizmente o assunto dengue já não 
chama mais a atenção de ninguém. Nes-
ta semana Maravilha confirmou o oitavo 
caso da doença. O problema é que nem 
isso assusta mais, já que são vários fo-
cos e casos. Todos vão ficar preocupa-
dos quando alguém morrer ou a doença 
atingir um membro querido da família. 

DIA DO TRABALHO 

O trabalho consome grande parte de 
nossas vidas. Passamos mais tempo com 
nossos colegas de trabalho do que com nos-
sa família e amigos. É importante gostar e 
ter orgulho de como ganhamos nosso sus-
tento, do contrário, será apenas uma fon-
te de infelicidade e frustração. É fato que 
o dinheiro é importante e necessário, mas 
nada se compara a chegar ao fim do dia 
com a sensação de felicidade e dever cum-
prido. Que o dia 1º de maio, além de uma 
homenagem aos trabalhadores que luta-
ram por melhores condições, seja também 
um momento de reflexão sobre o verda-
deiro significado de sucesso profissional.

OBRAS 

A população de Maravilha está pres-
tes a receber mais duas grandes obras exe-
cutadas pela administração pública e as 
duas dizem respeito direta ou indireta-
mente à saúde da população. A primei-
ra é o Centro de Saúde, uma bela obra que 
está sendo executada ao lado do prédio 
da prefeitura. Uma estrutura que quan-
do concluída vai contar com três pavimen-
tos, mas que por enquanto apenas o tér-
reo será concluído. Neste vai ter diversos 
atendimentos que atualmente são ofere-
cidos nos postos de saúde. A segunda diz 
respeito ao saneamento básico. De ime-
diato apenas uma parte da cidade está 
sendo contemplada, mas já é um bom co-
meço. As tubulações estão praticamen-
te concluídas e nesta semana registramos 
o começo das obras da estação de trata-
mento, na Linha Pedreira. As duas obras 
têm previsão de entrega até o fim do ano. 

A DENGUE MATA

Nelcir Dall’Agnol/O Líder



,  MArAViLhA 27 DE ABriL DE 20196

LUIZ CARLOS
PRATES

MaRaViLHa
Café da manhã marca celebração da Páscoa 
para comunidade evangélica 
ClEIToN fERRAsso

A Igreja Evangélica de Con-
fissão Luterana no Brasil (IE-
CLB) de Maravilha realizou um 
café da manhã em comunhão 
com os fiéis para celebrar a Pás-
coa. O café foi servido às 7h de 
domingo (21), sendo que antes 
teve culto com início às 6h, re-
alizado na igreja. O horário atí-
pico da celebração religiosa foi 
para marcar a ressurreição de Je-
sus Cristo ao amanhecer do dia. 

Para o pastor, Leandro Ris-
tow, a Páscoa significa uma co-
memoração na qual determinou 
que os primeiros discípulos tes-

Após participarem da celebração religiosa, fiéis tomaram café da manhã para marcar a Páscoa

temunhassem o nome de Jesus 
Cristo para todos os lugares. “A 

ressurreição deu coragem para 
que eles falassem da vitória de 

Cristo sob  a morte e Ele quer vi-
ver em nossos corações”, reflete. 

Cleiton Ferrasso/O Líder

CARINE ARENHARDT

A comemoração dos 22 anos 
da Rede Feminina de Comba-
te ao Câncer de Maravilha é es-
pecial neste ano. O aniversário é 
em junho e uma das principais 
comemorações do ano é a finali-
zação do projeto para construção 
da sede própria da Rede. 

Conforme o arquiteto e ur-
banista Rafael Baratto, os proje-
tos estão prontos e em fase final 
de aprovação. Baratto fez os pro-
jetos arquitetônico, preventivo 
contra incêndio, sanitário e hi-
dráulico. O projeto elétrico é de 
autoria do engenheiro eletricis-
ta Evandro Civardi e o estrutu-
ral do engenheiro Rudimar Be-
grow. Os projetos foram feitos de 
forma voluntária pelos profissio-
nais, sem custos para a Rede Fe-
minina, o que gerou uma econo-

imagem do projeto da sede própria 

REdE fEMinina Projetos foram feitos de forma voluntária pelos profissionais, 
sem custos para a Rede Feminina, o que gerou uma economia de R$ 25 mil

Projeto da sede própria está em 
fase final de aprovação

Divulgação

mia de R$ 25 mil. 
A sede própria da Rede Fe-

minina terá 566,79 m², distribuí-
dos em dois pavimentos. A estru-
tura vai ter sala do brechó, sala de 
triagem, banheiros, sala de mé-
dico, sala de fisioterapia, sala de 
psicologia, auditório e cozinha. 

“Em reunião com as represen-
tantes da Rede Feminina, foram 
listadas as necessidades para o 
projeto e suas prioridades, as-
sim como tamanhos mais ade-
quados e suas funcionalidades. 
Depois deste levantamento de 
necessidades, deu-se início ao 

projeto”, explica Baratto. 
A nova sede será construí-

da na Rua Santos Dumont, onde 
atualmente está localizado o 
brechó da Rede Feminina. A ins-
tituição continua na busca re-
cursos para concretizar o sonho 
da sede própria.

LEVanTaR CEdO
- Não gosto de mentiras! Aposto que você já disse essa fra-

se cansativas vezes, certo? Bolas, claro que sim! Ninguém gos-
ta de mentiras, não gosta quando a mentira envergonha a pes-
soa, mas... Vivemos mentindo, tanto para os outros como, de 
modo especial, para nós mesmos. É uma mentira atrás da ou-
tra. E as mentiras que contamos a nós mesmos vêm do nosso 
inconsciente, que faz tudo o que pode para nos preservar da 
dureza dos nossos fracassos. Ter um espírito frouxo, por exem-
plo, quem vai gostar de admitir? Mas a pessoa se defende di-
zendo que não tem interesse por isso ou por aquilo, quando na 
verdade daria um dedinho para ter o que nega desejar. Estou 
indo longe sem ter entrado no assunto.

Acabei de ler o livro “Pep Guardiola, a evolução”. E já peço 
à leitora que não vire a página, o assunto vem do futebol, mas 
não é sobre futebol. Relaxe.

Guardiola, o melhor e mais vitorioso treinador de futebol mo-
derno, a meu juízo, está hoje no Manchester City, da Inglaterra.

Nesse livro sobre Guardiola, a palavra “talento” aparece 19 
vezes. Só 19 vezes. E a palavra “treinamento” aparece 189 ve-
zes... Quer dizer, treinar, “fazer as lições”, sobressai-se ao talen-
to. Talento muitos têm, convivi com dezenas de jogadores ta-
lentosos ao longo dos meus 25 anos como narrador de futebol 
pelo mundo. Vencedores? Bem poucos. Os contumazes vence-
dores eram os que faziam uso da sentença consagrada por Tho-
mas Edison, o americano que inventou a lâmpada elétrica, o 
que disse que – “O sucesso vem de 1% de inspiração e 99% de 
transpiração”. Vale para o futebol e vale para você, leitora, para 
você, leitor, vale para mim e para toda a torcida do Manchester 
City... Quem não suar por seu projeto de vida, quem não se es-
falfar em preparações, adequações e qualificações vai ficar pela 
estrada. Que vai, vai. 

Quando Guardiola destaca muito mais o treinamento que 
o talento ele sabe que não raro talentosos ficam no banco de 
reservas do time ou da vida. Exatamente como nós. Mandri-
ões mentirosos para si mesmos vivem achando desculpas 
para seus fracassos e inoperâncias na existência, tudo men-
tira para não ter que levantar mais cedo nas manhãs da vida. 
Não vão ganhar o jogo, aliás, já perderam o jogo, não é mes-
mo, Guardiola? 

EXEMPLO 
Um treinador de futebol se confunde, e muito, com um 

professor em sala de aula. Por melhor que seja o professor, se o 
aluno não fizer as suas “lições de casa”, seus treinamentos, não 
vai jogar bem, não vai ganhar “pontos”, não vai vencer o jogo 
da aprovação. O treinador/professor dá as dicas, aponta cami-
nhos, mas o jogador/aluno tem que fazer a sua indispensável 
parte. Caso contrário, derrotas. Ouviste bem, mandrião?  

TÉdiO
De um canto de jornal tirei esta frase do Cazuza, o cantor/

compositor: - “O tédio é o sentimento mais moderno que exis-
te”. E olhe que o Cazuza morreu em 1990. Se ele visse o mundo 
como está hoje... As pessoas andam vazias, sem sonhos nem 
garras afiadas para as lutas renhidas da vida, andam sem graça, 
sem autoestima nem valores. Como não viver no tédio, como? 
E, ao invés de livros, ansiolíticos... Afundam!

faLTa dizER
Não creio em coincidências. Fato. Um sujeito saudável, for-

te, metido a atleta, alegrão com os amigos, aquele tipo, sabe? 
Aposentou-se e saiu para gozar a vida. Um ano exato depois 
disso, enfartou e morreu. Há quem diga que foi desastroso in-
fortúnio... Prove-me que não foi desalento existencial provoca-
do pela aposentadoria “sonhada”... Prove-me!
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PáSCOa

igreja católica realiza encenação da Paixão de Cristo
ClEIToN fERRAsso

Centenas de pessoas acom-
panharam a encenação da Pai-
xão de Cristo realizada no último 
dia 19, em Maravilha. A procis-
são começou às 19h na paróquia 
da Igreja Matriz, na Praça Padre 
José Bunse. De lá, os fiéis segui-
ram pelas ruas até a crucificação 
de Jesus Cristo, realizada em um 
ponto alto da cidade, próximo 
ao Centro Educacional Vereador 
Raymundo Veit. 

O espetáculo realizado nas 
ruas comovia também os mora-
dores por onde a procissão pas-
sava. Conforme a multidão se 

Encenação percorreu as ruas desde a Praça até o morro do colégio raimundo Veit

Fotos: Cleiton Ferrasso/O Líder

aproximava das casas, os mora-
dores saíam dos lares para ver 
o teatro. A aposentada Íria Lim-
berger, de 60 anos, foi uma das 

pessoas que acompanhou a pro-
cissão e descreve o sentimen-
to. “É um momento muito forte 
porque a gente revive o que Je-

sus passou naquela época e ain-
da hoje celebramos não a morte, 
mas sim a vida que vem depois 

com a ressuscitação de Cristo. 
Isso é a grande vitória que nós 
temos de considerar e é o pon-

to forte da Igreja Católica, que é 
a ressurreição de Jesus Cristo”, 
comenta.

CARINE ARENHARDT

Paralisadas há uma semana 
na região de Maravilha, as obras 
na BR-282 serão retomadas. Na 
terça-feira (23) o ministro de In-
fraestrutura do governo federal, 
Tarcísio de Freitas, confirmou a 
liberação de recursos para a con-
tinuidade da obra de restauração 
da BR-282, no trecho entre Cha-
pecó e São Miguel do Oeste, e 
BR-158, trecho entre Maravilha e 
a divisa com o Rio Grande do Sul. 

O ministro se reuniu com os 
deputados federais integrantes do 
Fórum Parlamentar Catarinense 
e garantiu que a obra não pode pa-
rar na região. O pedido dos depu-
tados catarinenses foi o empenho 
urgente de R$ 35 milhões para a 
continuidade dos trabalhos. 

O deputado federal Celso 
Maldaner (MDB), integrante do 

REgiÃO A meta é entregar a obra em setembro de 2020 com liberação 
de recursos conforme cronograma de execução

Ministro garante recursos para 
retomada das obras na BR-282 

Trabalho está paralisado na região de Maravilha há uma semana 

Fórum Parlamentar Catarinen-
se, conversou com a reportagem 
do Grupo WH Comunicações e 
comemorou o resultado positivo 
da audiência. “Vai atender o cro-
nograma da empresa, empenha 
agora R$ 35 milhões e em segui-
da o resto (do recurso) conforme 
cronograma de execução. A meta 
é entregar a obra em setembro de 

2020”, afirma o deputado.

RETOMada dOS 
TRaBaLHOS

O supervisor regional do 
Dnit, engenheiro Diego Fernan-
do da Silva, informou que o Dnit 
aguarda os trâmites burocráticos 
para liberação dos recursos. A re-
tomada dos trabalhos na região 

ainda não tem data oficial.
A empresa Gaia Rodovias 

confirmou que deve retomar 
a obra assim que o Dnit fizer 
contato confirmando a libera-
ção do recurso. 

PERIMETRAL EM MARAVILHA
O deputado Celso Maldaner 
confirmou que o ministro 
de infraestrutura autorizou 
também a inclusão das 
perimetrais em Maravilha 
e Pinhalzinho neste pacote 
de obras. “O consórcio 
que ganhou essa licitação 
(Empresas Gaia rodovias e 
Traçado) está autorizado a 
fazer o projeto definitivo das 
perimetrais de Pinhalzinho e 
Maravilha e dentro do próprio 
contrato o Dnit fará um 
termo aditivo para fazer as 
perimetrais”, afirma. 

O Centro de Educação de Jo-
vens e Adultos (Ceja) de Maravi-
lha proporcionou momento de 
reflexão e partilha pela passa-
gem da Páscoa, conduzido pelo 
professor e terapeuta Sidimar 
Garghetti. Os participantes con-
taram com músicas, vídeos e ati-
vidades práticas, além de mo-
mento de confraternização.

Já na noite de terça-feira (23) 

a psicóloga Chancarlyne Vivian 
ministrou a palestra “O impac-
to do uso das tecnologias nas re-
lações humanas”, apresentan-
do dados positivos e negativos 
com relação ao uso. De acordo 
com os organizadores, o objeti-
vo é proporcionar formação in-
tegral aos estudantes, aliando 
conhecimentos de sala de aula 
com atividades diversificadas.

CEJa
Comunidade escolar 
participa de atividades

Momento de reflexão foi conduzido por Sidimar Garghetti

Divulgação

Carine Arenhardt/O Líder
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O Grupo de Apoio ao Autista de Maravilha promove hoje 
(27) a Caminhada Azul. O evento faz parte da campanha “Au-
tismo: é preciso viver para conhecer” e será realizada a partir 
do Espaço Criança Sorriso com concentração às 8h30. Os parti-
cipantes seguirão para a Avenida Araucária, depois Avenida Sul 
Brasil até a Praça Padre José Bunse. Conforme a organização, 
todos podem participar. No início de abril o Grupo promoveu 
um evento na Câmara de Vereadores em comemoração ao Dia 
Internacional do Autista. “Queremos demonstrar carinho pela 
causa autista, colorindo nossas ruas de azul. Vamos comparti-
lhar esse momento especial com o mesmo carinho de quem lhe 
quer bem. Vocês são nossos convidados especiais”, convidam. 

auTiSMO
Caminhada azul é 
hoje no município

PREÇO dE fáBRiCa
Vimóveis e Enele promovem 
feirão de Estofados 
CAMIllA CoNsTANTIN

De 25 a 29 de abril, com 
atendimento especial hoje 
(27) à tarde até às 16h e ama-
nhã (28) das 14h às 18h, a 
Vimóveis e a Enele realizam 
um Feirão de Estofados a pre-
ço de fábrica em Maravilha. 

A iniciativa ocorre em lo-
cal especial, na Avenida Arau-
cária, 387, em frente à Claro. 

Os estofados podem ser ad-
quiridos em até dez vezes sem 
entrada, com primeira par-
cela para o mês de junho.

Conforme a equipe, são 
produtos de uma empre-
sa de renome, com qualida-
de de primeira. “O Feirão de 
Estofados conta com varieda-
de de modelos e cores. Con-
vidamos a todos para con-
ferir as opções”, dizem.

Divulgação
SiCREdi
associado de Pinhalzinho é contemplado 
com R$ 41,1 mil

O associado Zildo Ma-
chado Ramires, da agência 
Sicredi de Pinhalzinho, foi 
contemplado com o va-
lor bruto de R$ 41.141,96 
mil no prêmio de Segu-
ro de Vida. A entrega sim-
bólica ocorreu no último 
dia 18, com a presença do 
conselheiro Sergio Luiz 
Triches, colaboradores da 
agência, assistente comer-
cial da Icatu Seguros, Lú-
cio Tiago Brandão, im-

Sicredi Alto Uruguai RS/SC/MG

prensa e a comunidade. 
Com os Seguros de 

Vida do Sicredi o associa-
do tem benefícios e as-

sistências que proporcio-
nam segurança, além de 
concorrer a quatro sor-
teios mensais pela Lo-
teria Federal.  O Sicredi 
Alto Uruguai RS/SC/MG 
já distribuiu R$ 1,1 mi-
lhão em prêmios de Segu-
ro de Vida entre seus as-
sociados. “Minha esposa 
está grávida e este valor 
nos ajudará com as des-
pesas, veio em boa hora”, 
destaca o ganhador.

ClEIToN fERRAsso

O governo do Estado 
exonerou cinco servidores 
públicos da ADR de Maravi-
lha que fazem parte do qua-
dro de Educação. O ato foi 
publicado no Diário Ofi-
cial do Estado de segunda-
feira (23). Conforme o ge-
rente regional da Educação 
da ADR de Maravilha, Erno 
Schwerz, os professores fo-
ram exonerados do cargo 
com funções gratificadas, 
mas continuam fazendo 
parte do quadro da Gered, 
exercendo as funções de-
terminadas. 

Em contrapartida, um 
novo servidor foi admiti-
do. Schwerz destacou que 
nos próximos dias terá no-
vas nomeações. “Processo 
natural na troca de governo, 
vamos procurar colocar pes-

Sede da ADr de Maravilha 

Arquivo/O Líder

POLíTiCa Profissionais da educação deixaram de receber gratificações, 
mas continuam exercendo suas funções determinadas

Professores com funções gratificadas 
são exonerados da adR de Maravilha

soas certas nos lugares cer-
tos”, disse.

COnfiRa a LiSTa 
dispensados: Lurdes De-

venci Vendrame (integrado-
ra educacional), Rosani Ma-
ria Cassanelli Rodrigues de 
Freitas (integradora edu-
cacional), Marilene Faccio 
(integradora educacional), 
Marilene Corogodsky (super-
visão de gestão de pessoas) e 

Leandro Giacomolli (supervi-
sor de gestão de pessoas).

designado: Marines Le-
nir Pasquali (supervisora de 
gestão de pessoas).

fiM da adR 
O processo de extinção 

da ADR será terça-feira (30), 
conforme decreto do gover-
nador do Estado. A gerente 
de administração, finanças 
e contabilidade, Veroni Neu 

Carraro, disse que até essa 
data a equipe trabalha para 
deixar tudo organizado. “Até 
o fim de abril estamos fina-
lizando os pagamentos de 
serviços básicos e organiza-
mos o arquivo-morto para 
encaminhar para Florianó-
polis”, explica. 

No prédio da ADR ou-
tros setores vão trabalhar, 
sendo que alguns já dividem 
o mesmo espaço. 
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“Só existe um chefe: o cliente. E ele pode demitir todas as 
pessoas da empresa, do presidente do conselho até o faxineiro, 
simplesmente levando o dinheiro para gastar em outro lugar.” 

Sam Walton
por RAQUEL BASSO HÜBNER

ECONOMIA E NEGÓCIOS
raquel@jornalolider.com.br

Uma pesquisa divulgada na segunda-feira (22) pela Associação Brasilei-
ra das Empresas de Benefícios ao Trabalhador (ABBT) apontou que Florianó-
polis é a cidade mais cara do país para almoçar fora de casa. De acordo com o 
levantamento, os trabalhadores da capital catarinense gastam, em média, R$ 
43,35 por dia. Em todo o Brasil, o valor médio diário é de R$ 34,84. Conforme 
os dados da ABBT, o valor médio das refeições subiu 6,1% quando compara-
do ao mesmo período de 2017. Naquele ano, Florianópolis registrou um reajus-
te maior do que a inflação brasileira no período, que teve alta de 3,75% confor-
me o Índice de Preços do Consumidor Amplo (IPCA). O levantamento foi feito 
em 51 cidades de 22 estados e no Distrito Federal, e coletou aproximadamente 
6,2 mil preços de pratos, no período de dezembro de 2018 e fevereiro deste ano.

PESquiSa MOSTRa quE fLORianóPOLiS É a CidadE 
MaiS CaRa dO PaíS PaRa aLMOÇaR fORa dE CaSa

Diário Catarinense

Agência atualiza tabela 
do frete após aumento 
do preço do diesel

A Agência Nacional de Trans-
porte Terrestres (ANTT) publicou no 
Diário Oficial da União (DOU) uma 
atualização da tabela com os pisos 
mínimos de frete rodoviário. Con-
forme a Lei 13.703/2018, que insti-
tui a tabela, os valores devem ser re-
ajustados sempre que o preço do 
óleo diesel sofrer oscilação supe-
rior a 10%. Na última semana, a Pe-
trobras anunciou aumento de 4,8% 
no preço do diesel nas refinarias. 
De acordo com a ANTT, com o au-
mento a variação do diesel em rela-
ção ao valor da última tabela (publi-
cada em janeiro) foi de +10,69%, o 
que resultou num reajuste médio de 
4,13% nos preços mínimos de frete.

AvIANCA CANCELA vOOS 
EM SANTA CATARINA

A companhia aérea Avianca deve cancelar voos que che-
gam e partem dos aeroportos de Santa Catarina. As ro-
tas atingidas são dos voos Florianópolis-Guarulhos (SP) e 
Guarulhos-Florianópolis; Florianópolis-Galeão (RJ) e Ga-
leão-Florianópolis; Florianópolis-Brasília (DF) e Brasília-
Florianópolis; Florianópolis-Chapecó e Chapecó-Floria-
nópolis. A lista completa de voos, que deve ser atualizada 
diariamente, pode ser conferida no site da companhia. Tam-
bém é possível consultar voos específicos. Em todo o Bra-
sil, quase dois mil voos serão cancelados, segundo a com-
panhia. As rotas internacionais de voos diretos que partem 
de Guarulhos com destino a Nova Iorque, Miami e San-
tiago também foram cancelados desde o dia 1º de abril.

Consumo de gás natural cresce 12,4% em fevereiro 
ante um ano atrás, diz Abegás

O consumo médio de gás natural no Brasil em fevereiro somou 68 milhões de me-
tros cúbicos/dia, alta de 21,6 por cento em relação a janeiro e avanço de 12,4 por cen-
to frente a fevereiro de 2018, segundo informações da Associação Brasileira das Empre-
sas Distribuidoras de Gás Canalizado (Abegás), com base em levantamento estatístico 
realizado junto a concessionárias em 20 estados brasileiros. Houve alta no consu-
mo em fevereiro em praticamente todos os segmentos na comparação com janei-
ro, com destaque para a indústria (4,82 por cento), o Gás Natural Veicular (GNV) 
(5,04 por cento) e a geração elétrica (54,48 por cento). O número de clientes que con-
somem gás natural chegou a 3,512 milhões, de acordo com a quantidade de me-
didores nas indústrias, comércios e residências e outros pontos de consumo.

CAgEd: SAldO líquidO dE EMPrEgO fOrMAl 
fOi NEgAtiVO EM 43.196 VAgAS EM MArçO

O Brasil registrou fechamento de vagas formais de em-
prego em 19 das 27 unidades da Federação em março. 
O pior desempenho foi registrado pelo Estado de Alago-
as, que apresentou queda de 2,79% do emprego com car-
teira assinada no mês (fechamento de 9.636 vagas). O re-
sultado mensal negativo foi puxado principalmente pelo 
comércio, que fechou 28.803 postos formais em março, pela 
agropecuária, com 9.545 vagas fechadas, e pela construção 
civil, que encerrou 7.781 vagas com carteira assinada. In-
dústria de transformação, com fechamento de 3.080 pos-
tos, e serviços industriais de utilidade pública, com 662 me-
nos vagas, também contribuíram para o saldo negativo.

Divulgação

Atividade econômica 
no Sul cai 0,2% no 
trimestre encerrado 
em fevereiro, diz BC

A atividade econômica da região 
Sul caiu 0,2% no trimestre que come-
ça em dezembro do ano passado e 
termina em fevereiro deste ano, em 
comparação ao trimestre encerrado 
em novembro, segundo Boletim Re-
gional do Banco Central, divulgado 
na última quarta-feira. Os indicado-
res reforçam moderação no processo 
de recuperação no início deste ano, 
com arrefecimento no desempenho 
de setores como indústria, comér-
cio e serviços. Já o comportamen-
to benigno do mercado de crédito 
e o resultado projetado para o setor 
agrícola impactam positivamente a 
economia regional no curto prazo.
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por DR. DENy DONAtO ALFANO 

PSIqUE & AMOR
Psicoterapeuta e antropólogo (49) 98895 5231

LEO CLuBE
Mais de 160 crianças participam da campanha 
de nutrição e atividade física
DIANA HEINz

Alunos dos 2º, 3º e 4º anos 
do ensino fundamental da Esco-
la de Educação Básica João XXIII 
receberam, na quarta-feira (17), 
integrantes do LEO Clube Ma-
ravilha. O objetivo do encontro 
realizado dentro da escola foi a 
campanha de nutrição e ativida-
de física realizada pela entidade.

Conforme um dos coorde-
nadores da atividade, Ronal-
do Piton, foram feitas brincadei-
ras estratégicas com o intuito de 
ensinar sobre alimentação sau-
dável, além de incentivar a prá-
tica de atividades físicas. “Con-
seguimos realizar tudo de uma 
maneira muito prazerosa, tanto 
para os educandos, quanto para 

nós. Ver eles com o sorriso no 
rosto, saindo felizes e ouvir pe-
didos para realizarmos mais ve-
zes atividades como esta é mui-
to gratificante. Compensa toda 
dedicação e esforços para re-
alizar a campanha”, explica. 

Mais de 160 crianças par-
ticiparam da campanha, que 
foi realizada nos períodos ma-
tutino e vespertino. “Busca-
mos conciliar a atividade física 
com a nutrição, principalmen-
te nesta fase em que as crian-

ças se encontram, para criar 
hábitos saudáveis e qual a im-
portância nessa fase de cresci-
mento. Para finalizar a ativida-
de, as crianças puderam montar 
um espetinho de frutas”, disse a 
presidente, Schayane Golzer.

Alunos do ensino fundamental da Escola de Educação Básica João XXiii participaram das atividades

Divulgação

fóRuM Encontro teve participação de deputados, Dnit, 
prefeitos e lideranças regionais

Comissão Especial promove debate 
sobre prolongamento da BR-158
EDERsoN ABI

A Comissão Especial do Pro-
longamento da BR-158 da Câma-
ra de Vereadores de Maravilha, 
com o apoio da vice-governa-
dora, Daniela Reinehr, promo-
veu um fórum de debates sobre 
o prolongamento da BR-158 em 
Santa Catarina. O evento come-
çou por volta de 9h de sexta-feira 
(26) e seguiu ao longo da manhã 
na Câmara de Vereadores.

De acordo com o presidente 
da comissão, vereador Luiz Bres-
covici (DEM), foram ouvidas li-
deranças políticas, empresá-
rios, lideranças do agronegócio 
e técnicos sobre a importância 
da obra, que ligará todo o sul do 
Brasil pela BR-158. Participaram 
da discussão três deputados es-
taduais, vários prefeitos e verea-
dores da região, além de repre-
sentantes de órgãos estaduais de 
regionais. 

Os palestrantes foram Re-
moaldo Araldi, que falou sobre 
agronegócio, o engenheiro civil 
Guilherme Medeiros, que abor-
dou o tema parceria público-pri-
vada, e o engenheiro Diego da 
Silva, do Dnit, que falou sobre a 
situação das rodovias.

Em entrevista ao Jornal O Lí-

der, Brescovici destacou a pre-
sença da comunidade e lideran-
ças. Ele disse que o Oeste quer 
ser contemplado com uma rodo-
via que comporte o tráfego pesa-
do de veículos para essa região. 
Sobre a presença do Dnit, repre-
sentando o governo federal, o 
vereador diz que a superinten-
dência local não tem condições 
de dar prazos e o governo passa 
por dificuldades. “A ideia é que 
se possam aproveitar as SCs que 
existem, quem sabe, para trans-
formá-las em vias para o trans-
porte pesado para caminhões”, 

Fotos: Ederson Abi/O Líder

Estiveram no local os deputados estaduais Altair Silva, Mauro de Nadal e Fabiano da Luz

Público expressivo participou do encontro na Câmara de Vereadores

a PiOR MEnTiRa dE TOdaS

Já escrevi sobre o mentir, em particular sobre a relação entre o men-
tir e a baixa autoestima e sobre as bases fisiológicas e biológicas do pro-
cesso e do mecanismo do mentir. Quem quiser encontra todos os meus 
textos no blog Psique & Amor (por Deny Alfano) ou na pagina Facebook 
“Consultório de psicologia-psicoterapia Donato Deny Alfano”. 

Hoje quero escrever umas palavras sobre o pior tipo de mentira: o 
mais perigoso e o com os efeitos mais prejudiciais sobre a inteira con-
formação e configuração prática da vida e até da saúde da pessoa. Esta 
mentira é uma mentira bem específica, bem caracterizada. 

Sim, porque existem diferentes tipos de mentiras dentro as nossas 
relações diárias: as mentiras de alto e baixo risco, as planejadas e não, 
necessárias, gratuitas, diplomáticas, egotistas, altruístas, etc.. 

Mas a mentira pior de todas é a mentira que nós contamos para nós 
mesmos: o auto engano. 

Parece absurdo mentir para si mesmos mas, infelizmente e/ou ad-
miravelmente, a nossa mente é tão complexa e “astuta” de utilizar o auto 
engano como mecanismo defensivo. 

De fato, o auto engano se configura como mecanismo pelo que a 
nossa mente cria crenças erradas (como por exemplo de estar felizes, es-
tar certos, amar ou ser amados), não explicável por percepções inade-
quadas ou falta de conhecimento ou entendimento (como por exemplo 
ser traídos, apanhar, não ser apoiados ou reconhecidos, não ser escuta-
dos nos movimentos interiores ou nos sentimentos, ter ansiedade ou ser 
continuamente cobrados). 

É um estado que se cria quando tem uma divergência entre o que a 
pessoa sabe e o que ela mesma reconhece. Nesse caso o auto engano é 
um mecanismo que a pessoa usa justamente por defender-se dessa dis-
sonância cognitiva, que é um mecanismo psicológico que expliquei no 
meu canal youtube “Parla con Deny Psicologia” e que, basicamente, age 
quando tem contradições entre duas mesmas coisas que se pensam, se 
fazem ou se sentem. 

Um dos meus professores na UC de Milão, L. Anolli, com quem tive 
a grandíssima honra de aprender, trabalhar e ter uma relação de admira-
ção recíproca, escreveu num dos seus livros que o auto engano gera um 
duplo paradoxo: “o paradoxo estático: o sujeito engana somente si mes-
mo se acredita e aceita seja F (falsidade) seja NV (não verdade)”; “o para-
doxo dinâmico: o sujeito que se auto engana tem a intenção de inventar 
uma falsa crença para si mesmo que conhece a verdade”.

Vendo com um olhar humano e com compaixão, o fenômeno do 
auto engano faz parte da natureza humana. Tem inúmeros processos 
psicológicos, bem demostrados cientificamente, como o da “percepção 
seletiva”, o da “síndrome do membro fantasma” e muitos outros, até con-
tados nas fábulas do grego Esopo. 

Os pontos salientes a respeito do auto engano que gostaria transmi-
tir e esclarecer para vocês por meio dessa coluna são dois: 

1. O auto engano tem sempre a ver com o desejo. Em particular 
quando o que a pessoa se conta de desejar não bate minimamente com 
a realidade. Nesse caso, ao invés de admitir estar errado ou por falta de 
condições ou de coragem para mudar, a pessoa prefere renunciar a pró-
pria integridade e aceitar uma mentira como verdade compatível com 
a realidade.

2. Auto enganar-se mina profundamente nas fundamentas a auto 
estima em si mesmos, tornando o mundo muito perigoso e, portanto a 
pessoa, exposta a ansiedade e ataques de pânico. Por que isso? Simples-
mente porque se a pessoa que se auto engana tem tanto poder assim de 
conseguir enganar ate si mesma ou, de outro lado, é tão desprovida de 
deixar-se enganar, então não dá para confiar em ninguém, a partir de si 
mesmo. E o mundo se torna ruim. 

Auto enganar-se pode acontecer com todos. Até eu perdi muito 
tempo da minha vida acreditando em pessoas, relações e sentimentos 
que obviamente não batiam com a realidade e mesmo assim (e mesmo 
vendo) escolha após escolha de querer acreditar, acabei me auto enga-
nando. Pode acontecer. Para voltar a estar bem e ser donos de si mesmos 
é importante conseguir desvincular-se das próprias mentiras e ter a co-
ragem de voltar a acreditar em si. Isto doí. Por isto uma Bia terapia doí. 
Porque tira as mentiras e te coloca na frente das (suas) verdades.

afirmou. Os trechos poderiam 
ser federalizados. 

Agora, o próximo passo é 

reunir a comissão da Câmara de 
Vereadores e analisar o resultado 
do debate com as lideranças.
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por DR. GEOVANI DELEVAtI

MEdICINA E SAÚdE

Criptorquidia, ou testículos não des-
cidos, ou a ausência de um ou dos dois 
testículos na bolsa testicular (saco es-
crotal) é uma alteração genital muito co-
mum. Ela pode ocorrer em até 4% das 
crianças nascidas a termo e em até 45% 
nos meninos nascidos prematuramente. 
É caracterizada quando um (unilateral) 
ou os dois testículos (bilateral), que são 
formados dentro do abdômen durante a 
vida intrauterina (fase fetal), não conse-
guem completar seu caminho até a bol-
sa testicular.

O que causa especificamente essa 
alteração ainda não é bem esclarecido, 
mas há relatos científicos dizendo que 
ela pode resultar de diversos fatores am-
bientais durante a gestação e fatores ge-
néticos. Entre as causas mais consis-
tentemente associadas à criptorquidia 
podemos citar: prematuridade ao nasci-
mento e baixo peso ao nascimento para 
idade gestacional.

O criptorquidismo pode ser 
dividido em:
a) congênito: quando, ao 
nascimento, não se diagnostica 
um ou os dois testículos na bolsa 
testicular.
b) adquirido: quando, após o 
nascimento, com testículos 
adequadamente posicionados 
previamente, um ou os dois 
testículos são diagnosticados 
como criptorquídicos, não sendo 
mais observados no escroto.

O diagnóstico inicial desse problema 
é essencialmente clínico, ou seja, pode 
ser detectado através de uma história 
bem coletada e um exame físico simples, 
porém minucioso. Preferencialmente 
o exame físico é realizado com a crian-
ça em pé e deitada, avaliando a posição, 
mobilidade, volume testicular e outros 
possíveis achados associados, tais como 

hérnias (defeitos na parede abdominal), 
hidrocele (acúmulo de líquido envolven-
do os testículos), tamanho do pênis e po-
sição do meato uretral (orifício por onde 
sai a urina).

Os testículos criptorquídicos podem 
ser palpáveis em até 80% das vezes e geral-
mente se encontram ao longo do provável 
caminho entre o abdômen e a bolsa testi-
cular. Nos casos nos quais os testículos não 
são palpáveis, 50-60% das vezes eles se en-
contram dentro da cavidade abdominal 
e procedimentos mais complexos para o 
diagnóstico e tratamento são necessários.

infERTiLidadE E CÂnCER
Há também outras preocupações re-

lacionadas ao fato do mau posiciona-
mento dos testículos. A fertilidade, ou 
seja, a capacidade de produzir esperma-
tozoides em quantidade e qualidade su-
ficientes durante a ejaculação, nos me-
ninos com diagnóstico de testículos não 
descidos pode estar comprometida. Isso 
devido a múltiplos fatores relacionados 
às células responsáveis pela produção de 
espermatozoides e testosterona, dentro 
dos testículos.

Pacientes com apenas um testículo 
não descido, apesar de terem uma taxa 
de fertilidade menor, apresentam taxas 
semelhantes de paternidade (capacida-
de de ser pai) quando comparados com 
pacientes com os dois testículos na posi-
ção adequada.

Em contrapartida, os meninos que 
apresentam criptorquidia bilateral têm 
tanto a taxa de fertilidade, quanto a de pa-
ternidade, comprometidas. Naqueles pa-
cientes com testículos não descidos bila-
teralmente e não tratados, a alteração nos 
parâmetros seminais pode chegar a 100%.

Outra questão a ser discutida nas 
crianças com criptorquidia é o risco au-
mentado de tumor (câncer) de testículo. 
Nesses pacientes o risco pode ser de 2 a 
5 vezes maior quando comparados com 
a população em geral. A hipótese é que 

nesses pacientes já haja uma predispo-
sição genética para a ocorrência desses 
tumores testiculares. Após o tratamento 
cirúrgico é aconselhável explicar os be-
nefícios do autoexame testicular, orien-
tando o paciente quanto à importância 
de tentar identificar alguma alteração.

TRaTaMEnTOS
Falando em tratamento, a correção 

cirúrgica do criptorquidismo é a opção 
de escolha. Porém deve-se esperar até os 
seis meses de idade, pois há uma chance 
da descida espontânea do testículo para 
a bolsa testicular, sem ser realizado ne-
nhum tipo de tratamento.

A cirurgia tem como objetivo a otimi-
zação da função testicular, reduzir e/ou 
facilitar o diagnóstico de tumores (câncer) 
testiculares, promover benefícios cosmé-
ticos e evitar complicações como hérnias 
e torções testiculares. Ela deve ser realiza-
da preferencialmente entre os 6 e 12 me-
ses de idade, não devendo passar em hi-
pótese alguma dos 18 meses de vida.

Para testículos palpáveis, a cirurgia 
consiste no adequado posicionamento 
do testículo na bolsa testicular, poden-
do ser feita tanto por via inguinal, quan-
to por via escrotal, dependendo do posi-
cionamento do testículo criptorquídico.

Nos casos de testículos não palpá-
veis, é preferível a via abdominal por vi-
deolaparoscopia, para a correção dessa 
doença. Nos pacientes em que o diagnós-
tico de criptorquidia unilateral com testí-
culo do outro lado normoposicionado é 
feito na fase pós-puberdade, preconiza-
se a realização de orquiectomia (retira-
da) do testículo afetado.

A terapia hormonal não é rotineira-
mente utilizada para o tratamento devido 
à falta de estudos mostrando a sua eficácia.

fonte: Sociedade 
Brasileira de Urologia

Médico urologista Rodrigo Uliano 
Moser da Silva – Porto Alegre, RS

CRiPTORquidia 
(ausência de testículo em bolsa escrotal): o que é, causas e tratamentos
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Fotos: Divulgação

DIANA HEINz

As propagandas de mar-
cas eram feitas por pesso-
as famosas, conhecidas pelo 
trabalho na televisão, ou no 
mundo da moda, por exem-
plo. Com a chegada das re-
des sociais a quantidade de 
pessoas populares aumen-
tou. É só rolar o feed do Ins-
tagram ou do Facebook que 
rapidamente surgem anún-
cios de marcas que levam a 
cara de pessoas conhecidas 
por seus vídeos no YouTube, 
ou então pelos milhares de 
seguidores. Eles são conhe-
cidos pelo termo influencia-
dores digitais. 

Neste caso, o perfil é 
como se fosse uma vitri-
ne, onde são compartilha-
dos produtos, viagens e até 

um estilo de vida. Fotos, ví-
deos e os storys recheados 
de conteúdos diários que se 
misturam entre a vida pes-
soal e profissional. A pro-
fissão já é popular e atinge 
muitas pessoas, tanto para 
quem segue os influencia-
dores, como para quem se 
torna um. 

A maravilhense Gabriel-
le Heinz sentiu vontade de 
fazer parte desse mundo no 
ano passado. Em uma expe-
riência de modelo, ela rece-
beu presentes de uma marca 
e resolveu mostrar o que o 
que tinha ganhado a seus se-
guidores. “Naquele momen-
to eu pensei, nossa, mas eu 
gosto mesmo de fazer isso, 
e meu namorado me ques-
tionou, ‘mas então por que 
você não faz?’”, lembra. 

Ela pensou sobre o as-
sunto e tomou a decisão, era 
isso que queria. Formada 
em artes cênicas pela Uni-
versidade Federal de San-
ta Maria (UFSM), Gabrielle 
sabia muito mais do que fa-
lar em público e começou a 
publicar fotos que já tinha, 
transformou seu perfil pes-
soal em profissional. 

Em pouco tempo ela ga-
nhou milhares de seguido-
res. O trabalho de término 
de sua formação tomou bas-
tante tempo, mas agora for-
mada, pode investir mais 
tempo e energia na nova 
profissão. “Eu busquei mar-
cas, já fiz trabalhos. Me senti 
lisonjeada quando me cha-
maram pra contar que com-
praram algo porque eu havia 
testado o produto e aprova-

do”, destaca. 
Graças ao empenho, Ga-

brielle foi contratada para 
cuidar das redes sociais da 
loja maravilhense Cabana 

Bis. Ela também atua como 
maquiadora e faz palhaça-
ria em eventos, herança de 
muito estudo e qualificações 
feitas sobre o tema. A perso-

nagem de Gabrielle no mun-
do dos palhaços chama-se 
Magnólia, um trabalho extra 
que a ajuda nos recursos e 
trás muito aprendizado. 

inSTagRaM 

Gabrielle atua apenas no instagram, 
uma rede em que se identifica. 
Segundo ela, o importante é mostrar 
o real, uma personalidade própria 
e não se preocupar com criticas. 
“Não podemos seguir estereótipos, 
não podemos tentar ser quem 
não somos. Sempre vai ter os que 
criticam e os que elogiam, mas não 
tenha vergonha de quem você é, 
o importante é fazer o que gosta 
sendo feliz”, afirma. 

Gabrielle sentiu no ano passado a vontade de trabalhar com a rede social 

Diana Heinz /O Líder

A influenciadora é formada pela UFSM em artes cênicas

Segundo ela, o importante é trabalhar com algo que a pessoa acrediteEla também trabalha como a palhaça Magnólia em eventos
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No Dia do Trabalho, RPM Pneus completa 43 anos 
TRADIÇÃO E CREDIBILIDADE 

“Nossos pneus são 
usados pelo campeão 
brasileiro de Jeep 
indoor de 2018. O pneu 
utilizado pelo vencedor 
(modelo Malibu) foi 
desenvolvido pela 
nossa empresa e é 
uma venda exclusiva 
da rPM”, destacam. 

CAMIllA CoNsTANTIN 

Na próxima quarta-feira (1º) a RPM 
Pneus comemora 43 anos de atuação. A 
maior recapadora de pneus off road do 
país fica localizada na Rua Prefeito Albi-
no Cerutti Cella, 834, em Maravilha, com 
complexo industrial de mais de três mil 
metros quadrados. Além disso, conta com 
uma filial na Avenida Maravilha, 950. 

A empresa, especializada em reca-

pagens de pneus (linha de passeio, car-
ga, agrícola e Off Road) e venda de toda 
linha de pneus novos, possui equipa-
mentos de alta tecnologia para diag-
nóstico veicular, acelerando o tempo e 
a precisão na realização dos serviços. 
“Contamos com uma ótima infraestru-
tura, ferramentas especiais para os mais 
diversos veículos e equipe capacitada 
que prima pela qualidade e satisfação 
do cliente”, dizem. 

SERVIÇOS 
OFERECIDOS
- Mecânica leve
- Geometria 
- Balanceamento 
computadorizado
- Freios
- Alinhamento 3D
- Suspensão 
- Desempenho de eixos
- reforma de toda linha 
de pneusFilial está situada na Avenida Maravilha, 950

Divulgação

Divulgação

Fotos: Camilla Constantin/ O Líder

infORME PuBLiCiTáRiO
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CAMIllA CoNsTANTIN

A
tuando como psi-
cóloga na As-
sistência Social 
de Cunha Porã, 

Any Franciny Schmitt, de 
26 anos, decidiu tentar algo 
novo e iniciar o trabalho 
como dog sitter. A iniciativa 
surgiu a partir de necessida-
des pessoais, enquanto pas-
sava por um período de luto 
após a morte de sua cachor-
rinha de 12 anos. “Começar a 
atuar como dog sitter me au-
xiliou na reelaboração dessa 
perda”, conta. 

Ela sempre amou cães 
e ficava preocupada com 
quem cuidaria de seus bichi-
nhos enquanto estava via-
jando, considerando cruel 
deixá-los no canil, por mui-
tas horas presos em gaio-
las, de uma forma completa-
mente diferente da rotina em 
que estavam acostumados. 
Foi assim que a ideia de tra-
balhar como “babá de cães” 
virou uma oportunidade de 
negócio. 

A iniciativa não trouxe 
mudanças apenas na vida 
dela, mas de toda a famí-
lia, que se envolveu física e 
emocionalmente no cuida-
do com os animais. A equipe 
é formada pelo namorado, 
Diego Rodrigo Weschenfel-
der, e a cachorrinha Mingau. 
Os três, que atualmente mo-
ram em Cunha Porã, visitam 
com frequência os familiares 

HOSPEDAGEM DOMICILIAR: hospedagem temporária ao cão 
(somente de pequeno porte). Durante a estadia, é reproduzida 
a rotina do animal quanto a passeios, alimentação e conforto: 
se ele sobe no sofá, dorme na cama, faz um ou mais passeios 
por dia, entre outros. O limite de atendimento é reduzido, sendo 
no máximo dois animais por dia. É necessário o agendamento 
com antecedência, principalmente para período de férias e 
feriados nacionais.

DOG SITTER: Normalmente optado para cães de médio e 
grande porte criados em área externa, aonde diariamente o 
profissional vai até a casa da família e oferta alimentos e água 
fresca, além de realizar passeios e brincadeiras com o animal. 
A principal diferença desta opção para a hospedagem é que o 
cão permanece em sua casa original. 

DOG WALKER: Passeio com cães de qualquer porte por período 
de 40 a 50 minutos.

no município de Maravilha, 
por vezes acompanhados 
dos hóspedes (com autoriza-
ção expressa dos donos).

Antes de toda hospeda-
gem os responsáveis preen-
chem uma ficha, onde in-
formam dados referentes ao 
estado de saúde e hábitos 
dos bichinhos. “Proporcio-
nar bem-estar aos animais 
vai além de simplesmente 
alimentá-los e realizar pas-
seios. Muitos precisam e 
sentem necessidade de cari-
nho e é isso que almejamos 
fornecer. É cuidado, diver-
são e principalmente afeto”, 
destaca.  

Any sabe o quanto os res-

ponsáveis sentem saudade e 
querem acompanhar a roti-
na do animal. Pensando nis-
so e com o intuito de tornar o 
processo de separação mais 
tranquilo, ela divulga víde-
os e fotos dos hóspedes, de 
forma divertida e informal. 
Além das postagens no Ins-
tagram, mantem contato via 
WhatsApp com os proprie-
tários, para garantir que te-
nham total conhecimento 
de como os bichinhos estão. 
Para quem tem interesse em 
contratar os serviços, o con-
tato pode ser feito por meio 
da página do Instagram ou 
Facebook e pelo número (49) 
98822 2611.

Ela relata que o trabalho, 
além de um rendimento ex-
tra, proporciona vivências 
divertidas. Any acredita que 
o importante é compreender 
as demandas, avaliar as pos-
sibilidades, aprender conti-
nuadamente e não ter medo 
de tentar algo novo. “Não 
podemos nos deixar estag-
nar. Há um mundo de pos-
sibilidades, mas precisamos 
aprender a olhar para isso e 
pensar em estratégias. Para 
mim este trabalho é sinôni-
mo de afeto. Acredito que 
os animais possuem mui-
to amor para oferecer, só de-
pende de nós aceitarmos e 
compreendermos”, afirma. 

SERViÇOS OfERECidOS

Fotos: Divulgação

Any Franciny Schmitt, de 26 anos, reside atualmente em Cunha Porã 

Profissional acredita que cães são como membros da família e necessitam de 
amor e atenção

Any com a cachorrinha Mingau nos braços, acompanhada do namorado e da fiel companheira de 12 anos que faleceu no 
ano passado 
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Fotos: Gustavo Zanin 

CARINE ARENHARDT

A busca de mão de obra qua-
lificada para o mercado de traba-
lho é um desafio para qualquer em-
preendedor. Seja qual for o setor, 
não basta ser um trabalhador, é pre-
ciso ser um profissional. 

É aí que entra a importância 
das instituições de ensino, que 
formam profissionais nas mais 
diversas áreas. 

A preparação é fundamental, 
seja através de uma graduação, 
curso técnico, especialização ou 

treinamento, aliado é claro ao es-
forço para se aperfeiçoar na hora 
de encarar o mercado de trabalho.

Em Maravilha, o campus da 
Unopar atende atualmente mais 
de mil acadêmicos de graduação 
e pós-graduação que se prepa-
ram para o mercado de trabalho. 
A instituição de ensino procura 
promover e facilitar o crescimen-
to e a competitividade profissio-
nal na região com oferta de mais 
de 40 cursos. Um dos objetivos é 
melhorar a qualidade de vida da 
população, oferecendo novas al-

Análise e 
Desenvolvimento de 
Sistemas 
Embelezamento e 
imagem Pessoal 
Gestão Ambiental 
Gestão Comercial 
Gestão da Produção 
industrial 
Gestão de recursos 
humanos 
Gestão Financeira 

Gestão hospitalar 
Gestão Turismo
Gestão Pública 
Comercio Exterior
Logística 
Marketing 
Processos Gerenciais 
Segurança do Trabalho 
Segurança Pública 
Gestão Empreendedora 
Serviços Jurídicos e 
Notariais 
Marketing Digital

ternativas de cursos que permi-
tam acesso a melhores oportuni-
dades de trabalho.

Mas como formar bons pro-
fissionais? Para a Unopar, é pre-
ciso se comprometer verdadeira-
mente com a formação humana 
e profissional. A instituição des-

taca que oferece ensino de qua-
lidade com aulas transmitidas ao 
vivo e aulas práticas presenciais 
no polo, professores e tutores es-
pecialistas, materiais e conteúdos 
atualizados, biblioteca virtual e fí-
sica no polo, suporte 24 horas por 
dia e laboratórios equipados. 

Educação Física 
Geografia 
Matemática 
história 
Pedagogia 

Artes Visuais 
Sociologia 
Letras - Português 
Letras - Português e 
inglês

ENGENHARIAS

LICENCIATURA

Engenharia Civil 
Engenharia de 
Produção 
Engenharia Elétrica

BACHARELADOS 

TECNÓLOGOS

Administração
Agronomia
Ciências Contábeis
Ciências Econômicas 
Serviço Social
Teologia

MaRaViLHa

CuRSOS nO
CaMPuS dE

Aulas práticas em laboratórios equipados

Turma formada pela Unopar

Unopar preza pela qualidade de ensino 

infORME PuBLiCiTáRiO



,  MArAViLhA 27 DE ABriL DE 201916

COMO ESCOLHER O MELHOR ViSTO PaRa 
RESidiR E TRaBaLHaR nOS Eua?

Por Fernanda Molina

Um levantamento do Ministério das Relações Exteriores 
feito em 2018 estima que mais de três milhões de brasileiros 
vivem no exterior. Destes, cerca de 1,4 milhões residem nos 
Estados Unidos. Um dos grupos mais expressivos, que troca-
ram o Brasil pelo país norte-americano, é o de empresários 
que foram transferidos ou buscaram novas oportunidades em 
companhias americanas. 

O que muitas pessoas não sabem é que existem diversos ti-
pos de vistos americanos que possibilitam a migração tempo-
rária para os Estados Unidos, como também o almejado “Gre-
en Card”, que concede autorização de residência permanente.

Um deles é o visto E-2, também conhecido como “visto 
temporário de investidor”.  Esse tipo permite que empreen-
dedores com nacionalidade de países que fazem parte da lis-
ta do Tratado de Comércio e Navegação com os Estados Uni-
dos residam e trabalhem nos EUA. 

Embora o Brasil não faça parte dessa lista, brasileiros com 
dupla cidadania, como a italiana, alemã, argentina, japone-
sa e polonesa, por exemplo, podem utilizar seus passaportes 
de outra nacionalidade para este tipo de visto. Não há um va-
lor mínimo de capital de investimento para obter o visto E-2, 
que depende também da natureza do negócio. Porém, é ne-
cessário que o capital investido seja substancial, geralmente, 
em torno de US$150 mil.

Por ser um visto temporário de não imigrante, o E-2 vem 
com algumas restrições como a de só poder trabalhar naque-
le investimento e não ser um caminho direto para a residên-
cia permanente. Contudo, ele é uma alternativa mais simples 
para quem deseja investir e mudar para os EUA e tem sido 
muito utilizado por brasileiros empreendedores com dupla 
cidadania. O investimento por meio de franquias é especial-
mente adequado para o visto E-2 e vem cada vez mais cha-
mando atenção dos brasileiros uma vez que traz uma série de 
vantagens. É que as franquias representam modelos de negó-
cios bem-sucedidos com sistemas de funcionamento testados 
e comprovados, o que facilita na obtenção de aprovações de 
solicitações de visto E-2.

O cônjuge e os filhos solteiros menores de 21 anos podem 
aplicar para o visto E-2 como dependentes, e suas nacionali-
dades não precisam ser a mesma do “estrangeiro-investidor”. 
Os menores podem frequentar a escola e o cônjuge pode ob-
ter autorização de trabalho sem restrições de empregador, um 
dos grandes benefícios deste visto. 

Outro visto de imigrante que está sendo muito utilizado, mas 
é de pouco conhecimento do brasileiro, é o visto EB-1, ou de ha-
bilidade extraordinária. Tal habilidade extraordinária é normal-
mente comprovada por aclamação nacional ou internacional 
que a pessoa tenha adquirido durante a sua carreira profissio-
nal. Médicos, engenheiros e cientistas que possuam um histó-
rico profissional de destaque podem se encaixar nesta modali-
dade, assim como profissionais do segmento de artes, esportes e 
negócios. Esse visto também pode incluir professores, pesquisa-
dores, executivos e gerentes de empresas.

Embora não possuam restrição de nacionalidade, os ca-
sos de visto EB-1 passam por uma análise mais rigorosa de 
aprovação, pois, diferentemente de outros vistos temporários, 
este visto concede de forma direta o chamado “Green Card”, 
ou seja, a residência permanente naquele país. Outro ponto 
interessante é que o estrangeiro requer o visto EB-1 como “au-
to-aplicante”, isto é, não há a necessidade de comprovar que 
já possui um emprego nos EUA, tendo apenas que demons-
trar que irá continuar trabalhando na mesma área de atuação.

Existe ainda outra dezena de vistos que podem ser soli-
citados junto aos EUA e a escolha é muito particular. Assim, 
qualquer que seja a natureza do documento escolhido, todo 
o processo de solicitação deve ser feito com muita cautela e, 
de preferência, assistido por um advogado com experiência 
no assunto.

aRTigO

BaLanÇO

OBRigaTóRiO

Mais de 20 toneladas são comercializadas na 
feira do peixe em Maravilha 

Cartório Eleitoral está aberto para 
biometria e revisão

ClEIToN fERRAsso

A Secretaria da Agricultu-
ra de Maravilha divulgou o balan-
ço da feira do peixe deste ano. Con-
forme o engenheiro agrônomo 
Humberto Trebien (Chicão), fo-
ram comercializadas 24 toneladas 
de peixes na feira e em proprieda-
des. Neste ano a secretaria organi-
zou nove edições da feira, realiza-
da durante o período da Quaresma 
nos pontos de venda em Maravilha. 

Conforme o engenheiro, so-

mente na feira foram comercializa-
das quatro toneladas, enquanto que 
nas propriedades a venda girou em 
torno de 20 toneladas. “Eu conversei 
com alguns produtores e a maioria 
dos consumidores procurou peixes 
nas propriedades”, complementa. 

Outro ponto observa-
do pelo agrônomo é a procu-
ra por peixes limpos. “Percebi que 
tem aumentado a procura por 
peixes limpos, como o filé de ti-
lápia. Facilita para quem mora 
em apartamento”, destaca. 

OBRa Primeiro pavimento está com 50% dos trabalhos concluídos 

Previsão de término do Centro 
de Saúde é até fim do ano 
NElCIR DAlll’AGNol 

Está em andamento no 
Centro de Maravilha, ao lado 
do prédio da prefeitura, a obra 
do Centro Municipal de Saú-
de. Mesmo com a ameaça de 
paralização ainda no ano pas-
sado, por parte da empresa de 
Palmitinho/RS, que executa a 
obra, o trabalho continua nor-
malmente. 

De acordo com o engenhei-
ro da prefeitura, Jorge Dummer, 
a construção tem três pavimen-
tos, mas esta primeira etapa 
prevê a execução do primeiro 
piso. “Estamos em uma fase de 
praticamente 50% das obras 
desta etapa já concluídas. O 
pessoal está nos trabalhos de re-
vestimento, reboco, massa fina, 

Local vai abrigar diversos procedimentos que hoje são oferecidos decentralizados 

piso e hidráulica”, diz. 
Quando o primeiro pavi-

mento estiver concluído, o Cen-
tro de Saúde vai absorver vários 
setores da Saúde do município, 

desde Sala de Vacinas, Secreta-
ria de Saúde e demais departa-
mentos da pasta. “Praticamente 
todos os atendimentos que es-
tão hoje distribuídos nos postos 

de saúde vão ficar nesta unidade 
central”, conta Dummer. 

Segundo Dummer, a previ-
são é de finalizar esta etapa em 
construção até o fim do ano. 

Nelcir Dall’Agnol/O Líder

EDERsoN ABI

O Cartório Eleitoral esta-
rá aberto para revisão obrigató-
ria e cadastro biométrico hoje (27) 
em Maravilha. O horário de fun-
cionamento será das 9h às 15h, 
na Avenida Anita Garibaldi. De-
vem fazer a revisão os eleitores 
dos municípios de Maravilha, Flor 
do Sertão, Iraceminha, Santa Te-
rezinha do Progresso, São Mi-

guel da Boa Vista e Tigrinhos.
De acordo com a chefa do 

Cartório, Mariana Machado Pic-
colo Flemming, 6.700 eleitores 
ainda não compareceram ao local. 
Todos precisam levar documento 
oficial e comprovante de residên-
cia no nome do eleitor, dos últi-
mos três meses. “Se não compare-
cer ao Cartório Eleitoral até o dia 
28 de junho, prazo final, o título vai 
ser cancelado”, afirma Mariana. Mariana Machado Piccolo Flemming é chefa do cartório e convoca população

Ederson Abi /O Líder

Divulgação
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por SIMONE HÜBNER

TOqUE dE REqUINTE

Vitrine

Um dia Margaret Manning 
decidiu deixar o emprego e criar 
uma comunidade para mulheres 
com mais de 60 anos. Sua propos-
ta abriu a mente de muitas mu-
lheres, fazendo-as questionar o 
propósito e o significado de suas 

vidas. Em particular, ela percebeu 
que as dúvidas se apresentavam 
de forma habitual nas mulheres 
que estavam em torno de 30 anos.

Então, Margaret convidou 
cada um dos membros de sua 
crescente comunidade para com-

partilhar uma dica com as mu-
lheres que tinham metade de sua 
idade. Com conselhos honestos e 
profundos, que pudessem refletir 
o que elas passaram três décadas 
atrás, quando elas começaram a 
levantar voo.

Excelente fim de semana a todos!

1 - Lembre-se de que você tem apenas uma 
vida; e esta não é um ensaio geral.
2 - Tente ser positiva e olhar para o lado 
bom de cada experiência de vida.
3 - Pense sobre o aqui e agora.
4 - Viva cada dia de sua vida ao máximo, 
porque você nunca sabe o que te espera ao 
virar a esquina.
5 - Lembre-se de que a sua vida pode mudar 
em um instante.
6 - Ame todas as fases da sua vida e não 
tema passar por nenhuma delas, porque 
todas são mágicas.
7 - Aprenda a viver o momento. Se você 
puder fazer isso enquanto é jovem, vai 
ajudar muito quando tiver 60.
8 - A vida é muito curta para se preocupar 
com algo que vai acontecer no futuro. Viva 
o hoje.
9 - Saia e desfrute da natureza!
10 - Encontre um hobby ou um trabalho 
que faça você experimentar as diferentes 
sensações de cada fase de sua vida.
11 - Seja você mesma. Envelheça com 
dignidade.
12 - Foque no envelhecimento de forma 
positiva; não tente evitá-lo.
13 - Aceite as mudanças em seu corpo e na 
sua mente enquanto você amadurece.
14 - Seja sempre honesta com você 
mesma. A vida é um processo lento de 
aprendizagem, mas que vale a pena.
15 - Preserve suas memórias, mas não seja 
demasiadamente dura consigo mesma.
16 - Virginia Woolf estava certa; uma mulher 

precisa de espaço para si mesma e US$ 500.
17 - Esqueça os estereótipos que a 
sociedade tem sobre o envelhecimento.
18 - Não se preocupe com o 
envelhecimento. Preocupe-se com o tédio.
19 - A idade é apenas um número, ela não 
define quem você é.
20 - O tempo vai passar, goste você disso 
ou não, portanto comece a viver!
21 - Não deixe de inspirar-se.
22 - Viva de uma maneira simples e segura. 
Exercite-se, cultive, leia e viaje.
23 - Um visual clássico sempre está na 
moda.
24 - Não desperdice dinheiro em sapatos; 
os homens não olham para os seus pés.
25 - Não encha a sua vida com coisas e 
pessoas inúteis!
26 - Seja você mesma; brilhe. Mostre-se 
real, esteja consciente e viva em todos os 
momentos.
27 - Não se torne obsessiva com as rugas. 
Quando elas começarem a aparecer em seu 
rosto, pense que elas são um mapa de sua vida.
28 - Viva com paixão e amor, com os olhos 
e o coração abertos. Basta ser feliz.
29 - Esteja no presente; não se preocupe 
com o envelhecimento. O melhor ainda está 
por vir.
30 - Aprecie os pequenos prazeres da vida; 
não a complique ainda mais.
31 - respeite o seu parceiro e seus filhos 
da mesma forma que você quer que eles te 
amem e te respeitem.
32 - Distribua o seu amor de forma livre e 

incondicional.
33 - Tenha filhos quando quiser tê-los: não 
há um momento específico para isto.
34 - Mostre empatia com você mesma e 
com aqueles que estão ao seu redor.
35 - Tire um monte de fotos, você vai ficar 
feliz em tê-las quando seus entes queridos 
não estiverem mais presentes.
36 - Aprenda a perdoar desde a juventude.
37 - Esqueça a sua raiva e deixe a gratidão e 
a alegria serem a sua lei na vida.
38 - Tenha um círculo íntimo de amigos. 
isso é fundamental!
39 - Valorize sua família. Ela vai estar com 
você quando os outros se afastarem; irá 
apoiá-la durante todo o percurso de sua 
vida.
40 - Nunca vá para a cama com raiva de si 
mesma ou de outra pessoa.
41 - Diga ao seu parceiro, aos seus amigos e 
a sua família que você os ama todos os dias.
42 - Aos 30 anos você se torna mulher. 
Aprecie sua beleza.
43 - Não perca tempo se preocupando com 
coisas que não pode mudar; mude as que 
puder.
44 - Termine um relacionamento ruim o 
mais cedo possível, você não pode mudar a 
outra pessoa.
45 - Cuide de sua pele! E sorria com 
frequência.
46 - Confie em seus instintos e nunca fale 
mal de si mesma.
47 - Seja gentil com você mesma. Você 
não deve considerar o que não está sob seu 

controle. Se alguma coisa faz você se sentir 
mal, tire-a de sua vida.
48 - Aprenda a rir de si mesma. Não seja 
tão séria!
49 - Dedique algum tempo a si mesma 
todos os dias; ria e sorria o tempo todo.
50 - Basta ser você mesma. Não pretenda 
ser perfeita.
51 - Se você tem filhos, ame-os, mas não 
tente ser uma mãe perfeita.
52 - Deixe o seu filho ser o seu próprio 
mestre.
53 - Seja uma guerreira, aprenda a 
gerar os seus próprios recursos e a ser 
autossuficiente.
54 - Não se guie pelo medo.
55 - Não pare de aprender e a exercitar a 
sua mente, o seu físico e o seu espírito.
56 - Mostre-se grato todos os dias, mesmo 
quando estiver tendo um dia ruim. há 
sempre uma lição a aprender.
57 - Aceite os aspectos positivos do 
envelhecimento, como ter menos 
responsabilidades e mais liberdade.
58 - Muitas batalhas são simplificadas com 
a idade.
59 - Não deixe que ninguém lhe diga que 
você está velho demais para fazer alguma 
coisa! Ou muito jovem.
60 - Não tenha medo. Quando você ficar 
velha, você vai se sentir bem. A vida e a 
natureza preparam você para cada fase de 
sua vida.

conselhos das mulheres 
de 60 para as jovens de 30
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Vitrine

por LUCIANE MOZER

vIdA E
ESPIRITUALIdAdE por WERNELIZE GERLACH WESCHENFELDER

ARqUITETANdO

aÇÕES E PaLaVRaS 

Quando ouvi este Momento Espírita senti a necessidade de com-
partilhá-lo em minha coluna, pois traz reflexões importantes sobre 
nossa vivência. 

“O que você faz fala tão alto que não consigo ouvir o que você diz”. 
O pensamento do filósofo e escritor americano Ralph Waldo Emer-
son precisa de nossa atenção.

Ações falam muito mais de nós mesmos, do que nossas palavras. 
Nossas palavras articulam-se por conveniência, por convenções, e po-
dem ser muito bem dissimuladas por força de nossa vontade, isto é, 
nem sempre contarão a verdade. As ações mostram o que há em nos-
sa alma, nossa índole, nossos valores. É muito fácil falar, mais difícil agir. 

Francisco de Assis, missionário que resgatou a essência da men-
sagem do Cristo na Terra, em uma de suas pregações, afirmou: A paz 
proclamada por vós com palavras deve habitar de modo mais abun-
dante em vossos corações. Isso significa que precisamos vivenciar 
algo para que nossas palavras e opiniões tenham peso. É a chamada 
autoridade moral. Ela é válida na educação dos filhos, por exemplo. 
Esses precisam identificar, nos genitores, o mesmo comportamento 
que estão exigindo deles. 

Caso não encontrem essa referência, dificilmente seguirão qual-
quer recomendação educacional. Os filhos poderão até obedecer, 
mas por medo, por ascendência da força, naquele momento. Esse 
tipo de ascendência, porém, não dura. Tão logo se desvencilhem dos 
pais ou desenvolvam uma independência maior, voltarão a repetir as 
mesmas atitudes do ontem equivocado. 

Resumindo: não aprenderam. Simplesmente atenderam a uma 
recomendação, por determinado tempo.  Por isso ouvimos falar na 
força do exemplo. 

Os filhos copiam os pais em muitos aspectos. Imitam suas ações, 
sua forma de lidar com isso ou aquilo na vida. Seus conselhos só se-
rão ouvidos se perceberem a força da autoridade moral embasando 
as falas. A sabedoria de alguém não é medida pelo quanto ela sabe, 
conhece, mas pela qualidade de suas ações.   

Vemos assim, no mundo, grandes vozes, de retórica impecável, 
mas cujas ações, no dia a dia, não condizem com seu verbo afiado. So-
bem nas tribunas do mundo, cantando a igualdade, a justiça, a defesa 
da população, quando em seu coração há apenas a busca pela satisfa-
ção de sua vaidade e egoísmo, tirando vantagem de tudo e de todos. 

E muitas consciências de hoje estão tão doentes, tão obnubiladas, 
que sequer sentem algum tipo de remorso, culpa ou responsabilidade. 
Despertarão mais tarde, possivelmente com a dor, com a força da lei de 
causa e efeito, colocando tudo de volta nos trilhos da alma descarrilha-
da.  Assim, cuidemos de nossas palavras e cuidemos de nossas ações. O 
que fazemos fala muito mais alto do que aquilo que dizemos.

Lembremo-nos do pensamento do filósofo: “O que você faz fala 
tão alto que não consigo ouvir o que você diz”. 

Redação do Momento Espírita (10/4/2019)

PaRa 2019 (parte ii) 

TEndênCiaS
EM aRquiTETuRa

Dando continuidade ao tema abordado na coluna 
anterior, apresento a vocês as tendências em 
cores e estruturas para 2019.

Uma das colorações que 
aparece como tendência na pa-
leta de cores para 2019 é o roxo, 
vindo como uma variação do 
rosa claro, que foi destaque na 
decoração de 2018. Por ser uma 
coloração mais forte e vibrante, é 
legal deixá-la para itens menores 
ou, no caso de paredes, em áre-
as pequenas, evitando carregar 
demais o ambiente. Pode-se op-
tar por tons mais pastel ou claros 
vindos de variações do roxo forte 

também. Mas a ideia para 2019 é 
exatamente a de vibrar e celebrar 
as cores fortes, então não tenha 
medo de ousar!

Outra cor que está dentro 
da paleta de tendências para 
2019 é o azul, que pode ser usa-
do de forma ousada. Em uma 
construção onde as fachadas 
em vidro são predominantes, 
também em alta, o azul apre-
senta-se moderno e vibrante, 
porém sem exageros. 

CORES

Uma das formas mais fáceis 
de atualizar a fachada de uma 
casa é a pintura, que nos permi-
te mudar e renovar com mais fre-
quência e tornando-se menos 
trabalhoso ou dispendioso quan-
to usar materiais como pedras, 

porcelanatos e afins. As cores em 
tons terrosos e elementos orgâ-
nicos circulares podem ser usa-
dos na fachada. As cores quentes, 
combinadas ao verde no entor-
no, remetem muito à ideia de 
aconchego.

ESTRuTuRaS à ViSTa
Mais uma tendência, se-

guindo a ideia do prático, inclu-
sivo e livre: estrutura aparente. 
Concreto ou vigas de concre-
to aparentes, mesmo que mar-
cadas pelas fôrmas de obra, são 
mais um movimento para 2019. 
Aqui a intenção é de não escon-
der com reboco e tinta o que foi 
feito em obra, e sim mostrar pro-
positalmente. É uma ideia liber-

tadora, que não se limita à apli-
cação com o uso do concreto, 
mas também com estruturas de 
iluminação, tubulação, telhado 
e até teto sem forro. Para acertar 
nessa tendência, recomenda-se 
contatar um profissional de ar-
quitetura que sabe projetar e do-
sar este estilo, afinal ninguém 
quer uma casa com cara de que 
ainda está em obras, certo?  

Por fim, podemos afir-
mar que a arquitetura segue 
tendências que são estuda-
das mundialmente por grupos 
especializados, definidas de 
acordo com um comporta-
mento que vem surgindo, uma 

fase ou uma nova consciência. 
O mundo hoje vive um mo-
mento de libertação, de ser o 
que se é, de empoderamento, 
e isto tudo se reflete tanto na 
moda, quanto na arquitetura, 
que caminham juntas.
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Vitrine

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

Amanhã (28) Gabriel heinz completa mais 
um ano de vida. Seus amigos e familiares 
desejam a você muita saúde e paz. 
Felicidades! 

RuBIA E LuIz,
Os desafios virão, 
as tempestades vão 
surgir em vossas 
vidas. Mas se vocês 
estiverem unidos, 
um com o outro, 
mas principalmente 
com Deus, nada 
poderá vos 
separar e qualquer 
obstáculo poderá 
ser ultrapassado. 
Olhamos de longe 
e imaginamos um 
lindo futuro para 
vocês dois com um 
desejo que esta união 
seja iluminada e 
abençoada, que nunca 
falte serenidade, 
paz e saúde. E que 
o amor mantenha 
vocês sempre unidos. 
Felicidades ao casal!
homenagem da 
Clínica interagir 

O grupo Wh 
Comunicações 
deseja muitas 
felicidades ao 

colaborador 
Oneide Behling, 
que completou 

mais um ano de 
vida neste dia 26. 

Parabéns!!
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por SUSANE ZANIN
MOdA & ESTILO

Vitrine

agEnda dE EVEnTOS

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 64

Mostra-
dor das

estações
no rádio

Indumen-
tária de
grupos

folclóricos

Gorilas,
babuínos,
micos e
monos

Acrescen-
tar, em
inglês

Realizam
chamada
telefônica

(?) entre
nós: em

particular

O açúcar
produzido
do melaço
da cana

Função do
vírus, na
guerra

biológica
Descrente
na existên-
cia de Deus

(fem.)

Tecla que
inicia a

gravação

Tira (o
preso) da
peniten-
ciária

Condição
do item 

que "pesa"
no bolso

Iodo
(símbolo)
Orelha, 

em inglês
Molécula-

grama
Minuto
(abrev.)

Campo
biomédi-
co a que
Leonardo
Da Vinci
se dedi-

cou como
diletante

Arma
indígena
Promon-

tório
Rumou
Vila (?),

município
capixaba

Braço, em
inglês

Religioso
monástico

Prancha de
madeira

Pode vaiar
ou aplaudir

Alcoólicos
Anônimos

(sigla)
Botequim

Político da
Câmara

Municipal
Em + este

Local para o qual deve se dirigir
o brasileiro que queira um 
visto para entrar nos EUA

Material de artesanato

Estado 
nordestino

Fruto
brasileiro

Muito animados
Informação no rótulo 

de alimentos
industrializados

Relâm-
pago

Pequeno
presente

Privativa

Recurso
da poesia

Armadilha
para pei-

xes (bras.)

Furgões;
peruas

Cenário,
em inglês

(?) das
Bruxas: 31
de outubro

Zelosa
Classe;

categoria
(fig.)

"(?) Cas-
murro", ro-
mance de
Machado
de Assis

Deixe
indefeso

3/add — arm — ear — set. 7/cercada. 8/garridos.

ESPaÇO gOuRMET

Pudim:
1 lata de leite condensado
1 lata de leite (medida da lata de leite condensado)
3 ovos inteiros

Calda:
1 xícara (chá) de açúcar
2 xícaras de água

MoDo DE PREPARo
Pudim: Bata bem os ovos no liquidificador, 

PudiM dE LEiTE 
COndEnSadO

depois acrescente o leite condensado e o lei-
te e bata novamente.

Calda: Derreta o açúcar na panela até ficar more-
no, acrescente a água e deixe engrossar. Coloque 
em uma forma redonda e despeje a massa do pu-
dim por cima. Asse em forno médio por 45 minu-
tos, com a assadeira redonda dentro de uma maior 
com água. Espete um garfo para ver se está bem 
assado. Deixe esfriar e desenforme.

27/4 Caminhada Azul – 8h30 – Espaço Criança Sorriso 
- Festa da melhor idade – 10h – Salão Linha Três Coqueiros
- Jantar Grupo Só Alegria – 20h – Salão Paroquial Católico
- Show com Atitude 67 - 23h59 – Play Club 

30/4 Show com Everton & Marcos - 23h30 – Green Club

1º/5 Festa da Melhor Idade – 10h – Parque de Exposições Carlos Alberto Begrow

4/5 Jantar-dançante – 20h – CTG Juca ruivo
- Baile – 23h – Salão Linha São Paulo

5/5 Festa da Paróquia São José Operário – 9h – início da programação com a procissão 
de São José Operário do trevo até a igreja Matriz

MaRaViLHa

Na semana do dia 24 de abril 
acontece um movimento glo-
bal de conscientização sobre a 
indústria da moda. É o Fashion 
Revolution (revolução da moda, 
traduzido do inglês), uma mobi-
lização mundial que procura ge-
rar maior conscientização acerca 
da origem das nossas roupas.

Tudo começou quando, em 
2013, um prédio desabou em 
Bangladesh, matando 1.133 pes-
soas e deixando 2.500 feridos. 
Esse prédio abrigava várias fabri-
quetas e facções que produziam 
roupas para grandes redes de fast 
fashion. A partir do ano seguin-
te, várias instituições passaram a 
movimentar-se no mês de abril e 
a cada ano o Fashion Revolution 
cresce mais. 

Um dos costumes do movi-
mento é postar fotos da etique-
ta das roupas nas redes sociais, 
marcar o perfil das marcas para 
perguntá-las quem fabricou as 
peças. Qualquer um pode fazer 
isso, trabalhando ou não no se-
tor. A força do movimento é tanta 
que as marcas honestas natural-
mente passaram a compartilhar 
os bastidores para mostrar o or-
gulho que têm de proporcionar 
condições de trabalho dignas aos 
seus colaboradores. 

Digo que é uma questão de 
empatia. Você gostaria de ser 
submetido a, por exemplo, jor-
nadas de 12 horas de trabalho 
seguidos, em uma estrutura físi-
ca péssima e recebendo centa-
vos pelo trabalho realizado? Ima-
gino que não, mas por incrível 

SEMana faSHiOn REVOLuTiOn

que pareça, isto ainda aconte-
ce em pleno 2019, não apenas 
na indústria da moda. Se você 
compra produtos de empresas 
que realizam práticas de traba-
lho análogo à escravidão, você 
faz parte dessa crueldade, sim! 

Agora que você já sabe, que tal 
fazer parte do movimento, re-
alizar compras mais conscien-
tes e perguntar às empresas so-
bre as condições de trabalho 
de quem fabrica as roupas que 
protegem seu corpo?
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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

O SER HuManO POdE EnRiquECER O quanTO dESEJaR
Se os recursos da Terra tivessem quantidade definida e as ri-

quezas fossem limitadas, certamente o aumento da riqueza de 
alguns implicaria diminuição da 
riqueza de outros. Porém, o rei-
no de Deus é infinito, e o mun-
do real, como manifestação do 
reino de Deus, não sofre limita-
ção de recursos e riquezas. Vis-
to que o ser humano obtém a ri-
queza do Infinito, nenhuma 
riqueza lhe será demasiada.

DIANA HEINz

O comércio de Maravilha 
pôde esclarecer dúvidas a res-
peito de como proceder em si-
tuações em envolvam furtos e 
roubos. A conversa sobre o as-
sunto foi realizada na quar-
ta-feira (24), pelo Núcleo dos 
Mercados, associado à CDL e 
Associação Empresarial. A pa-
lestra “Prevenção de furtos - o 
que fazer quando percebo algo 
em meu estabelecimento?” foi 
ministrada pelo investigador da 
Polícia Civil Fabiano Drescher. 

Conforme a coordena-
dora do Núcleo dos Merca-
dos, Ana Paula Belusso, a 
iniciativa teve como finali-
dade auxiliar a população 
que trabalha em estabele-

SEguRanÇa Evento foi ministrado pelo investigador da Polícia Civil Fabiano Drescher

Para prevenir furtos, núcleo dos Mercados promove palestra

cimentos que correm riscos 
de sofrer este tipo de crime. 
“O objetivo é que a gente 
pense em momentos como 
esse. Nós precisávamos re-
solver as dúvidas referentes 
a como proceder nestas situ-
ações”, explica. 

RECuPERaÇÃO 
dE CRÉdiTO

No dia 31 de março o Nú-
cleo dos Mercados iniciou uma 
campanha de incentivo a pes-
soas com dívidas em mercados 
e supermercados. Durante a 
programação, os devedores pu-

deram entrar em contato com o 
Iguatemi Alimentos, Mercado 
Abi, Mercado Rodrigues, Mer-
cado Solivo, Tarumã Alimentos 
e Supermercado Belusso para 
quitar suas dívidas. 

A ação foi realizada até o 
dia 13 e para a coordenado-
ra, Ana Paula Belusso, teve 
bons resultados. “Foi a primei-
ra campanha e a aceitação foi 
boa. As pessoas realmente fo-

ram até esses locais, ganharam 
descontos e parcelaram o que 
deviam. Agora estamos traba-
lhando para atingir mais seto-
res, em breve teremos mais no-
vidades”, destaca.

Palestra foi ministrada pelo investigador da Polícia Civil Fabiano Drescher

Evento gratuito foi realizado na quarta-feira (24)

aEdES aEgYPTi
Maravilha confirma 
novo caso de dengue 
CARINE ARENHARDT

A Sala de Situação de Mara-
vilha confirmou na quinta-fei-
ra (25) mais um caso de dengue. 
O município tem atualmente 
oito casos confirmados. A con-
firmação desta semana é de um 
homem, morador do bairro Ci-
vemara. Maravilha registra 153 fo-
cos do mosquito Aedes aegypti e 
aguarda o resultado de exames 

de outros sete casos suspeitos.  
Na quarta-feira (24) a equipe 

da Diretoria de Vigilância Epide-
miológica (Dive) esteve em Mara-
vilha para a terceira aplicação de 
fumacê. No interior, o fumacê foi 
realizado no centro da Linha Pri-
mavera Alta e na cidade foi nas 
proximidades do trevo principal 
de acesso a Maravilha e próximo 
ao ginásio municipal de esportes, 
arredores da Amerios e prefeitura. 

Esta foi a terceira aplicação do fumacê em Maravilha 

Carine Arenhardt/O Líder

CAMIlA PoMPEo 
CARINE ARENHARDT

O prazo para declaração 
do Imposto de Renda (IR) 
2019 encerra na terça-feira 
(30). O agente da Receita Fe-
deral de São Miguel do Oeste 
Ernani Werlang destaca que 
é importante o contribuinte 
respeitar o prazo, sob pena 
de pagar multa por atraso. 

Caso o contribuinte não 
consiga reunir todas as in-
formações até o dia 30, a 
orientação é que entregue 
a declaração incompleta e 
depois faça a retificação. 
“Se ele entregou a declara-
ção incompleta, ele pode re-
transmitir uma retificadora 

a qualquer momento, poste-
riormente. Essa declaração 
retificadora substitui inte-
gralmente a declaração an-
terior”, afirma. 

A unidade local da Re-
ceita Federal de São Miguel 

do Oeste atende 21 municí-
pios, entre eles Maravilha. 
A expectativa é de receber 
aproximadamente 22.600 
mil declarações de contri-
buintes dessa região aten-
dida. Deste total, até o iní-

cio desta semana a Receita 
havia recebido 15.600 de-
clarações.

O município de Maravi-
lha deve somar 3.900 decla-
rações do IR 2019. O núme-
ro representa pouco mais de 
15% da população do mu-
nicípio. Conforme Werlang, 
a entrega das declarações 
está dentro da regularida-
de. Ele destaca uma facili-
dade disponibilizada pela 
Receita Federal, que é a de-
claração pré-preenchida. A 
ferramenta está disponível 
no site e ao ser acessada já 
busca uma base de dados 
do contribuinte, com ren-
dimentos e despesas, entre 
outras informações. 

Declaração pode ser feita no site da receita Federal

LEÃO
agente da Receita federal alerta para prazo 
final de declaração do iR 
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Com o objetivo de reunir a 
família e a catequese, foi realiza-
do no último dia 19, Sexta-Fei-
ra Santa, um encontro especial 
no Bairro União, em Maravi-
lha. O encontro foi organizado 
pela coordenação da cateque-
se do bairro e reuniu catequi-
sandos e pais, logo no início da 
manhã. Os participantes fize-
ram uma caminhada e colhe-
ram chá de macela, uma ati-

vidade nunca antes realizada 
pelas crianças da catequese. 

Em seguida todos se reuni-
ram para realização de uma via-
sacra em forma de poesia. Para 
finalizar a atividade foi servi-
do café da manhã. A coordena-
dora, Jéssica Schabarum, afirma 
que estes momentos, que en-
volvem família e catequese, são 
muito importantes e contribuem 
para a vida cristã da criança. 

Atividade foi realizada entre crianças e pais

HOJE

PáSCOa

grupo de Casais Só alegria promove 
jantar-dançante 

Bairro união tem encontro 
especial da catequese 

Realizado há mais 
de 11 anos em Maravi-
lha, o anual jantar-dan-
çante do Grupo de Casais 
Só Alegria será realiza-
do hoje (27). Com ani-
mação da Banda Corin-

gão, de Três de Maio (RS), 
o evento começa às 20h 
no Salão Paroquial Cató-
lico. Conforme a organi-
zação do evento, o ingres-
so custa R$ 70 por casal, 
sendo que parte do lu-

cro é destinada a enti-
dades maravilhenses. O 
cardápio é churrasco de 
diversos tipos de carne, 
pães, cucas e saladas. 

No dia 7 de abril o 
Grupo realizou almo-

ço. Os lucros arrecada-
dos com o evento foram 
divididos entre o Hos-
pital São José de Ma-
ravilha, que possui um 
quarto cuidado pela en-
tidade, e a Apae Marisol. 

Divulgação

PRêMiOS
Sicoob lança promoção SicoobCap 2019

Com o objetivo de estimu-
lar a participação do associado a 
integralizar capital na cooperati-
va, o Sicoob lançou a promoção 
SicoobCap 2019, que vai sorte-
ar quatro casas e R$ 800 mil em 
prêmios. A cada R$ 50 integrali-
zados o associado receberá um 
número da sorte para concorrer.

Conforme a gerente co-
mercial do Sicoob Credial, Shir-
ley de Mello, podem participar 
da promoção todas as pesso-
as físicas e jurídicas que fizerem 
integralização de cotas-partes 
de capital social na coopera-
tiva, sendo promoção exclu-
siva para associados Sicoob. 

De acordo com o presiden-
te do Sicoob Credial, Hermes 
Barbieri, a campanha é uma for-
ma de aumentar a participa-

ção do associado na cooperati-
va e oportunizar premiação para 
quem integralizar. “Com o Si-

coobCap nosso associado sem-
pre ganha. Aumentando suas 
chances de concorrer aos prê-

mios, ele também aumenta a 
sua participação nos dividen-
dos de fim de ano”, enfatiza.

Após conversas entre a ad-
ministração de Flor do Sertão e o 
maestro Carlos Müller, a Fanfar-
ra do município agora será Ban-
da Marcial e também irá con-
tar com corpo coreográfico, sob 

nOVidadE Aquisição de novos instrumentos contou com investimento 
e aproximadamente R$ 20 mil

fanfarra de flor do Sertão passa 
a ser Banda Marcial 

orientação de Mayara Müller. 
A aquisição dos novos ins-

trumentos contou com inves-
timento de aproximadamente 
R$ 20 mil. “Fiz parte da Ban-
da de Maravilha quando estu-

dante e sei da significativa con-
tribuição que pode dar àqueles 
que participam, oportunizando 
aprendizado e desenvolvendo 
importantes habilidades psico-
motoras”, destaca o prefeito, Sid-

nei Willinghöfer.
Os ensaios são promovidos 

nas segundas-feiras, no contra-
turno escolar. Adultos também 
podem participar, com ensaios 
no mesmo dia, a partir das 18h.

Fotos: Divulgação

Alunos receberam novos instrumentos
Maestro Carlos Müller é o responsável 
por conduzir os trabalhos 

regulamento pode ser consultado no site do SicoobCap

Divulgação

aSSEMBLEia MaRCada 
após renúncia, Rede 
feminina vai eleger 
nova diretoria 
CARINE ARENHARDT 

A Rede Feminina de 
Combate ao Câncer de Ma-
ravilha vai eleger em maio 
a nova diretoria para o bi-
ênio 2019/2020. A assem-
bleia está marcada para o dia 
28 e será realizada na sede 
da rede. As voluntárias estão 
convocadas para participar 
do ato de eleição e da apro-
vação do regimento interno.

A nova eleição foi mar-
cada após pedido de afas-
tamento por parte da atual 
presidente, Eloni de Biten-

Presidente Eloni pediu afastamento 
do cargo 

Arquivo/O Líder

court, por motivos particula-
res. A diretoria atual foi eleita 
no fim de 2018 e empossa-
da em fevereiro deste ano. 
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MC SAPÃO
O funkeiro Jefferson Fernandes Luiz, 
conhecido como MC Sapão, morreu 

no dia 19 de abril, aos 40 anos, 
vítima de pneumonia. Nascido no rio 

de Janeiro, começou a carreira aos 18 anos, quando 
compôs o hit Eu sei Cantar, enquanto estava preso. 
Foi solto após oito meses e em 2013, por problemas 
de saúde, precisou emagrecer 40 quilos. Ele fez 
parcerias com cantores conhecidos no mundo do 
funk, como Mr. Catra e MC Guimê. 

ACYR MARQUES DA CRUZ
O compositor e sambista Acyr 
Marques da Cruz, irmão do cantor 

Arlindo Cruz, morreu no dia 20 de abril, 
aos 65 anos, vítima de infarto. Entre suas 

composições estão insensato Destino, sucesso de 
Almir Guineto, Casal Sem Vergonha, em parceria com 
o irmão Arlindo, Coisa de Pele, com Jorge Aragão, e 
Fogueira de Uma Paixão, com Leci Brandão.

YASMIN GABRIELLE
A cantora Yasmin Gabrielle morreu 
no dia 21 de abril, aos 17 anos. 

A ex-assistente mirim de raul Gil 
sofria de depressão e se suicidou. 

Yasmin ficou marcada por participar do programa 
quando era criança, cantando e conversando com o 
apresentador. No fim de 2017 ela chegou a retornar 
ao palco, onde assistiu a retrospectiva de suas 
passagens na atração.

RODRIGO GOIANO DE LIMA
O lutador de MMA rodrigo 
Goiano de Lima morreu no dia 

21 de abril, aos 27 anos, vítima de 

atropelamento. O ex-UFC, conhecido como monstro, 
foi atropelado por um motorista de aplicativo de 
celular, depois de se envolver em uma discussão no 
carro. rodrigo foi campeão meio-médio do Jungle 
Fight e chegou a ser contratado pelo UFC. 

RUBENS CATENACCI
O pecuarista rubens Catenacci, 
conhecido como rei do Bezerro 
no Brasil, morreu no dia 23 de abril, 

aos 74 anos. Dono da Fazenda 3r, 
na cidade de Figueirão (MS), Catenacci produzia 
o melhor bezerro do país. O peso alcançado pelos 
animais criados pelo pecuarista é de mais de 100 
quilos superior à média nacional. 

JOÃO DE LUXEMBURGO
O grão-duque João de 
Luxemburgo, que reinou por três 
décadas no estado soberano 

europeu, morreu no dia 23 de abril, 
aos 98 anos. O grão-duque, que começou a 
carreira como militar, alistou-se no exército 
britânico em 1942 e chegou a participar do 
lendário desembarque da Normandia, em 1944, 
um dos principais momentos da Segunda Guerra 
Mundial. Seu reinado foi de 1964 a 2000 e há 19 
anos cedeu o trono ao filho, grão-duque henrique, 
até hoje chefe de estado de Luxemburgo.

ANTÔNIO CARLOS VERARDI
O superintendente de futebol 
Antônio Carlos Verardi morreu no 
dia 24 de abril, aos 84 anos, vítima 

de câncer. Ele era o funcionário mais 
antigo do Grêmio, com 54 anos de dedicação. Em 
2018 o superintendente lançou uma autobiografia, 

OBItuÁRIO

SanEaMEnTO BáSiCO Engenheiro explica que a previsão de conclusão 
das obras é o fim deste ano

Com instalação das redes quase concluída, 
obra se concentra na estação de tratamento 
NElCIR DAll’AGNol 

Nossa reportagem conver-
sou com o engenheiro civil da 
prefeitura, Jorge Dummer, sobre 
a rede de tratamento do esgoto, 
que informou que tudo está an-
dando conforme o cronogra-
ma. “As ligações domiciliares 
estão 99% concluídas, as redes 
coletoras do Centro e do Bairro 
Cohab estão 90% concluídas, 
as duas estações elevatórias 
estão em 30% e os emissários, 
que chegaram no mês de mar-
ço, mais de 90% finalizados. E 
neste mês foi finalizada a ins-
talação dos emissários, faltan-
do apenas algumas conexões e 
acabamentos”, explica. 

Segundo Dummer, a par-
tir de agora as obras se con-
centram na estação de trata-
mento. “É também uma obra 
civil que depende muito do cli-
ma para trabalhar nela, mas 
já está toda equipe lá para a 

intenção é entregar a obra até o fim do ano 

construção da mesma”, ressal-
ta. Dummer conta que a esta-
ção de tratamento está no iní-
cio das obras e por enquanto 
é apenas os primeiros traba-
lhos no local. “Agora o pessoal 
está fazendo a locação dos ca-
nais de entrada nas estações de 

tratamento em si, nos tanques 
de secagem então já estão lá 
fazendo os primeiros procedi-
mentos”, declara.  

Assim que as obras estive-
rem concluídas, e a previsão é 
para o fim do ano, a parte do 
saneamento básico já instala-

do poderá ser usado. De acor-
do com o engenheiro, a em-
presa Dalba Engenharia, que 
é a responsável pela instalação 
das elevatórias e dos emissá-
rios, deverá dar assistência por 
mais seis messes após o come-
ço das atividades. 

Nelcir Dall’Agnol/O Líder

CLíniCa inTERagiR 
Podóloga gabriela filipin fala 
sobre unhas encravadas 
DIANA HEINz

A dor de unhas encravadas 
pode atrapalhar e muito a vida 
de alguém. Dor, inchaço, verme-
lhidão e formação de pus, são di-
versos os sintomas que incomo-
dam e podem gerar problemas 
graves se não cuidar corretamen-
te. Conforme a profissional po-
dóloga Gabriela Filipin, a oni-
cocriptose, ou unha encravada, 
é uma inflamação na lateral do 
dedo causada pela unha. Segun-
do ela, o que leva ao problema 

são diversas situações, como o 
corte incorreto das unhas, utiliza-
ção de sapatos apertados e trau-
ma no local. “Se sua unha estiver 
levemente encravada, não é indi-
cado cortá-la. É muito importan-
te a procura por um podólogo, 
ele irá resolver o problema e tirar 
suas dúvidas”, explica. 

A podóloga Gabriela aten-
de na Clínica Interagir e o telefo-
ne para contato é o 3664 1564. O 
estabelecimento fica localizado 
na Rua XV de Novembro, 655, no 
Centro de Maravilha. 

intitulada “Seu Verardi e o Grêmio – Uma história de 
Amor”. Na obra, ele conta suas lembranças de uma 
vida dedicada ao clube. 

GERTHA WANDA KOCHEMBOERGER
Faleceu no dia 21 de abril, no hospital de Piên 
(Pr), aos 90 anos. Seu corpo foi velado na Capela 
da Funerária Lang, em Maravilha, e sepultado no 
cemitério municipal. 

MARIA DE LURDES GREGÓRIO KUNZ
Faleceu no dia 21 de abril, no hospital São Paulo 
de Xanxerê, aos 71 anos. Seu corpo foi velado 
na igreja Assembleia de Deus e sepultado no 
cemitério municipal.

PEDRO DOMINGOS BERTOLINI
Faleceu no dia 21 de abril, no hospital São Paulo de 
Xanxerê, aos 95 anos. Seu corpo foi velado na igreja 
Católica da Linha Daltro Filho, em Guaraciaba, e 

sepultado no cemitério da comunidade.

CARLITO LOEVE
Faleceu no dia 23 de abril, no hospital São José 
de Maravilha, aos 56 anos. Seu corpo foi velado 
na Casa Mortuária de Maravilha e sepultado no 
cemitério de São Miguel do Oeste.

LEONIDA LOBLER BARBOSA
Faleceu no dia 24 de abril, no hospital São José 
de Maravilha, aos 82 anos. Seu corpo foi velado 
no Clube de idosos Sagrado Coração de Jesus de 
Tigrinhos e sepultado no cemitério de Tigrinhos. 

LIEBERTO NAUJORKS
Faleceu no dia 24 de abril, no Clube de idosos de 
Bom Jesus do Oeste, aos 87 anos. Seu corpo foi 
velado no Clube de idosos de Bom Jesus do Oeste 
e sepultado no cemitério municipal de Bom Jesus 
do Oeste. 

registro do antes e depois do tratamento realizado em uma unha com onicocriptose

Divulgação
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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

CauTELa

fLagRa

CuidadO

PM divulga nota sobre imagem que circula 
nas redes sociais

adolescente é apreendida após furtar em 
estabelecimento comercial

delegados da região alertam para golpes 
aplicados por meio do Whatsapp

ORiEnTaÇÃO Bombeiros, policiais militares e equipe do Samu 
estiveram nas casas e estabelecimentos comerciais

Operação Tiradentes promove vistorias 
e conscientização no município

VELOCidadE adEquada 

A velocidade de deslocamento de um veículo é um fator mui-
to importante para a segurança do trânsito. Por isso, esta semana 
vamos analisar algumas normas de circulação e conduta a respei-
to deste assunto.

Ao regular a velocidade, o condutor deverá observar constan-
temente as condições físicas da via, do veículo e da carga, as condi-
ções meteorológicas e a intensidade do trânsito, obedecendo aos li-
mites máximos de velocidade estabelecidos para a via.

Além disso, nenhum condutor poderá obstruir a marcha 
normal dos demais veículos em circulação sem uma causa jus-
tificada, transitando, por exemplo, a uma velocidade anormal-
mente reduzida.

Sempre que se tenha a pretensão de diminuir a velocidade do 
veículo, deve-se antes certificar de que se possa fazê-lo sem risco, 
nem inconvenientes para os outros condutores, a não ser que haja 
perigo iminente.

Nenhum condutor deverá frear bruscamente seu veículo, sal-
vo por razões de segurança, como, por exemplo, para evitar o atro-
pelamento de uma pessoa. O que se presencia bastante na prática 
é que os condutores não observam a distância de segurança para o 
veículo que segue à frente. Em razão disso ocorrem muitas colisões 
traseiras e até engavetamentos, já que por estar muito próximo do 
veículo que o antecede, o uso dos freios tende a ocorrer de forma 
muito mais brusca.

Por isso segue a nossa dica: “respeite o limite de velocidade, 
guardando distância de segurança do veículo à frente, e evitando 
frear bruscamente seu veículo”.

Uma boa semana a todos.

A Operação Tiradentes, 
que ocorre simultaneamen-
te em todos os estados brasi-
leiros, foi realizada na quar-
ta-feira (24) em Maravilha. 
Durante todo o dia foram re-
alizadas vistorias em estabe-
lecimentos comerciais e re-
sidenciais transitórios, como 
hotéis e pousadas, além de 
locais de reunião de públi-
co como casas noturnas e de 
shows. Um dos focos foi fisca-

lização das edificações para a 
segurança contra incêndio.

Em Maravilha, os bom-
beiros realizaram visitas com 
caráter preventivo nas resi-
dências, repassando informa-
ções sobre prevenção contra 
incêndio e distribuindo fol-
ders informativos, inclusive 
na Praça Padre José Bunse, 
junto à Base Koban. A ope-
ração contou com o apoio da 
Polícia Militar e Samu. Ações tiveram caráter preventivo no município de Maravilha

Divulgação

A Polícia Militar de Mara-
vilha divulgou uma nota so-
bre a imagem que está cir-
culando nas redes sociais de 
uma pessoa supostamen-
te suspeita em Maravilha. Na 
internet, uma moradora de 
Maravilha faz um alerta por 
áudio e encaminha a ima-

gem que mostra um homem 
com um boné de uma em-
presa maravilhense. No áu-
dio, a mulher diz que o ho-
mem tem passagem pela 
Polícia e é perigoso, que to-
dos devem ter cuidado. 

Após a ação ter ampla re-
percussão, a Polícia Militar 

encaminhou uma nota es-
clarecendo que não há nada 
de irregular e que as pesso-
as devem ter cuidado ao es-
palhar esse tipo de informa-
ção falsa. “Não há nenhum 
impeditivo legal quanto ao 
seu direito de ir e vir. Orien-
tamos para que se evite fa-

zer circular imagens de pes-
soas suspeitas em grupos 
abertos, pois também há ve-
dação legal quanto a isso. 
Orientamos ainda que qual-
quer atitude suspeita, inde-
pendente de quem for, que 
seja informada a Polícia Mi-
litar”, informou a nota. 

A Polícia Militar foi aciona-
da para atender uma ocorrência 
de furto em estabelecimento co-
mercial do ramo alimentício no 
Centro de Maravilha, após fla-

grarem uma cliente guardando 
produtos na bolsa. A ocorrência 
foi registrada na tarde de quar-
ta-feira (24), por volta das 15h.

Conforme a guarnição 

da PM, a adolescente fur-
tou diversos produtos de hi-
giene e maquiagens e foi 
conduzida à Delegacia de Po-
lícia Civil. Em conversa com 

funcionários de outros esta-
belecimentos do ramo, foi 
constatado que ela também 
já havia praticado furto em 
pelo menos mais um local. 

A Polícia Civil de Santa Ca-
tarina realizou, nesta semana, 
a Operação #PC27, deflagrada 
para cumprimento de manda-
dos de prisão e de busca e apre-
ensão em todo o país. Na re-
gião de Maravilha e São Miguel 
do Oeste, cerca de 15 pessoas fo-
ram presas por sentença conde-
natória. Outras quatro por auto 
de prisões em flagrante. Foram 
cumpridos também cerca de 18 

mandados de busca e apreensão.
A Operação #PC27 na re-

gião resultou também na apre-
ensão de quatro armas de fogo 
e teve o envolvimento de 53 po-
liciais e mais de 15 viaturas.

Participaram da operação 
policiais civis das comarcas de 
São Miguel do Oeste, Descan-
so, Maravilha, Anchieta, Mondaí, 
Itapiranga, Cunha Porã, São José 
do Cedro e Dionísio Cerqueira.

Polícia Civil

#PC27
Mais de 15 pessoas são 
presas pela Polícia Civil

Ao todo, quatro armas de fogo foram apreendidas

A Polícia Civil foi comuni-
cada da “clonagem” de duas 
contas do aplicativo de men-
sagens instantâneas What-
sApp, ocorridas nas cidades 
de Belmonte e Itapiranga.

O delegado de polícia da 
comarca de Descanso, Clé-
verson Luiz Muller, afirma 
que, na verdade, não se tra-
ta de clonagem do aplicativo, 
pois ele não pode ser habili-
tado em dois aparelhos si-
multaneamente. O que ocor-

re é a habilitação do número 
da vítima no celular do este-
lionatário, e isso só ocorre já 
que a vítima forneceu um có-
digo que foi recebido em seu 
aparelho, por meio de SMS. 

Após a ativação no novo 
aparelho, o autor cadas-
tra uma senha PIN no apli-
cativo, impossibilitando a 
vítima de reativar a con-
ta em seu próprio aparelho. 

Assim, o criminoso utiliza 
contatos dos grupos para soli-

citar depósitos/transferências 
bancárias, utilizando o próprio 
número e fotografia da vítima.

O golpe pode ser evi-
tado não repassando qual-
quer código recebido. Segun-
do, ativando a verificação em 
duas etapas no próprio apli-
cativo WhatsApp, quan-
do o usuário insere uma se-
nha (PIN) de seis dígitos. 

Este procedimento vai 
exigir do criminoso a digita-
ção correta da senha criada, 

dificultando sobremaneira 
a concretização da instala-
ção. A Polícia Civil alerta a 
população para não repas-
sar qualquer código ou infor-
mação pessoal por telefone.

A região tem registra-
do dezenas de golpes e 
com vítimas de várias ida-
des, praticados por telefo-
ne, aplicativos de celular, 
pessoalmente ou pela inter-
net, fatos que já causaram sé-
rios prejuízos financeiros.
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O Comitê Paralímpico Bra-
sileiro (CPB) anunciou Mara-
vilha como uma das 68 cida-
des brasileiras que no dia 21 
de setembro vão sediar a se-
gunda edição do Festival Pa-
ralímpico. O evento é reali-

zado em comemoração ao 
Dia Nacional do Atleta Pa-
ralímpico, 22 de setembro. 

O festival é destinado a 
atletas com faixa etária de 10 a 
17 anos, com e sem deficiência. 
Assim como em 2018, a pro-
gramação oferecerá três mo-
dalidades por local e terá dura-

ção de três horas e meia - das 
8h30 às 12h. A intenção é mo-
bilizar pessoas com deficiên-
cia em todo o território brasi-
leiro por meio das atividades 
físicas. Além de Maravilha, San-
ta Catarina vai contar com a 
participação de Itajaí, Join-
ville, Lajes e Florianópolis.

PaRadESPORTO

PRiMEiRO LugaR 

Maravilha sediará festival 
Paralímpico Brasileiro 

Maravilhense conquista primeiro lugar no 
Circuito Oeste de Tênis de Mesa
NElCIR DAll’AGNol

O dia de sábado (20) trouxe 
para o município de Maravilha 
uma boa notícia, foi com o atle-
ta de tênis de mesa da Associa-
ção Amigos do Tênis de Mesa 
(AATMM) Paulo Henrique dos 
Santos (Paulinho), que em Pi-
nhalzinho conquistou meda-
lha de ouro. 

A conquista foi pelo Circui-
to Oeste de Tênis de Mesa. Ele 
fez a final da categoria absolu-

Atleta concilia trabalho com o esporte que é apaixonado

Divulgação

to contra um jogador da equi-
pe de Xanxerê pelo placar de 3 

sets a 0. Ele é atleta do profes-
sor e treinador Tiego Drumm. 

Por não ser profissional do tê-
nis de mesa, o atleta conci-
lia os trabalhos na Cabanha 
Mano Rafa e o esporte.

Renan Donati, proprie-
tário da cabanha, parabeni-
za o funcionário pelo esfor-
ço e dedicação ao esporte e à 
cabanha. “É um resultado que 
mostra a seriedade em que ele 
trata, tanto o tênis de mesa, 
quanto os afazeres na caba-
nha. Parabéns, Paulinho”, fi-
naliza Donati.

Como parte das festivida-
des de aniversário de Iracemi-
nha, o Moto Grupo Fugitivos 
promove o 4º Trilhão dos Fu-
gitivos. O evento será no dia 
5 de maio, com largada au-
tomática, às 7h30, da Asso-
ciação dos Servidores Públi-
cos de Iraceminha (Aspumi). 
São mais de 85 quilôme-
tros de trilhas com pista pró-
pria para motos e triciclos.

No dia será servido café da 

manhã aos participantes, neu-
tro e petiscos. Também vai es-
tar disponível chuveiro com 
água quente. Os primeiros 200 
inscritos vão receber uma ca-
miseta e no morro da cerve-
ja vai ter mais de 800 latas de 
cerveja disponíveis para os pi-
lotos. O valor da inscrição é 
R$ 80, que pode ser deposi-
tado no Sicoob/Credial, con-
ta 125479-0, agência 3032, em 
nome de Roberto Foresti.  

iRaCEMinHa 

COMPETiÇÃO

grupo de trilheiros 
promove evento 

Bom Jesus do Oeste estreia 
no Regional de futsal

Departamento Munici-
pal de Esportes (DME) de 
Bom Jesus do Oeste estreia 
com vitória na categoria livre 
masculino do Campeonato 
Regional de Futsal. Na noi-
te do último dia 17 os atletas 
do município de Bom Jesus 
do Oeste jogaram no Cam-
peonato Regional de Futsal 
no município de Tigrinhos. 

Na noite de quarta-fei-
ra o adversário de Bom Je-

sus do Oeste foi Tigrinhos, 
a equipe na categoria mas-
culino livre estreou com 
vitória de 3 x 0. Na cate-
goria feminino livre Bom Je-
sus do Oeste sofreu a der-
rota de 2 x 1. Na categoria 
masculino veterano tam-
bém sofreu derrota de 5 x 3.

Bom Jesus do Oes-
te jogou ontem (26), em 
casa, contra o time de São 
Miguel da Boa Vista.

NElCIR DAll’AGNol

No sábado (20) a cidade de 
Pinhalzinho sediou a primeira 
etapa do Circuito Crescerto Oes-
te de Tênis de Mesa - troféu Cle-
berson Fernando da Silva.

Pela Cidade das Crianças, 
foram 22 atletas das escolinhas 
mantidas pela Secretaria de Es-
portes, Juventude e Lazer (SEJL) 
de Maravilha. Entre os partici-
pantes, nove alunos da oficina 
em parceria com o Serviço de 
Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos (SCFV).

Conseguiram angariar um 
lugar no pódio os atletas Gusta-
vo Monteiro (sub-11), Júlia Mon-
teiro (sub-12), Vitor Schwanke 
(sub-13), Victor Hammes, Luiz 
Hammes e Geison Schwanke 
(sub-15), Jenifer Welter e Kethlyn 
Pinheiro (sub-15), Paulo Henri-
que dos Santos (absoluto), Tiego 

MaRaViLHa Primeira etapa foi em Pinhalzinho, quando Maravilha 
participou com 22 atletas

Cidade das Crianças começa participação 
no Circuito Oeste de Tênis de Mesa

Segunda etapa está marcada para o dia 11 de maio, na cidade de Maravilha

Drumm (sênior 36+) e Leonardo 
França (open-paralímpico).

O professor Tiego Drumm des-
taca as voluntárias Denise Cardoso 
e Ieda Buzatto, que se deslocaram 
até Pinhalzinho e auxiliaram na or-
ganização da equipe, dando supor-
te para os atletas que aguardavam 

as chamadas de jogos.
Professor e atletas agradecem 

todo o investimento e desprendi-
mento da SEJL de Maravilha, nas 
pessoas dos diretores Edinar Zar-
do e Mozart Hoffmann, para a 
participação na competição e a 
manutenção dos treinamentos.

A segunda etapa está mar-
cada para o dia 11 de maio, na ci-
dade de Maravilha. “São aguar-
dados, além dos municípios que 
tradicionalmente disputam o cir-
cuito, atletas de equipes da Ar-
gentina que já manifestaram in-
teresse”, ressalta Drumm.

Divulgação

iRaCEMinHa
Campeonato de futebol 
entra na fase quente 

Agora é mata-mata no Campeonato Municipal de Fute-
bol de Iraceminha. Amanhã (28) começa a fase semifinal da com-
petição com jogo em Linha Moroé, quando a equipe da casa, às 
13h45, enfrenta, na categoria aspirante, o Atlético Biguá, e na cate-
goria principal, às 15h45, o Grêmio Planalto de Linha Nova Ibara-
ma. Já na Linha Nova Ibarama, às 9h, pela categoria aspirante, jo-
gam Grêmio Planalto x Canarinho de Linha Santa Fé e em Linha 
Santa Fé, às 15h, o Canarinho, pela categoria principal, enfren-
ta a Mecânica Trevisan. No dia 12 de maio tem os jogos da volta.   
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 ONEIdE BEhLING

1ª faSE
iraceminha realiza campeonato de vôlei misto

No sábado (20), em Iracemi-
nha, foi realizada a primeira roda-
da do Campeonato Municipal de 
Vôlei Misto. Os jogos foram no gi-
násio da Escola de Educação Bá-

sica Professor Manuel de Freitas 
Trancoso. Os resultados foram de 
2 x 0 para o Cruzeiro do Sul diante 
dos Unidos pelo Vôlei, 2 x 1 para 
os Unidos por Acaso contra São 

José, Infotec 1 x 2 Giba Neles e As 
Sombras 0 x 2 Junto e Misturados. 

Hoje  (27), a partir da 15h, 
no mesmo local, tem Info-
tec x As Sombras, depois jo-

gam Cruzeiro do Sul x Unidos 
por Acaso, em seguida jogam 
Giba Neles x E.C. Iraceminha 
e na última partida do dia tem 
São José x Unidos pelo Vôlei. 

ESCOLaR
Microrregional dos Jesc ocorre em Maravilha 

nÃO PaRa
Campeonatos estaduais terminaram e na maioria acon-

teceu o triunfo dos favoritos. Somente em São Paulo, onde 
tem o futebol mais equilibrado do Brasil, fugiu a lógica. O Co-
rinthians, sempre aplicado, levantou a taça. Futebol é assim, 
quando a competição passa para a disputa em jogos elimina-
tórios tudo pode acontecer. Em Santa Catarina ficou a polê-
mica do VAR. Até agora não se sabe direito se a bola entrou ou 
não. Chapecoense segue esperneando, não vai dar em nada! 
Para Grêmio e Internacional tem ainda dois torneios e um 
campeonato. Libertadores é a competição mais importante e 
a Copa do Brasil leva para a próxima Libertadores por um ca-
minho mais curto. Assim o Brasileirão que começa neste fim 
de semana perde em interesse nesta avaliação direta. Se bem 
que, no Brasileirão, até o sétimo lugar é disputado ferrenha-
mente. Nosso representante aqui do Oeste vai focar em não 
ser rebaixado. Logo, o futebol não pode parar!

EVERTOn 
Que jogador esse Everton. Torcedor gremista e os apai-

xonados por futebol precisam aproveitar para observar cada 
drible, cada detalhe nas arrancadas, nas finalizações aqui no 
Brasil enquanto tem tempo. Dificilmente o Grêmio vai conse-
guir segurar esse atleta. O cara fez dois gols no Paraguai, deu 
a vitória e praticamente garantiu a classificação na Liberta-
dores. Grêmio depende só dele no dia 8 de maio na Arena.

CHaPE X inTER
Chapecoense e Internacional começam o Brasileirão no 

“modo paraíso”. Provavelmente não estarão na mesma situ-
ação durante a competição. Chape vai ficar olhando a par-
te debaixo da tabela, na décima sexta colocação. Afinal, é a 
garantia da permanência na Série A. Essa é a dura realidade 
para o torcedor do Verdão do Oeste. O paraíso do Inter é em 
nível bem mais elevado. Da forma que vêm jogando é candi-
dato ao título do Brasileirão. Com o sólido jogo defensivo e 
o desempenho razoável do ataque o Internacional é favorito 
para sair com três pontos neste sábado.

CLaSSifiCadO 
Quem diria, hein? O Inter garantiu a primeira colocação 

antecipada em um grupo onde o River, atual campeão, é o se-
gundo. O último jogo pela Libertadores contra os argentinos 
vai ser só pra melhorar a campanha. Agora o adversário no 
Brasileirão vai ser a Chapecoense. E o Inter jamais venceu na 
Arena Condá. Aliás, o Inter agora pega a Chape e Flamengo 
em casa, Palmeiras, fora, e River, fora.

MaRaTOna
Serão 7 jogos para o Grêmio, quarta e domingo, em 22 dias 

por três competições diferentes: domingo, às 11h, Santos, na 
Arena. Vai ser a estreia do novo uniforme tricolor. Avaí, fora, 
Fluminense, casa, Universidad Católica, casa, Corinthians, 
fora, oitavas da Copa do Brasil, a definir, Ceará em casa.

SuCESSO EEB Jorge Lacerda classificou nos dois naipes para a 
fase estadual em São Miguel do Oeste 

Escola de flor do Sertão mostra 
superioridade no badminton

Na manhã de terça-fei-
ra (23) foi conhecida a escola 
classificada para a fase estadu-
al dos Jogos Escolares de San-
ta Catarina (Jesc), de 15 a 17 

anos, que serão realizados de 
18 a 22 de junho, na modalida-
de de badminton. A fase esta-
dual vai ser disputada em São 
Miguel do Oeste. 

A Escola de Educação Bá-
sica Jorge Lacerda, de Flor do 
Sertão, foi quem se destacou, 
pois garantiu classificação para 
São Miguel do Oeste nos dois 

naipes. No feminino Fabielly 
Amanda de Souza vai represen-
tar a instituição de ensino na 
fase estadual e no naipe mascu-
lino Lucas Sergio Bortolini. 

Fotos: Divulgação

Lucas Sergio Bortolini vai representar a escola e o município de Flor do Sertão No feminino, Fabielly Amanda de Souza vai para São Miguel do Oeste

A fase microrregional dos 
Jogos Escolares de Santa Catari-
na (Jesc) de 15 a 17 anos foi rea-
lizada em Maravilha. Na segun-
da-feira (22) o tênis de mesa e 
xadrez apresentaram os classi-
ficados para a fase estadual em 
São Miguel do Oeste, nos dias 
14 a 16 de junho, para modali-
dades individuais e modalida-
des coletivas de 18 a 22 de junho. 

No xadrez masculino o atle-
ta Mateus Luís Gauer Muel-
ler, da Escola de Educação Bá-
sica João XXIII de Maravilha, 
vai para a fase estadual; no nai-
pe feminino classificou a alu-
na Gabriela Habeck, da EEB Jor-
ge Lacerda de Flor do Sertão.

No tênis de mesa femini-
no a escola classificada é o Cen-
tro Educacional Mundo Infantil 
– Caic, com a aluna Vitória Pe-
try; no naipe masculino do tênis 
de mesa foi classificado o aluno 
Kauã Cansi, da EEB José Mar-

colino Eckert de Pinhalzinho. 
Na terça-feira (23) as dispu-

tas foram do badminton e a EEB 
Jorge Lacerda de Flor do Sertão 
foi quem se destacou, pois ga-
rantiu classificação para São Mi-
guel do Oeste nos dois naipes. 

No feminino Fabielly Aman-
da de Souza e no masculi-
no Lucas Sergio Bortolini.  

Nas modalidades coleti-
vas, antes da fase estadual, pre-
cisa disputar a fase seletiva, que 
ocorre em Cunha Porã, nos dias 
27 e 28 de maio. Na modalida-
de de vôlei no naipe masculi-
no vai para Cunha Porã a equipe 
da EEB Nossa Senhora da Sa-
lete e no feminino da EEB Ro-
drigues Alves de Saudades.

Na modalidade de vôlei de 
areia a classificada para a se-
letiva em Cunha Porã no nai-
pe feminino foi a EEB Rodri-
gues Alves de Saudades e no 
masculino EEB João XXIII. 

Fotos: Divulgação

No xadrez masculino Mateus Luís Gauer Mueller se classificou  

Meninos da Escola Nossa Senhora da Salete classificados para a seletiva EEB João XXiii participa da seletiva em Cunha Porã
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ESpORtE

NElCIR DAll’AGNol

As equipes do Palmei-
ras, de São Miguel da Boa Vis-

ta, e Juventude, de Caibi, dei-
xaram para a partida da volta 
para decidir quem fica com o 
título da Taça Odi Sports/Si-

coob de Futebol Regional. A 
partida do domingo (21) fi-
cou com igualdade no pla-
car e nas condições de er-

guer a taça amanhã (28).
Em São Miguel da Boa Vis-

ta, no domingo de Páscoa, 
com muita chuva, o placar foi 

de 2 x 2 em um jogo equili-
brado e com diversas chances 
para os dois lados. Agora com 
um novo empate, com qual-

quer número de gols, a decisão 
vai para os pênaltis. Em caso 
de vitória de alguém, a taça 
vai para a equipe vitoriosa.  

finaL Decisão do título ficou para domingo (28), em Caibi

Taça Odi Sports/Sicoob: ninguém tem vantagem para a final

O República Bowling Pub 
vai ser palco do primeiro Tor-
neio de Truco Lillo’s, em Ma-
ravilha, amanhã (28). A orga-
nização é da Lillo’s Barbearia 
e para participar os interes-
sados deverão formar duplas. 
Para fazer parte da dupla que 

vai competir, pelo menos um 
integrante deve ser cliente 
da barbearia. A taxa de ins-
crição é de R$ 20 por equi-
pe. O pagamento deve ser 
feito no ato da inscrição. 

De acordo com os organi-
zadores, todo o valor arreca-

dado com a taxa de inscrição 
será destinado à entida-
de Mães Azuis de Maravi-
lha. Mais informações po-
dem ser obtidas no link do 
post oficial do torneio no 
Instagram: https://www.
instagram.com/p/BwUv-

nq lAlb/?utm_source=ig_
web_options_share_sheet.

O primeiro lugar leva 
um Jack Daniel’s mais um 
combo de serviços e um va-
le-roupa de R$ 100 e o se-
gundo lugar ganha um com-
bo de serviços e um boné. 

BOa aÇÃO

SELETiVa

Lillo’s Barbearia realiza torneio de truco beneficente

Vôlei vai para fase seletiva dos Jesc

Com as partidas pela cate-
goria aspirante começando às 
13h45 e pela principal às 15h45, 
hoje (27), depois de um parada 
para a Páscoa, está de volta o Mu-
nicipal de Futebol em Maravilha. 

No Estádio Osvaldo Wer-

ner tem União x Canarinho da 
Linha Primavera Alta, no cam-
po do Vasco tem Vasco da 
Gama x Esportivo Bela Vista e 
na Linha Água Parada o SER 
4S Amizade enfrenta o Canari-
nho da Linha Água Parada. 

3ª ROdada

3ª ROdada26ª EdiÇÃO 

CaTEgORia VETERanOS

Sábado de jogos pelo 
Municipal de futebol

Etapa da Liga Oeste de 
Vôlei será em Maravilha

Paróquia São José Operário 
organiza olimpíada

Maravilha realiza 
campeonato

Amanhã (28) será realiza-
da a primeira rodada do Cam-
peonato Muncipal de Fu-
tebol, categoria veteranos. 
Participam quatro equipes: 
Amigos F.C., Serca Madaloz-
zo, Atlético MH e E.C. Canari-
nho da Linha Primavera Alta. 

A competição é organizada 
pela Secretaria de Esportes, Ju-
ventude e Lazer de Maravilha e 
a primeira rodada conta com os 
jogos às 9h30, no Estádio Doutor 
José Leal Filho, entre Amigos F.C. 
x Serca Madalozzo e na Linha 
Água Parada Atlético MH x Ca-
narinho da Linha Primavera Alta.

A segunda rodada, com jo-
gos no mesmo horário, ocorre na 
Linha Primavera Alta, no dia 12 
de maio, quando o time da casa 
enfrenta o Amigos F.C. e no Es-
tádio Osvaldo Werner o Mada-
lozzo enfrenta o Atlético MH. 

Já às 9h30 do dia 19 de maio 
ocorre o jogo entre Amigos F.C. 
x Atlético MH, no Doutor José 
Leal Filho, e no mesmo horá-
rio na Linha Primavera Alta o 
Canarinho pega o Madalozzo. 

A quarta rodada tem jo-
gos no dia 26 de maio, no Es-
tádio Osvaldo Werner e na Li-
nha Primavera Alta. As duas 
partidas são às 9h30, entre Ma-
dalozzo x Amigos F.C. e Cana-
rinho da Primavera Alta x Atlé-
tico MH, respectivamente. 

A penúltima rodada da pri-
meira fase tem jogos no dia 
2 de junho, quando, no mes-
mo horário das outras parti-
das do campeonato, enfren-
tam-se no Doutor José Leal 
Filho Amigos F.C. x Canari-
nho da Linha Primavera Alta e 
na Linha Água Parada o Altéti-
co MH enfrenta o Madalozzo. 

A última rodada é no dia 
9 de junho e o Atlético MH na 
Linha Água Parada enfren-
ta Amigos F.C. e no Osvaldo 
Werner tem Madalozzo x Cana-
rinho da Linha Água Parada. 

A tabela pode sofrer va-
riações de dias e horários de-
pendendo do andamen-
to da competição em relação 
ao clima e de posíveis acor-
dos entre as equipes. 

A fase microrregional dos Jo-
gos Escolares de Santa Catari-
na (Jesc) de 15 a 17 anos na mo-
dalidade de vôlei foi realizada 
em Maravilha na quarta-feira 
(24) e quinta-feira (25). As meni-
nas do projeto Vida Vôlei/Uno-
par/Macrolar/SEJL/João XXIII/

Avioeste e os meninos da AMV/
SEJL representaram a Escola de 
Educação Básica Nossa Senho-
ra da Salete. As meninas ganha-
ram de Iraceminha e Pinhalzi-
nho por 2 x 0 e perderam para 
Saudades pelo mesmo placar, 
garantindo o segundo lugar. 

Já o naipe masculino enca-
rou e ganhou de Pinhalzinho, 
Modelo e Iraceminha e foi cam-
peão microrregional. Eles estão 
classificados para a fase seleti-
va em Cunha Porã. “Queremos 
parabenizar os atletas pelo óti-
mo desempenho e garra nos jo-

gos, agradecer a escola e profes-
sor por acompanhar as meninas 
e ajudar no masculino. Mais uma 
vez Maravilha sendo bem re-
presentado no voleibol e conse-
guindo ótimos resultados”, co-
mentou Thomas Zardo, técnico 
e professor do projeto Vida Vôlei. 

Hoje (27) começa a Liga Oeste de Vôlei, catego-
ria mirim, nos dois naipes. A competição tem a primei-
ra etapa em Maravilha. Pelo naipe feminino os jogos 
acontecem nas duas quadras do Ginásio Municipal Gel-
so Tadeu Mello Lara, a partir das 8h30, e amanhã (28), 
a partir das 9h, no ginásio da Escola de Educação Bási-
ca João XXIII. Já no naipe masculino os jogos serão hoje 
(27), no ginásio da EEB João XXIII, a partir das 9h. 

Durante a semana a Paróquia 
São José Operário de Maravilha reali-
zou as Olimpíadas São José e, de acor-
do com os organizadores, 36 equipes 
participaram. Os times foram distri-
buídos nas modalidades de futsal li-
vre, interior, veteranos e feminino. 

Foram mais de 350 atletas com-

petindo na 26ª Olimpíada e a fi-
nal foi realizada na noite de ontem 
(26), no salão paroquial católico.  

O terceiro lugar recebeu medalhas 
e carne para a festa do padroeiro, que 
ocorre dia 5 de maio, segundo lugar me-
dalhas e carne e o primeiro lugar de cada 
categoria leva medalhas, troféus e carne. 

Estão programados 
para amanhã (28) os jogos 
de ida da final do Campe-

onato Municipal de Fute-
bol, edição 2019, de Cunha 
Porã. Na Linha Glória jo-

gam, pela categoria vetera-
na, às 9h, Glória x Cruzeiro, 
e às 15h, no Esporte Clu-

be Cunha Porã, jogam pela 
categoria principal Fati & 
Amigos F.C. x A.R.E. Itapé. 

CunHa PORÃ
Começam amanhã as finais do municipal de futebol

Fotos: Divulgação
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