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Homem morre 
atropelado na BR-282 

Quando um filho é 
gerado no coração 

Flor do Sertão 
promove romaria 
e cavalgada 

Acidente foi na manhã de sexta-feira 
(24) em Maravilha. Motorista do veículo 
envolvido fugiu do local

No Dia Nacional da Adoção o Jornal O Líder 
apresenta um conteúdo especial sobre o 
tema, com relato de quem pretende adotar

Evento é tradicional no município e 
reúne anualmente centenas de fiéis de 
toda a região 
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ideia foi apresentada nesta semana e propõe implantar disciplina, valores e outras ações dos 
militares na educação dos alunos

EM anáLiSE 

Divulgação

Carine Arenhardt/O Líder
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O volume de vendas do 
comércio varejista cresceu 
5,1% no primeiro trimestre 
em Santa Catarina, segundo 
dados divulgados pelo IBGE 
na última semana. Com o re-
sultado, o Estado figura como 
o terceiro melhor desempe-
nho do país, atrás apenas do 
Espírito Santo (7,9%) e do 
Acre (6,5%). A média nacio-
nal ficou em 0,3%. 

Entre os segmentos que 

puxaram a alta estão os seto-
res de equipamentos e mate-
riais para escritório, informá-
tica e comunicação (26,2%), 
combustíveis (15,6%) e arti-
gos de uso pessoal e domés-
tico (6,7%). Além disso, houve 
significativa reação das ven-
das dos chamados bens du-
ráveis, como móveis (14,3%) 
e eletrodomésticos (4,9%). 
No varejo ampliado, também 
houve avanço dos setores 

de materiais de construção 
(13,6%) e de veículos, motoci-
cletas e peças (4,6%). 

Segundo o economista da 
Fecomércio/SC, Luciano Cór-
dova, o avanço nas vendas 
dos bens duráveis represen-
ta uma recuperação de parte 
do que havia sido perdido na 
crise, e não necessariamente 
um crescimento sustentado. 
Isso porque o setor, pela alta 
demanda de recursos, foi um 

dos que mais sofreu no perí-
odo de retração da economia. 

Segundo uma pesquisa 
da própria Fecomércio, 49% 
dos catarinenses dizem que o 
momento não é o ideal para 
a compra desse tipo de bem. 
Apesar da avaliação abaixo 
da média, a situação é bem 
melhor do que a do ano pas-
sado, quando a intenção de 
compra foi praticamente a 
metade da atual.

ECOnOMia Vendas de móveis e eletrodomésticos cresceram acima 
da média. Apesar do aumento, momento ainda é de cautela

Comércio de bens duráveis volta 
a crescer em Santa Catarina ESCOLHER a Si MESMO

Fiz um curso de HTML em 1999. De um modo (hoje) ar-
caico, aprendi a criar sites.

E então peguei o e-mail de todas as empresas no site do 
provedor de São Miguel do Oeste. Assim descobri o spam.

Vários responderam. Fizemos (eu e um amigo) alguns 
trabalhos medíocres (a tecnologia e a vontade eram fracas). 
Mas lembro bem de um empresário que imaginava a imagem 
de um pássaro entrando voando no site dele.

Falei que aquilo não era possível com a tecnologia que tí-
nhamos. E não deu negócio.

E assim, também em 1999 eu vi, pela primeira vez, como 
a vaidade do empresário pode ser prejudicial. Ele queria um 
site para poder se gabar, e não algo eficiente, com um propó-
sito informativo ou comercial.

Como metáfora, continuamos desenhando passarinhos 
enquanto esquecemos de quem precisa da nossa ajuda.

*
Ouvi a seguinte declaração há alguns dias: “Exijo que 

esse cliente me trate com respeito!”
Mas como exigir, se não controlamos o comportamento 

alheio?
Nesses casos você tem três opções (que estão sob seu 

controle):
1. Ignorar, e ser a pessoa educada que você gostaria que 

o outro fosse
2. Tentar falar com essa pessoa e ver o que dá para ajustar
3. Desistir. Terminar a relação
O que não dá é esperar educação para só então ser edu-

cado também. Isso é esperar a consequência antes da causa.
Que tal usar uma pessoa assim para praticar virtudes e 

tornar-se um profissional melhor? É aquela história: o mar 
revolto é que forma o bom marinheiro.

*
A queda do intermediário (loja, gravadora, editora) é 

uma das consequências mais dramáticas da internet.
Em tese, quem vende pode vender diretamente a quem 

interessa. E enviar para qualquer lugar.
Mas nem todo mundo entendeu o que isso implica. Não 

havendo intermediário, você não precisa ser “escolhido”. Se 
você quer vender ideias, por exemplo, não precisa de um 
meio de comunicação para aprovar e publicar o que você 
criou. Você é livre para divulgar a qualquer momento.

A queda do intermediário trouxe a responsabilidade para 
quem cria. Não dá mais para usar a desculpa de que “nin-
guém me escolhe, ninguém me dá oportunidades”. É como 
se você tivesse que escolher a si mesmo.
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LIÇÕES DE VIDA
Há políticos e pessoas que se opõem a situações pacíficas, não 
aceitando a realidade com o cérebro em férias. Precisamos ativá-
lo, tirando-o da inércia, para que tenhamos resultados positivos.

AUMENTE A SUA COTA E CONCORRA A GRANDES PRÊMIOS. 4 CASAS*
R$ 800 MIL

EM PRÊMIOS**

1 CUPOM PARA
CONCORRER

R$ 50,00 
EM COTAS 

Sorteios vinculados a títulos de capitalização da modalidade incentivo emitidos por Icatu Capitalização S.A., CNPJ nº 74.267.170/0001-73 e Processo SUSEP nº 15414.900740/2019-71. Prêmio no valor total de R$ 
1.663.000,00 (líquido de IR). A aprovação deste Título pela SUSEP não implica, por parte da Autarquia, em incentivo ou recomendação a sua aquisição, representando, exclusivamente, sua adequação às normas em vigor. 
Leia o Regulamento completo no site www.sicoobcap.com.br ou solicite cópia do Regulamento junto à sua cooperativa. Promoção válida de 02/04/2019 a 24/03/2020. Título de pagamento único da modalidade incentivo 
emitido pela Icatu Capitalização S.A., CNPJ/MF nº 74.267.170/0001-73. Processo SUSEP nº 15414.900740/2019-71. Ouvidoria Sicoob: 0800 725 0996. Ouvidoria Icatu Seguros: 0800 286 0047. Imagens meramente ilustrativas.

Ouvidoria: 0800 725 0996 - Atendimento de segunda a sexta, das 8h às 20h - www.ouvidoriasicoob.com.br
Deficientes auditivos ou de fala: 0800 940 0458 - Demais serviços de atendimento: www.sicoob.com.br/fale-conosco

*Sorteio dia 28/3/2020. **Sorteios mensais em dinheiro.

Consulte o regulamento em www.sicoobcap.com.br.

por WOLMIR HÜBNER

RAdAR
radar@jornalolider.com.br

MuiTO EM bREVE, nOVOS ESTÚDiOS Da LíDER

Eduardo Bolsonaro e Heloisa Wolf dizem o sim hoje 
(25) na frente de um grupo de seletos convidados. O ca-
samento do deputado federal e da psicóloga é o primei-
ro evento badalado do clã Bolsonaro após chegar ao poder. 
E cientes da curiosidade em torno da cerimônia, os noi-
vos decidiram reforçar a segurança nas ruas de Santa Te-
resa, no Centro do Rio, e na porta da casa de festas onde 
irão se casar. Os cerca de 200 convidados terão que mos-
trar a carteira de identidade na porta e chegar pontualmen-
te até as 16h30 para não atrasar a entrada da noiva, às 17h.

CASAMENTO dE EdUARdO BOLSONARO TERÁ 
SEGURANÇA REFORÇAdA E EXIGÊNCIA dE RG NA PORTA

DNFotos/reprodução Instagram

CiuMEnTa?
A socióloga Rosângela da Silva, namorada de 

Lula, é uma figura conhecida do petismo desde antes 
da prisão do ex-presidente e mais ainda depois dis-
so, quando Janja, como é conhecida, passou a fazer 
a triagem de quem visita ou não o namorado na ca-
deia. Amigos do PT não sabem dizer ao certo quan-
do eles se conheceram. Arriscam que foi quando 
Lula, então presidente, passou por Itaipu... Fazen-
do triagem das visitas? Deve ser muito ciumenta.

DEPUTADO ESKUDLARK
O representante do Oeste na Assembleia 

Legislativa, deputado Mauricio Eskudlark 
(PR), tem sido um líder eficiente ao atual go-

verno do Estado de Santa Catarina. 
Durante esta semana foi deci-

sivo na aprovação da reforma 
administrativa da máquina 
governamental. Ele tem mui-

ta habilidade na condução 
dos trabalhos com 
seus colegas depu-
tados e isso fez com 
que a aprovação da 
reforma fosse por 

unanimidade no 
Poder Legislativo.

HUMILDADE
O presidente, Jair Bolsona-

ro, foi recebido por apoiadores 
no aeroporto de Cascavel (PR) 
antes de seguir para compro-
misso oficial em Capanema, na 
quinta-feira (23). O presidente, 
que chegou em avião no come-
ço da tarde, seguiu até a cerca 
do terminal, onde interagiu e 
se emocionou com pessoas que 
o aguardavam. Bolsonaro foi 
recebido com gritos de ‘Mito’. 
Após os cumprimentos e inte-
ração com os apoiadores, o pre-
sidente seguiu para inaugura-
ção da Usina do Baixo Iguaçu. 

OPÇÃO PARA SAÚDE NA HORA 
Cento e cinquenta e uma unidades de saúde da famí-

lia (USF) em 29 municípios de 12 estados do país. Este é o 
balanço, até o momento, das solicitações de adesão ao 
programa Saúde na Hora, que amplia os recursos men-
sais a municípios que estenderem o horário de fun-
cionamento de suas unidades de saúde para o pe-
ríodo da noite, além de permanecerem de portas 
abertas durante o horário de almoço e, opcional-
mente, aos fins de semana. A iniciativa foi lançada 
e objetiva ampliar o acesso da população aos serviços 
da atenção primária, como consultas médicas e odontológicas, 
coleta de exames laboratoriais, aplicação de vacinas e acompa-
nhamento pré-natal. Uma forte opção para nossos municípios, 
que querem melhorar o atendimento nos postos de saúde.

MULtA PARA FALtOSOS EM CONSULtAS
O Ministério Público e a prefeitura de Cha-

pecó estudam punição a pacientes que falta-
rem às consultas do SUS sem justificativa. Essa 
medida é inteligente e visa o cumprimen-

to de presença nos horários e dias marca-
dos de consultas médicas e odontológi-
cas. É uma prática de muita gente que 
agenda consultas e simplesmente não 
comparece, ocasionando demora no 

agendamento e realização das outras con-
sultas pelo Sistema Único de Saúde. Essa medida deveria ser 
adotada em Maravilha, onde já registramos número absurdo 
de faltosos. Acreditamos que a medida é salutar e com certe-
za vai moralizar o atendimento com os faltosos costumeiros.

FALCATRUAS EM LICITAÇÕES

Tem prefeito da região se infiltran-
do em dias de licitação no seu municí-
pio para descobrir as falcatruas em licita-
ções para compras de materiais diversos 
de gêneros alimentícios e limpeza, mate-
rial escolar e móveis. Segundo fontes, há 
combinações de participantes para a ven-
da ser pelo preço máximo, uma vez que 
cada um fica com alguns itens previa-
mente acertados. Acreditamos que des-
ta forma os processos  licitatórios sairão 
de mãos sujas e serão limpas como deter-
mina a lei, pois a exploração de empre-
sas com o poder público é vergonhosa.

BR-163 - UM CAOS

O deputado Mauro de Nadal (MDB) cobrou  durante reunião com o supe-
rintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, Ro-
naldo Barbosa, soluções para os problemas na rodovia fe-
deral 163, trecho que liga o município de São Miguel do 
Oeste a Dionísio Cerqueira. “A rodovia está precária e pe-
rigosa para quem trafega pela região. Uma importante li-
gação com o Estado vizinho Paraná, rota de muitos veículos 
pesados e de escoamento da produção”, enfatiza o parlamen-
tar. Quem utilizou essa rodovia nos últimos dias sabe 
que ela está intransitável. Durante a semana circulou 
uma foto ironizando com uma comparação de quan-
do o homem pisou na Lua, é idêntica à BR-163, prin-
cipalmente nas imediações de São José do Cedro.

Fotos: Divulgação
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por LUIZ CLÁUDIO CARPES

dIRETO 
AO PONTO

REDuÇÃO DE nOVaS aÇÕES 
TRabaLHiSTaS

Dados do Tribunal Superior do Trabalho demons-
tram que houve uma redução de praticamente 35% no 
ingresso de novas ações trabalhistas, após o advento da 
reforma de que foram alvo as leis pertinentes. Entendo 
que a coisa moralizou um pouco mais. Também enten-
do que não houve nenhuma perda de direitos – em que 
pese alguns acharem que houve, e respeito a opinião de 
cada. Mas para mim, o acesso ao judiciário trabalhista, 
bem como as leis postas, não interferem no direito do ci-
dadão de postular seu direito, como reclamante, quan-
do entender que seus direitos foram prejudicados ou 
não foram atendidos. Continuo dizendo também que a 
imensa maioria de ações que tramitam em nossas Va-
ras do Trabalho são ações que realmente apontam para 
um direito existente pelos ingressantes, oriundos de des-
cumprimentos de medidas legais quando do contrato de 
trabalho existente. Estes, que têm seus direitos prejudi-
cados ou desrespeitados, podem – e devem – ingressar 
na Justiça. É a forma de preservar tais direitos, de rece-
ber suas verbas pertinentes, e de não sair no prejuízo por 
não receber esta ou aquela verba.

PORQuE aS nOVaS LEiS 
TRabaLHiSTaS MORaLiZaRaM 

Todavia, e em tudo há um porém, tem aqueles que 
se valem da Justiça do Trabalho para postularem direi-
tos que não possuem. A estes, que se julgam no direito de 
pleitear algo que não lhes pertence, as mudanças atin-
gem como um todo. Já discorremos sobre tais mudan-
ças, em outras épocas. Mas no meu entender, uma das 
grandes mudanças foi nos honorários sucumbenciais, 
ou seja, aqueles que a parte perdedora necessita pagar 
para o advogado da parte vencedora da ação. Pelas anti-
gas leis, onde a própria assistência judiciária era conce-
dida sem maiores critérios, entendo eu, mediante sim-
ples apresentação de declaração, perder uma ação nada 
significava. Afinal, o reclamante simplesmente não ga-
nhava. Agora, com os critérios adotados e utilizados, o 
reclamante que pleitear direito inexistente pode inclusi-
ve, além de nada ganhar, ficar devendo razoável quantia 
ao advogado do reclamado. Isso, entendo, moraliza o Ju-
diciário Trabalhista. Muda o conceito do empregador, de 
que sempre que era demandado, acabava perdendo algo. 
Hoje, só perderá se efetivamente não comprovar e não ti-
ver agido corretamente durante o contrato de trabalho.

PROVa COnTinua fRágiL
E infelizmente a prova testemunhal, tão utilizada na 

Justiça do Trabalho, continua sendo a grande vilã das fa-
lácias. Testemunhas instruídas, que mentem em audiên-
cia, que se valem de ardis para favorecer geralmente o 
amigo que ali está, continuam existindo. Aliás, continua-
rão existindo. Todavia, com a sapiência dos magistrados 
do trabalho, este tipo de procedimento por várias vezes é 
flagrado. Seria necessário que houvesse mais rigor na lei 
para moralizar a prova testemunhal na Justiça do Traba-
lho. Aliás, seria importante que o mentiroso saísse pre-
so mesmo da sala de audiência. Mas enquanto isso não 
acontece, continuo pensando que este tipo de prova é o 
grande calcanhar de Aquiles do Judiciário Trabalhista. 

EDERSON ABI

A edição 2019 do Chá da 
Inclusão da Apae Marisol 
foi realizado na tarde do sá-
bado (18) no CTG Juca Rui-
vo, em Maravilha. O evento 
teve a participação de mais 
de 400 pessoas. 

Houve desfile com os 
alunos e familiares com lan-
çamento da coleção outo-
no/inverno 2019 de lojas de 
Maravilha. As empresas par-
ticipantes foram Jumaníy, 
Rapa Nuy, Evidência, Erva 
Daninha, Rudely, Pipoqui-
nha, Duetto, Dellas, Cartola, 
Cabana Bis e Visual.

Logo no início, houve a 
apresentação de um vídeo 
institucional da Apae Ma-
risol, produzido pela jor-
nalista Carine Arenhar-
dt, mostrando os trabalhos 
que são realizados na esco-
la. O objetivo foi promover 

DESfiLE Evento contou com parceria de 11 empresas de Maravilha e 
alunos da escola especial

apae Marisol realiza Chá 
da inclusão em Maravilha

um evento inclusivo para os 
alunos.

De acordo com a dire-
ção da Apae, os números 
ainda estão sendo contabi-
lizados. 

Fotos: Ederson Abi/O Líder

Mais de 450 pessoas participaram do Chá da inclusão neste ano em Maravilha

Lojas apresentaram a coleção outono/inverno com as tendências das estações

irreverência, carisma e aplausos 
marcaram a passagem dos alunos 

na passarela

Ao fim do evento, todos entraram na passarela para fazer a última apresentação

fiQuE aTEnTO 

Cartório Eleitoral realiza plantão hoje 
CLEITON FERRASSO

A 58ª Zona Eleitoral 
de Maravilha realiza mais 
um plantão de atendimen-
to hoje (25), das 9h às 15h. 
Quem precisa fazer a bio-
metria ou revisar o título 
de eleitor deve comparecer 
ao local nesse horário com 
o título, além de um com-
provante de residência. 

O prazo para a revisão 
vai até 28 de junho. A chefa 
do cartório eleitoral, Maria-
na Machado Piccolo Flem-
ming, disse que a procu-

ra está regular, mas poderia 
ser melhor. “As pessoas, ge-
ralmente, procuram o car-
tório na última hora. Então 
o plantão é justamente para 
evitar fila próximo da da-
ta-limite e evitar um can-
celamento de título”, frisa. 

Conforme Maria-
na, quem não fizer a bio-
metria ou regularizar a si-
tuação eleitoral até 28 de 
junho terá o título cancela-
do. “O cancelamento cau-
sa enormes complicações 
na vida do cidadão, como 
problemas no CPF, dificul-

dade de se matricular em 
escolas públicas, entre ou-
tras atividades”, destaca. 

Em Maravilha são 19.324 

eleitores cadastrados, sen-
do que 15.673 (81,1%) fi-
zeram a biometria. Ain-
da faltam 3.651 (18,9%).

Cidadãos podem procurar o cartório hoje, das 9h às 15h. Durante a semana 
atendimento é das 12h às 19h

Arquivo/O Líder
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AGROTÓXICOS 

Enquanto países europeus estão reavaliando e restringin-
do o uso de agrotóxicos, o Brasil, nos últimos meses, tem in-
centivado a liberação de defensivos agrícolas. De janeiro a 
maio de 2019 o governo liberou mais de 190 novos produtos, 
dos quais 44% são considerados altamente ou extremamen-
te tóxicos. O Brasil já é um dos países que mais usa veneno no 
mundo e esse número crescente de liberações deve afetar ain-
da mais a saúde da população e o meio ambiente. No início do 
ano, por exemplo, mais de 20 milhões de abelhas foram encon-
tradas mortas no Estado em decorrência do uso de agrotóxi-
cos em lavouras de soja e milho. De forma urgente, é necessário 
promover o questionamento do atual modelo de agronegó-
cio no país e restringir o uso indiscriminado destes produtos. 

O município de Iraceminha, em parceria com a Epa-
gri, está organizando a 1ª Mostra Regional do Vinho. Será re-
alizada no salão da comunidade de São José do Laranjal, em 
7 de junho, a partir das 19h. Um espaço destinado para vi-
tivinicultores artesanais mostrarem seus produtos gratui-
tamente e trocar experiência com produtores da região. 
O evento tem tudo para ser sucesso, pois envolve lideran-
ças políticas e abre o convite para produtores de toda a re-
gião. Os interessados podem entrar em contato pelo telefo-
ne (49) 99906 9851. O público também poderá prestigiar.

DESCARTE CONSCIENTE 

Nesta semana a Sala de Situação de Mara-
vilha divulgou que fará a recolha de pneus ve-
lhos na garagem da prefeitura, localizada na 
Avenida Maravilha. Mas para que isso acon-
teça, é necessário que cada um que tenha 
pneus usados, os lave e leve até lá. Caso isso 
não aconteça, o objetivo, que é diminuir os fo-
cos do mosquito Aedes aegypti, não vai acon-
tecer. É aquela velha história. A população co-
bra do poder público sobre os casos de dengue, 
porém os focos estão no vaso de flor do quin-
tal, no pneu descartado atrás de casa. Se não 
houver colaboração de ambos os lados, o caso 
piora e quem sai perdendo somos todos nós.

Vinho 
da região 

CHÁ DA INCLUSÃO 
Um evento digno de aplausos, com certeza. Promovido pela Apae Marisol de Maravilha, o Chá da In-

clusão 2019 foi um grande sucesso. O desfile dos alunos que apresentaram as coleções de lojas de confec-
ções emocionou a todos os presentes. O evento cumpriu muito bem seu objetivo, de promover a inclusão 
e um momento de valorização desses alunos e alegria para as famílias. É disso que precisamos, de uma so-
ciedade inclusiva, que respeite as diferenças, que valorize o potencial de todos. Parabéns aos alunos, fami-
liares, equipe da Apae Marisol, empresas que apresentaram suas coleções e demais apoiadores. Foi lindo!  

BRECHÓ ERICA MALDANER

O Centro de Educação Infantil Erica Maldaner promoveu brechó e festi-
val do pastel no último fim de semana na instituição. Uma grande iniciati-
va. Dezenas de pessoas passaram pelo local. Nossa reportagem também acom-
panhou o trabalho e toda a equipe da diretora Gislaine está de parabéns pela 
iniciativa. Integrando a comunidade e fazendo o bem, isso também é educa-
ção. Parabéns a todos e fica o convite para as próximas edições dos eventos. 

Brechó 
É tempo de brechós e o Centro de Educação 
infantil Pequeno Príncipe, localizado na Avenida 7 
de Setembro, próximo ao Mercado iguatemi, está 
organizando o seu. As doações podem ser feitas para 
os pais de alunos, professores ou diretamente na 
escola, até o fim deste mês. O brechó será no dia 13 
de junho. Colabore você também, ajude a escola com 
as doações ou então adquirindo as roupas e demais 
materiais que estarão à venda no dia. 

Divulgação

Divulgação

Fotos: Ederson Abi /O Líder
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por DR. DENy DONAtO ALFANO 

PSIqUE & AMOR
Psicoterapeuta e antropólogo (49) 98895 5231

CLEITON FERRASSO

O Centro de Educação de 
Jovens e Adultos (Ceja) de Ma-
ravilha realizou Mesa Redon-
da na noite de quinta-feira (23) 
com os alunos da escola. A ati-
vidade contou com a partici-
pação de pessoas da sociedade 
que compartilharam as histó-
rias de vida relacionadas à prá-
tica de leitura. Conforme a di-
retora, Jucilei Giacomin, cerca 
de dez pessoas, entre empre-
sários e professores universitá-
rios, participaram do evento. 

O projeto Mesa Redonda faz 
parte do programa de leitura que 
a escola desenvolve há algum 
tempo. O objetivo é criar o hábito 

EDuCaÇÃO 
Ceja de Maravilha realiza Mesa Redonda com alunos 

de ler bons conteúdos para aper-
feiçoar o lado profissional e pesso-

al dos discentes. Conforme a dire-
tora, o Jornal O Líder sempre está 

presente na sala de aula para au-
xiliar no aprendizado dos alunos. 

Carine Arenhardt/O Líder

aDiaDO Obra vai começar no trecho entre o trevo de acesso à 
cidade e o Mercado Dallas

Chuvas atrapalham início da 
obra na avenida Maravilha 
CARINE ARENHARDT

A empresa Gaia Rodovias 
precisou adiar o início da 
obra de revitalização da Ave-
nida Maravilha, que tinha o 
início previsto para a quarta-
feira (22). Com uma semana 
chuvosa, a equipe da empre-
sa vencedora do processo de 
licitação fez apenas orienta-
ções aos funcionários e mo-
radores sobre o cronograma 
da obra e descarregou mate-
riais no trecho. 

A equipe aguarda uma 
melhora no tempo chuvo-
so para começar os traba-
lhos na pista. A obra terá iní-
cio no trecho entre o trevo de 
acesso à cidade e o Mercado 

Dallas. Nesta primeira etapa 
o trânsito fica interrompido 
para a saída de veículos pelo 
trevo. A entrada continua li-
berada e o estacionamento in-
terrompido temporariamen-
te. Os desvios traçados para 

a saída dos veículos são pela 
Avenida Entre Rios, Avenida 
Presidente Vargas, Rua João 
Regner e Rua Avelino Ghiel.

A obra será dividida em 
três etapas.  Despois da pri-
meira fase, que será nas pro-

ximidades do trevo, a em-
presa Gaia vai trabalhar 
no trecho entre o Mercado 
Dallas até a rótula da Ave-
nida Presidente Vargas e na 
última etapa entre a rótu-
la da Presidente Vargas até 
a esquina com a Avenida Sul 
Brasil. 

A obra prevê a restau-
ração completa do asfal-
to, nova iluminação, ciclo-
via, parklets (áreas de lazer 
em meio às árvores) e cal-
çadas. O investimento é de 
R$ 4.169.693,70, recurso fi-
nanciado pelo município. 
Os testes de carga já foram 
feitos pela empresa Gaia. O 
prazo para execução é de 
13 meses.

Arquivo/O Líder

Obra vai começar nas proximidades do trevo

COMO SuPERaR O nEgaTiVO E OS TRauMaS

Superar uma lembrança traumática é, na maioria das vezes, 
uma tarefa duríssima, mas que tem que ser encarada quanto mais 
logo possível para não deixar prejuízos e moldar a personalidade da 
pessoa para toda a vida. 

O trauma vem definido como uma ferida psíquica, consequ-
ência de um evento negativo, que afeta de maneira dramática, cau-
sando dor e angústia emotiva. 

Nós não podemos mudar o passado. Não podemos mudar 
nossa infância. Violências, abusos, abandonos, ambivalências e 
ausências muitas vezes marcam o nosso passado e repetem no 
nosso presente. 

Mas os traumas podem até ter uma função positiva, quan-
do vêm conhecidos e reconhecidos profundamente e assim 
podem ser usados para lidar com situações parecidas e dolo-
ridas no futuro. Tem uma maneira para sair fortalecido de um 
ou mais traumas. 

Obviamente, conseguir trazer algo de positivo de um trau-
ma não depende apenas da pessoa, mas também da sequência 
de eventos que o indivíduo e as pessoas ao seu redor conseguem 
proporcionar-se. 

Temos que levar em conta que a nossa memória trabalha se-
letivamente para excluir as lembranças dos eventos negativos. 
Amnésia e apatia agem como armaduras e escudos diante do que 
não sabemos gerenciar. 

Mas então o que fazer para superar as 
lembranças negativas e os traumas? 

Primariamente, obviamente, recorrer a um profissional. E de-
pois, é muito importante acercar-se de pessoas do que você con-
fia e abrir-se: pessoas empáticas. Buscar uma vida social satis-
fatória. Não isolar-se. Jogar fora pensamentos negativos; talvez 
escrevendo-os num papel e colocando-os numa caixinha para 
depois jogar fora ou queimar. 

Muitas vezes o trauma é o resultado do que vem percebido, da 
leitura que a pessoa foi capaz de fazer, e não exatamente do que 
aconteceu. Uma criança pode, por exemplo, sentir-se não deseja-
da e sofrer isso por toda a vida. Mas talvez, de fato, não foi verda-
de; foi uma interpretação automática e inconsciente. 

Para superar um trauma, além disso, precisa de tempo. Dar-se 
um tempo. Parar. Refletir sobre si mesmo. Planejar o futuro e que 
pessoa se quer ser. Senão o corpo também vai gritar suas dores de 
maneira fisiológica e somática. E geralmente, mesmo sendo difícil 
estabelecer um indicador objetivo, sendo que falamos de emoções, 
considera-se ter conseguido superar o trauma quando consegui-
mos olhar para o passado, falar sobre o evento sem sofrer. 

Todo esse processo vem muito acelerado com uma boa tera-
pia. Porque o primeiro passo para superar o passado e o negati-
vo é sempre decidir que se quer ter um futuro melhor. E isso nem 
sempre é fácil. 
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LUIZ CARLOS
PRATES

CARINE ARENHARDT

A terceira sessão ordinária do 
mês da Câmara de Vereadores de 
Maravilha foi realizada na noite de 
segunda-feira (20), com aprovação 
de dois projetos de lei em segundo 
turno. Um dos projetos aprovados 
autoriza o governo municipal de 
Maravilha a fazer a contratação de 
servidores por tempo determina-
do para atender necessidade tem-
porária do município. 

Essa contratação poderá ser 
realizada, por exemplo, quando 
ficar comprometida a prestação 
contínua e eficiente de serviços 
da administração pública tem-
porariamente. Nestes casos, ao 
invés do município criar novos 
cargos, faria apenas uma contra-
tação temporária para atender, 
por exemplo, situações de emer-
gência ou calamidade pública, 
combate a surtos endêmicos ou 
doenças que afetem a sanidade 
animal e vegetal.

A segunda proposta aprova-

SESSÃO DO LEgiSLaTiVO Indicações e requerimento de informações 
também fizeram parte da ordem do dia 

Vereadores aprovam contratação 
de servidores temporários e efetivo 

Esta foi a terceira sessão ordinária do mês

da, em segundo turno, é o proje-
to de lei legislativo nº 02/2019 que 
amplia em uma vaga o cargo de 
assessor legislativo PNE (portador 
de necessidades especiais). O ser-
vidor fará parte do quadro perma-
nente do Legislativo de Maravilha, 
contratado através de concurso 
público da Câmara de Vereadores. 

inDiCaÇÕES 
Três Indicações também fo-

ram aprovadas durante a sessão. 
A primeira é de autoria do vere-
ador Cleber Pertussatti (MDB) 

e solicita a instalação de faixa de 
segurança elevada para pedes-
tres na Avenida Anita Garibal-
di, em frente ao Fórum. A segun-
da, de autoria do vereador Jandir 
Primon (PP), pede que o Execu-
tivo realize estudos no sentido 
de instituir multas mais rigoro-
sas às pessoas que não providen-
ciam a limpeza de terrenos após 
a notificação. A terceira indica-
ção é de autoria do vereador Na-
talino Prante (PP), o qual sugere 
que o Executivo municipal estu-
de a viabilidade de doar em torno 

de 40 folhas de zinco usadas, reti-
radas do Ginásio de Esportes do 
Bairro Bela Vista, para a comuni-
dade da Linha Três Coqueiros. 

REQuERiMEnTO
Também fez parte da ordem 

do dia o requerimento 011/2019, 
de autoria do vereador Natali-
no Prante, o qual solicita infor-
mações ao Executivo municipal 
sobre a merenda escolar no ano 
2019, quanto a valores investidos 
mensalmente e compra de pro-
dutos da agricultura familiar.

Arquivo/O Líder

CAMILLA CONSTANTIN

Maravilha irá receber o Proje-
to Itinerante Descomplica no sábado 
(1º), na Associação dos Funcionários 
da FM Pneus. O evento, com práti-
cas de yoga e duas palestras ministra-
das por Alecrim Correia, será promo-
vido nos períodos da manhã e tarde. 

A proprietária do Espaço Yogafit, 
Tamires Vanessa Gerhardt Drescher, 

afirma que nas palestras serão trabalha-
dos conceitos de yoga e ayurveda. “Os 
dois trabalham no sentido de reequi-
librar o corpo. Será um dia para olhar 
para si e rever alguns conceitos”, diz. 

Para participar de todas as ati-
vidades o valor é de R$ 180. Tami-
res explica que também é possível op-
tar por meio período, no valor de 
R$ 100. A inscrição pode ser efetua-
da pelo número (49) 99976 2350. 

DESCOMPLiCa
Projeto itinerante estará em Maravilha na 
próxima semana

PROGRAMAÇÃO
- 8h Prática de yoga com Tamires vanessa Gerhardt 
Drescher
- 9h15 Coffee Break
- 9h30 Palestra com Alecrim Correia: “Por uma vida mais 
simples, descomplica!”
- intervalo para o almoço
- 15h Yoganidra (relaxamento profundo) com Tamires 
vanessa Gerhardt Drescher
- 15h30 Palestra com Alecrim Correia: “Como alimentar-
se de maneira inteligente? A luz do Ayurveda” 

MEDO faZ MaL         
Em todos os idiomas existe um ditado que é um verdadeiro mantra dos 

vencedores na vida: - “Não custa nada tentar”. Claro, tentar o que é bom, de-
cente, legal. Nenhum mal ou risco em tentar. Aliás, há um outro ditado pa-
ralelo, irmão gêmeo do anterior: - “Quem não arrisca não petisca”. Arriscar é 
um dos melhores verbos da vida, mas... Poucos arriscam. E por quê?

Arriscamos pouco por medo. O medo não é mau sujeito em si mesmo, 
ele pode nos salvar em muitos momentos, isso é verdade, mas ele, não raro, 
nos faz puxar o freio diante do que não seria uma ameaça para nós. Nós é 
que colocamos medos em muitas de nossas ações. Entendidos? Então, va-
mos lá, ao assunto.

Remexendo em meus arquivos temáticos, preciso pô-los em ordem vez 
por outra, reencontrei uma velha manchete e após ela uma história. A man-
chete, de um caderno de Empregos, os jornais tinham esse caderno no pas-
sado, era bem objetiva: “O desafio do primeiro emprego”. Falava das dificul-
dades desse primeiro emprego e trazia uma história motivadora para os que 
sentem medo de “arriscar”. A história contava de um garoto de 15 anos, po-
bre, e que estivera em busca de um estágio ou emprego. O que viesse seria 
“lucro”. Claro, aos 15 anos ninguém tem currículo. E ele lera nos jornais sobre 
ofertas de emprego e estágio, não pensou duas vezes.

O garoto, 15 anos, escreveu um bilhete para uma das empresas a pro-
cura de empregados, bilhete curto e provocador. Dizia mais ou menos as-
sim: - “Tenho 15 anos, não tenho currículo, mas tenho vontade. Dê-me uma 
chance e você não se vai arrepender”. Óbvio que o bilhete foi um sucesso, 
passou de mão em mão e... O garoto foi chamado. Contratado e mais tarde 
virou chefe de secção. O que custava tentar? Nada. O guri tentou e ganhou. 
Vale para todos nós em muitos momentos da vida. – Ah, não tenho mais ida-
de; ah, sou feio, feia; ah, tenho pouco estudo; ah, nunca tive sorte; ah, ela ou 
ele não me vai dar bola; ah, tem muita gente boa nesse concurso, não vou 
perder meu tempo... E por aí vão alguns dos nossos disfarces para esconder 
o medo. E como dizia Lampião, o célebre cangaceiro do nordeste: - “Quem 
tem medo se enterra vivo”. Lampião filósofo?  

MODa
A manchete dizia que - “A moda também é evangélica”. Falava dos pre-

conceitos de até então com as fiéis ligadas ao ramo pentecostal, preconceitos 
que “parecem” ter ficado para trás. Elas andavam vestidas, muitíssimas, de um 
modo medieval... Já “eles” sempre andaram por aí tudo como bem entendem, 
nenhum cerceamento em nada. É isso, mulheres, rasguem os panos e mostrem-
se para a vida. Se há um “deus”, ele não pode ser misógino. Liberdade total. Já. 

MEDO
Surge um movimento, e o aplaudo, entre grandes empresas para regula-

rizar o exame antidoping entre funcionários. Bah, um alarido de muita gente 
contrária, alegando invasão de privacidade. Esquecem que o trabalho é ação 
“coletiva”? No futebol existe o antidoping, e quem é contra?  Ademais, com-
padres, quem não deve não teme. Se o funcionário vive “cheirando” ou con-
sumindo o que não deve que pague por isso. Caso contrário, que continue 
bebendo tranquilo a sua laranjada. 

faLTa DiZER
Vou dar o aviso e com certeza tenho comigo multidões... Que ninguém 

ouse em Brasília legalizar a caça de animais silvestres para “esporte/lazer” de 
pessoas boçais. Que ninguém se atreva. Quem pensar ou endossar esse crime 
sabia que estarei à frente de todos os grupos de “impeachment”... Aviso dado.
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Perseguir um objetivo que por 
definição é inatingível é condenar-se a 
um estado de infelicidade perpétua

Émile Durkheim
por RAQUEL BASSO HÜBNER

ECONOMIA E NEGÓCIOS
raquel@jornalolider.com.br

Extremo-Oeste tem crescimento de 15% no 
número de microempreendedores individuais

O Extremo-Oeste catarinense vem se destacando quando o assunto é pequenos ne-
gócios. Com 12 mil microempreendedores individuais (MEIs) nos 34 municípios da área 
de abrangência da coordenadoria regional do Sebrae/SC, a categoria registra crescimen-
to de 15% nos primeiros meses de 2019, quando comparado ao ano passado. O núme-
ro é expressivo para a região, formada por pequenos municípios - o maior é São Miguel 
do Oeste com 40 mil habitantes e o menor é Barra Bonita com 1.580, porém a maio-
ria tem média populacional de aproximadamente 5 mil. A Semana do MEI, realizada 
em São Miguel do Oeste, Itapiranga e Campo Erê, durante a última semana, teve por ob-
jetivo auxiliar na formalização de negócios e oferecer orientações sobre gestão, inova-
ção, finanças e benefícios da categoria jurídica. No Extremo-Oeste catarinense a ini-
ciativa conta com a parceria de prefeituras, instituições e entidades empresariais. A 
programação inclui atendimento especial na sede da coordenadoria regional do Sebrae/
SC em São Miguel do Oeste, além de capacitações por meio de oficinas e palestras.

Bolsonaro quer 
mecanismo para reavaliar 
patrimônio declarado no IR

O presidente, Jair Bolsona-
ro, pediu que a Receita Federal es-
tude um projeto que permita re-
avaliar patrimônios declarados 
no Imposto de Renda, afirmou na 
quarta-feira (22) o chefe do órgão, 
Marcos Cintra. Sem dar mais de-
talhes, Cintra disse que a temática 
do projeto é a reavaliação de patri-
mônios que “normalmente são de-
clarados com valores históricos” e 
que “poderiam eventualmente ser 
declarados para valores de mer-
cado”. Segundo ele, a medida irá 
implicar em agilização de merca-
do, facilitação de negócios, e “al-
guma arrecadação extra em fun-
ção dos que vierem a optar por um 
regime diferenciado”. O secretá-
rio falou com a imprensa após en-
contro com Bolsonaro, que na ma-
nhã de quarta-feira mencionou o 
projeto que, segundo ele, deve tra-
zer arrecadação maior do que a 
reforma da Previdência, sem di-
zer o que traria essa economia.

aSSinaDO COnVêniO fEDERaL PaRa CHaPECó 
iniCiaR COnCESSÃO DO aEROPORTO

Foi assinado na terça-feira (21) o convênio da Secretaria de 
Aviação Civil/Ministério da Infraestrutura com a prefeitura de 
Chapecó, autorizando o município a realizar concessão do Ae-
roporto Serafim Enoss Bertaso para uma administração privada. 
Há cerca de um mês o governador Carlos Moisés da Silva já ha-
via assinado documento em que concordava passar a outorga do 
aeródromo para o município, que na prática já administrava a 
unidade, de forma subdelegada. Com as autorizações do Estado 
e da União o prefeito Luciano Buligon (DEM) poderá iniciar o 
processo de concessão e cumprir outras etapas, como a apresen-
tação em audiência pública e lançamento de edital. Buligon es-
pera que o processo seja concluído até metade do ano que vem.

Prefeitura de Chapecó

Governo quer estimular uso de site 
para queixas de consumidores

O Ministério da Justiça e o Conselho Nacional de Jus-
tiça (CNJ) assinaram na segunda-feira (20) um termo de 
cooperação para integrar a plataforma “consumidor.gov” 
e a ferramenta Processo Judicial Eletrônico. Segundo o 
Ministério da Justiça, a ação “visa facilitar a conciliação 
e a mediação de acordos, sem que as partes ingressem 
com ações junto ao Poder Judiciário”. O “consumidor.
gov” é um serviço de intermediação entre o consumi-
dor e a empresa. Pelo site, o usuário verifica se a empre-
sa está cadastrada, registra sua reclamação e, a partir daí, 
começa a interação entre o consumidor e a empresa. Ao 
término, o usuário registra se o problema foi resolvido 
ou não. De acordo com o ministro Sergio Moro, é neces-
sário incentivar a utilização da plataforma para reduzir 
custos do Poder Judiciário. De acordo com o CNJ, o acor-
do prevê a integração dos sistemas até julho de 2019 e a 
execução em tribunais selecionados a partir de agosto.

NATURA cOmPRA A AvON E fORmA cOmPANhiA DE US$ 11 biLhõES

A fabricante de cosméticos Natura anunciou na quarta-feira (22) a aquisição da Avon, em uma ope-
ração de troca de ações. Segundo a companhia, a operação cria o quarto maior grupo exclusivo de bele-
za do mundo. A partir da transação, será criada uma nova holding brasileira, Natura Holding. Os atuais 
acionistas da Natura ficarão com 76% da nova companhia, enquanto os atuais detentores da Avon terão 
os demais cerca de 24%. No negócio, o valor da Avon é estimado em US$ 3,7 bilhões, e o da nova com-
panhia combinada em US$ 11 bilhões. Os papéis da Natura Holding serão listados na B3, a bolsa bra-
sileira, e terão certificados de ações (ADRs) negociados na bolsa de valores de Nova Iorque (NYSE). Os 
acionistas da Avon terão opção de receber ADRs negociados na NYSE ou ações listadas na B3. Em co-
municado, a Natura informa que a transação permanece “sujeita às condições finais habituais, incluin-
do a aprovação, tanto pelos acionistas da Natura, quanto da Avon, assim como das autoridades an-
titruste do Brasil e outras jurisdições”. A conclusão da operação é esperada para o início de 2020.

Com mais servidores aposentados do que em atividade, 
SC tem desequilíbrio nas contas da previdência

Santa Catarina é um dos quatro estados brasileiros em que 
há mais servidores aposentados do que trabalhando, segun-
do estudo da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro. Com 
isso, o estado tem déficit de R$ 3,8 bilhões no fundo previden-
ciário. O Instituto de Previdência do Estado de Santa Catari-
na (Iprev) estuda alternativas. Desde 2016 o número de inati-
vos ultrapassou o de ativos. Atualmente, há 70.983 servidores 
aposentados e 61.556 trabalhando. O Iprev disse que o moti-
vo é a idade em que os servidores saem da ativa. A média en-
tre os que se aposentaram no ano passado foi de 56 anos. Para 
manter o pagamento das aposentadorias, o governo precisa ti-
rar todos os meses do próprio caixa cerca de R$ 300 milhões. 
Isso porque só o fundo previdenciário não dá conta. Cada ca-
tarinense desembolsa R$ 615 por ano para cobrir esse déficit.
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Profissional fala sobre aparelhos auditivos 
e o papel do fonoaudiólogo

Ana Paula Mombach destaca a perda de audição na terceira idade 

CAMILLA CONSTANTIN

O sistema auditivo tam-
bém sofre o processo de en-
velhecimento com o passar 
dos anos, tornando comum 
que idosos apresentem perda 
de audição. Dados apontam 
que cerca de 70% das pessoas 
com 60 anos ou mais sofram 
com este problema e, por fal-

A fonoaudióloga Ana 
Paula Mombach explica que 
os aparelhos auditivos são 
pequenos e construídos para 
durar, com qualidade sonora 
excepcional, discrição e de-
sign personalizado, além de 
permitir o controle pessoal. 

Ela trabalha com a marca 
Beltone, fundada em 1940 na 
Dinamarca e que atualmen-
te possui fabricação nos Esta-
dos Unidos e na Espanha. No 
Brasil a marca é representada 
pela Audibel Aparelhos Audi-
tivos, que já está há 35 anos 
no mercado. Os aparelhos 
possuem:

· Transmissão Direta 
de áudio: A tecnologia 
inovadora permite que o 
paciente transmita sons 
do celular, iPad ou iPod 
diretamente para o aparelho. 
Assim, é possível ouvir 
chamadas telefônicas, 
músicas ou o GPS através 

do aparelho auditivo.

· Direcionalidade Crosslink 2: 
Sistema de monitoramento 
de ambientes sonoros, 
para ter um foco na fala de 
forma natural, ajudando a 
reconhecer melhor as vozes 
e sua localização.

· iD Sonoro Personalizado: 
restaura a percepção da 
diferença natural que existe 
entre as orelhas.

· ganho Expert Pro: Ajusta 
o volume, adaptando-se 
automaticamente às 
mudanças de ambiente. 
Se você está em um 
restaurante barulhento ou 
em um parque tranquilo, por 
exemplo, o aparelho irá se 
ajustar para que você ouça 
melhor de acordo com o 
ambiente.

· EartoEar: Permite que você 

saia de um lugar calmo para 
um ruidoso e não sinta a 
mudança de programa do 
aparelho.

· beltoneHearmax: Aplicativo 
que é baixado no celular para 
que o paciente possa ajustar 
o volume e programas 
ambientais do aparelho 
auditivo.

· feedback Eraser: Cancela 
o feedback para seu maior 
conforto. isso significa que 
você não terá que ouvir apitos 
ou assobios desagradáveis 
quando está ao telefone ou 
abraçando alguém.

· Remoto Care: Permite que 
os aparelhos auditivos sejam 
ajustados onde quer que 
você esteja, seja em casa ou 
qualquer lugar do mundo. 
É só enviar um pedido e 
o profissional irá ajustar à 
distância.

aPaRELHOS auDiTiVOS
Fotos: Camilla Constantin/O Líder

Fonoaudióloga Ana Paula Mombach é formada há 15 anos e atende no Centro de Maravilha

Profissional mostra o quanto os aparelhos auditivos são pequenos e discretos

ta de informação ou até mes-
mo preconceito, demoram em 
média seis anos para procurar 
ajuda. 

A fonoaudióloga Ana Pau-
la Mombach, que atua em 
Maravilha, afirma que mui-
tos idosos acabam se isolando 
para evitar o constrangimen-
to e sofrem com a ausência de 
convívio social, situação que 
tende a afetar a memória, cau-
sar depressão ou ainda pio-
rar quadros de outras doen-
ças comuns nessa faixa etária, 
como o Alzheimer. “O médico 
otorrinolaringologista é o pro-
fissional responsável por de-
terminar o tratamento ade-
quado, que pode ser cirúrgico, 
medicamentoso ou com o uso 
de aparelho auditivo”, explica. 

Formada pela Universida-
de Luterana do Brasil e com 
ampla experiência, a profis-
sional trabalhou por anos nes-
ta mesma instituição, direta-
mente na área de aparelhos 
auditivos, e destaca que eles 
passaram por uma grande 

evolução tecnológica. “Além 
de terem recursos variados 
para uma audição natural, le-
vam segurança no que diz res-
peito à comunicação e aos re-
lacionamentos sociais”, diz.

Quando o paciente come-
ça a usar os aparelhos auditi-
vos é iniciado o processo de 
“reaprender a ouvir”. Ana ex-
plica que o cérebro e as fibras 
nervosas precisam se readap-
tar com a presença de sons e 
estímulos, tornando funda-
mental que o paciente seja 
bem assistido por um profis-
sional capacitado e também 
que escolha uma marca de 
aparelho confiável.

Na Clínica Vivace, locali-
zada no 2º andar do Edifício 
Dubai, sala 404, o acompanha-
mento é feito de forma total-
mente personalizada. “Temos 
um Programa de Acompanha-
mento e um olhar diferencia-
do para cada paciente. Fico à 
disposição em qualquer mo-
mento, sem cobrança de re-
torno”, diz. 

Mais que nin-
guém, sei como 
o processo de 

compra e assimilação 
de um aparelho audi-
tivo é complexo. Por 
isso, tenho cuidados 
mais que especiais 
com meu paciente, rea-
lizando sempre exames 
complementares e ava-
liando minuciosamen-
te as características, 
necessidades especí-
ficas e expectativas de 
cada um. Nossos pa-
cientes podem reali-
zar um teste gratuito 
de 7 a 15 dias para ter 
certeza de sua com-
pra. Venha cuidar da 
sua audição! Ouvir bem 
é viver bem... ouça to-
dos os sons da vida!”
Fonoaudióloga Ana Paula Mombach
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por DR. GEOvANI DELEvAtI

MEdICINA E SAÚdE

Quando a tireoide não 
funciona de maneira corre-
ta, pode liberar hormônios 
em quantidade insuficiente, 
causando o hipotireoidismo, 
ou em excesso, ocasionan-
do o hipertireoidismo. Nes-
sas duas situações, o volume 
da glândula pode aumentar, o 
que é conhecido como bócio. 

Confira abaixo as 10 coi-
sas que você precisa saber so-
bre tireoide.

1 – A tireoide atua 
no crescimento e 
desenvolvimento de 
crianças e adolescentes, 
no peso, na memória, 
na regulação dos ciclos 
menstruais, na fertilidade, 
na concentração, no humor 
e no controle emocional.

2 – Quando ocorre 
o hipotireoidismo, o 
coração bate mais 
devagar, o intestino não 
funciona corretamente e 
o crescimento pode ficar 
comprometido.

3 – Diminuição da 
memória, cansaço 
excessivo, dores 
musculares e articulares, 
sonolência, aumento 
dos níveis de colesterol 
no sangue e depressão 
também são sintomas de 
hipotireoidismo.

4 – No caso de 

Fonte: www.endocrino.org.br

25 de Maio – Dia inTERnaCiOnaL Da TiREOiDE
Com forma bem parecida com a de uma borboleta, a glândula tireoide é localizada na parte anterior 
do pescoço, logo abaixo do Pomo de Adão. reguladora da função de importantes órgãos como o 
coração, o cérebro, o fígado e os rins, ela produz os hormônios T3 (tri-iodotironina) e o T4 (tiroxina)

hipertireoidismo, que 
geralmente causa 
emagrecimento, o coração 
dispara, o intestino solta, 
a pessoa fica agitada, fala 
demais, gesticula muito, 
dorme pouco, sente-se 
com muita energia, embora 
também esteja cansada.

5 – Em um adulto, a tireoide 
pode chegar a até 25 
gramas.

6 – Disfunções na tireoide 
podem acontecer em 
qualquer etapa da vida 
e são simples de se 
diagnosticar. Além disso, 
elas podem ocorrer mesmo 

sem o bócio.

7 – O reconhecimento de 
um nódulo na tireoide pode 
salvar uma vida. Por isso, a 
palpação da glândula é de 
fundamental importância. 
Se identificado o nódulo, 
o endocrinologista deve 
solicitar uma série de 
exames complementares 
para confirmar ou descartar 
a presença de câncer.

8 – Estima-se que 60% da 
população brasileira tenha 
nódulos na tireoide em 
algum momento da vida. 
Mas isso não significa que 
sejam malignos. Apenas 5% 

são cancerosos.

9 – Além de se parecer com 
uma borboleta, a tireoide 
lembra o formato de um 
escudo. Daí o surgimento 
de seu nome: uma 
aglutinação dos termos 
thyreós (escudo) e oidés 
(forma de).

10 – Algumas crianças 
podem nascer com 
hipotireoidismo. Para 
detectá-lo, é realizado 
o chamado Teste do 
Pezinho, que deve ser feito, 
preferencialmente, entre o 
terceiro e quinto dia de vida 
do bebê.

Divulgação
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CAMILLA CONSTANTIN

As emoções têm grande 
impacto na saúde física e po-
dem contribuir para o sur-
gimento de doenças psicos-
somáticas, ou seja: dor real 
e causa emocional. De acor-
do com a psicóloga Andréia 
Klein Stein, muitos adoeci-
mentos não têm causa orgâni-
ca, já que o cérebro é capaz de 
criar e curar doenças, provo-
cando sintomas físicos reais. 
“Nosso corpo e o nosso apare-
lho psíquico não se dissociam 
e ambos constituem um todo, 
que é um sujeito, uma pes-
soa. É importante olhar para 
cada sujeito em sua totalida-
de para que consigamos en-
tender melhor alguns adoeci-
mentos do corpo que muitas 
vezes não têm uma causa or-
gânica”, diz. 

Andreia esclarece que 
ter saúde mental é possuir a 
capacidade de tomar decisões 
em relação à própria vida, é 
estar bem consigo mesmo e 
com os outros, é saber lidar 
com as emoções e com as 
exigências da vida, sejam elas 
boas ou ruins, é a capacidade 
de se organizar interiormente 
e com o que está em sua volta 
e também saber buscar ajuda 
quando necessário.

Ao abordar a temática, ela 
cita José Moromizato, médi-
co incentivador da medicina 
psicossomática, que diz que 
o corpo reflete o que as pes-
soas pensam e sentem. “Por 
exemplo, se você sente palpi-
tações e nota que está ansio-
so, essas palpitações poderão 

infORME PubLiCiTáRiO

QuaLiDaDE DE ViDa 

Psicóloga destaca a influência do 
estado emocional para a saúde física 

Andréia Klein Stein aborda as doenças psicossomáticas e a importância do atendimento psicológico

A PROFISSIONAL 

Formação:
- Formada e atuando na psicologia 
clínica há 11 anos
- Especialista em Psicologia hospitalar 
e da Saúde
- Especialista em Gestão em Saúde
- Especialista em Psicoterapia de 
Orientação Psicanalítica
- realiza formação em Psicanálise pelo 
Movimento Psicanalítico de Chapecó

Público atendido: 
- A partir dos 18 anos 

Tipos de atendimento: 
- Psicoterapia nos mais diversos 
contextos
- Avaliação psicológica e 
acompanhamento/psicoterapia para 
realização de cirurgia bariátrica
- Avaliação psicológica e 
acompanhamento/psicoterapia para 
realização de cirurgia de vasectomia/
laqueadura
- Avaliação psicológica e 
acompanhamento/psicoterapia para 
realização de cirurgia de reparação 
(plásticas)
- Avaliação psicológica para porte de 
arma
- Supervisão clínica para outros 
profissionais psicólogos e estudantes 
de Psicologia
- Palestras e grupos informativos em 
diversos contextos
- Atendimento on-line (cadastrada no 
E-Psi)

Locais de atendimento:
- Em Maravilha, na Policlínica Central, 
sala 306 – Clínica Dra. Julia Broetto
- Em Chapecó, no Edifício Lazio 
Executivo, sala 1107 – Clinimax

parecer menos graves se você 
conseguir identificar as causas. 
Entretanto, se você associa es-
sas mesmas palpitações a pro-
blemas cardíacos e os exames 
médicos não comprovam isso, 
você pode ficar obcecado pela 
causa do problema e as palpita-
ções podem piorar. É importan-
te darmos atenção ao que nosso 
corpo nos comunica”, enfatiza.

A profissional destaca 
que nem todas as doenças 
têm fundo emocional, sen-
do necessário primeiramente 
o acompanhamento médico 
para descartar todas as pos-
sibilidades orgânicas. Poste-
riormente, o atendimento psi-
cológico irá colaborar com o 
tratamento adequado.

iMPORTÂnCia Da 
PSiCOTERaPia 
PaRa a SaÚDE 

A intervenção do psicólo-
go clínico na saúde dos indiví-
duos leva em consideração as 
experiências psicológicas e a 
relação que cada sujeito esta-
belece com seu estado de saú-

de ou com acontecimentos e 
especificidades biológicas que 
também suscitam movimen-
tos de adaptação, bem como a 
história individual de cada um 
e movimentos inconscientes 
do aparelho psíquico.

O diferencial do atendi-
mento psicológico é justa-
mente o da escuta qualifica-
da, que considera o sujeito 
dentro da sua história única e 
intransferível. Andreia acredi-
ta que a psicoterapia é um es-

paço para ser quem se é e para 
entendermos que cada pes-
soa tem um tempo, que não 
tem hora, e está tudo bem 
que seja assim.

COMO PODEMOS 
PROTEgER nOSSa 
SaÚDE MEnTaL?
- Não tome remédios 
sem prescrição médica
- Sempre que 
possível, fale de seus 
sentimentos
- Observe e respeite 
seus limites
- invista e insista nas 
relações sociais
- Procure fazer atividade 
física e cuide da 
alimentação
- Evite vícios
- Se valorize
- Mantenha contato com 
seus familiares
- invista em atividades 
que realmente sejam 
prazerosas e faça 
psicoterapia (com um 
psicólogo)

Fotos: Camilla Constantin/O Líder

Psicóloga Andréia Klein Stein (CrP 12/07868) é formada há 11 anos

Em Maravilha, profissional atua na Policlínica Central, sala 306
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PROJETO Ideia dos bombeiros implantaria disciplina, valores e outras ações dos militares na educação dos alunos

bombeiros e município debatem implantação 
de escola militar em Maravilha

O QuE DiZ O MuniCíPiO
A reportagem o Jornal O Líder procurou a prefeita, 
rosimar Maldaner, para saber o posicionamento 
do município sobre o projeto. De acordo com ela, o 
que houve foi o debate de uma possibilidade e uma 
conversa muito interessante. “Confesso que fiquei bem 
entusiasmada”, comentou a prefeita. 
Para o município, tudo que vai ao encontro de melhorias 
para educação, a administração está disposta a 
considerar. Agora o município vai aguardar a minuta do 
convênio para saber como seria o projeto na prática. 
“Assim, a equipe e jurídico podem analisar o texto e ver a 
possibilidade de implantar ou não”, disse a prefeita. 
Pela ideia, a parte pedagógica ficaria com o município e 
o bombeiro entraria com práticas de civismo, respeito, 
ética. “Nós vamos fazer esse estudo”, afirmou.

EDERSON ABI

O Corpo de Bombeiros de 
Santa Catarina quer implan-
tar uma escola cívico-militar 
no município de Maravilha. 
O assunto foi debatido nesta 
semana com a administração 
em uma reunião que contou 
com o comandante-geral do 
Corpo de Bombeiros em San-
ta Catarina, Edupércio Pratts, 
o comandante do 12º Bata-
lhão na região, tenente-coro-
nel Jorge Cameu Júnior, a pre-
feita, Rosimar Maldaner, e a 
secretária de Educação, Rose-
meri da Silva. A reunião foi na 
manhã de segunda-feira (20) 
e serviu para apresentação da 
ideia ao município. O projeto 
também é debatido com a ad-
ministração no município de 
São Miguel do Oeste. 

Em entrevista ao Grupo 
WH Comunicações na terça-
feira (21), o comandante Ca-
meu Júnior afirmou que o as-
sunto já havia sido adiantado, 
de maneira informal, durante 
um almoço no dia da inaugu-
ração do novo quartel do Cor-
po de Bombeiros em Maravi-
lha. Cameu Júnior explica que 

a proposta de Santa Catarina 
está alinhada ao projeto do 
governo federal, de incenti-
var a implantação de esco-
las militares. “O modelo não 
está bem finalizado”, afirma. 
Essa ideia de convênio com 
os municípios, para uma 
gestão compartilhada na es-
cola, já existe na Bahia, con-
forme o comandante. 

COMO SERia?
Em Maravilha, o objeti-

vo seria trabalhar em conjun-
to com o município, agregan-

do os bombeiros militares na 
escola. “Nós participaríamos 
desse projeto nas escolas fa-
zendo um acompanhamento 
na questão disciplinar, na ro-
tina diária, com algumas re-
gras que os militares têm de 
disciplina, de ética, de cidada-
nia. Desde canções patriotas, 
como temos o Hino Nacional, 
e outras canções específicas 
dos militares e, também, com-
portamento, que seria o des-
locamento em marcha, cobrir 
aqueles sinais muito carac-
terísticos dos militares. Es-

sas ideias seriam colocadas 
no colégio, a exemplo do co-
légio policial militar que tem 
em Santa Catarina há mais de 
20 anos”, explica o comandan-
te Cameu. Esse colégio da Po-
lícia Militar já existe Lages e 
Blumenau, por exemplo. 

Ainda sobre os detalhes 
da proposta, o comandante 
explica que a escola continu-
aria tendo uma direção civil, 
mas a direção de um bombei-
ros militar, compartilhando as 
disciplinas. “Com a possibi-
lidade de potencializar algu-

mas disciplinas, como Bom-
beiro Mirim e Proerd”, afirma. 
Dentro do projeto, que ain-
da está em construção, exis-
te a possibilidade de instituir 
turno integral, com dinâmi-
cas específicas de preparação 
para atividades proporcionais. 

QuanDO COMEÇa?
Para o tenente-coronel, o 

comando geral de Santa Cata-
rina quer colocar o projeto na 
prática ainda em 2019, o que 
é visto com dificuldade pelo 
comando regional de São Mi-

guel do Oeste. Cameu Júnior 
cita espaço físico, necessida-
de de uma escola com alunos 
de 6º ao 9º anos, possibilidade 
de iniciar uma escola do zero, 
e outras dificuldades.

O comandante do 12º Ba-
talhão afirma que existe a pos-
sibilidade, ainda, de pais e 
alunos não se interessarem 
pela ideia. Desta forma, a ad-
ministração deve fazer uma 
pesquisa sobre o assunto. Po-
rém, Cameu Júnior afirma que 
o município se mostrou inte-
ressado no projeto. 

reunião foi no gabinete da prefeita, rosimar Maldaner

Prefeitura de Maravilha

EDERSON ABI

O Sindicato dos Trabalha-
dores em Educação (Sinte) rea-
lizou, quarta-feira (22), um se-
minário jurídico para debater a 
reforma da Previdência e direi-
tos com os professores de toda 
região de Maravilha. O encon-
tro foi na Escola de Educação 
Básica João XXIII, com a pre-
sença de advogados do Sinte. 

De acordo com Alvete Pa-
sin Bedin, secretária de Aposen-
tados e Assistência Previdenciá-
ria do Sinte estadual, a proposta 
é organizar seminários em to-
das as regionais para dar aten-
dimento individualizado. 

ELEiÇÃO
O Sindicato dos Trabalhado-

DEbaTE
Com presença da Chapa 2, Sinte realiza 
seminário e apresenta proposta

integrantes da Chapa 2 estiveram no estúdio da rádio Líder e Jornal O Líder

res em Educação realiza a eleição 
estadual e, também, em todas 
as regionais de Santa Catarina. 
Em Maravilha são duas chapas 
concorrendo ao cargo de co-
ordenador do Sinte. A eleição 
será nos dias 11 e 12 de junho.

Integrantes da Chapa 2 

reuniram os professores e re-
alizam visitas. Eles estive-
ram no Jornal O Líder. O can-
didato a coordenador é o 
professor Dalmir Borghet-
ti, com o foco em inovação e 
renovação e slogan “mobi-
lizar, resistir e conquistar”. 

Na visita do candidato ao 
Jornal O Líder, também este-
ve presente Evandro Acadro-
li, secretário de formação do 
Sinte estadual, e Sidimar Gar-
ghetti, candidato a conselheiro 
estadual, além da diretora de 
organização, Aldina da Silva. 

Ederson Abi /O Líder

A Escola de Ensino Funda-
mental Juscelino Kubitschek de 
Oliveira, em parceria com APP 
e Conselho Deliberativo, reali-
zou jantar em homenagem ao 
Dia das Mães no sábado (18), em 
Maravilha. O evento ocorreu no 
salão da comunidade do Bair-
ro Floresta e reuniu 670 pessoas. 

De acordo com o diretor, Si-

dinei Comin, o jantar foi um su-
cesso e reuniu mais participantes 
do que a última edição. Confor-
me ele, os recursos serão utili-
zados na manutenção da esco-
la, como troca de lâmpadas e 
aquisição de material de higie-
ne, por exemplo. O levantamen-
to financeiro ainda não foi finali-
zado e será divulgado em breve. 

MÃES
Jantar na Escola Juscelino 
Kubitschek de Oliveira 
reúne 670 pessoas

Salão da comunidade ficou lotado para mais uma edição do jantar das mães

Ederson Abi /O Líder
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COMEMORaÇÃO Pastor afirma que festa foi possível pelo trabalho de uma grande equipe

igreja Evangélica de Confissão 
Luterana no brasil promove Kerb fest 
EDERSON ABI 

A Igreja Evangélica de 
Confissão Luterana no Bra-
sil (IECLB) realizou, domingo 
(19), o tradicional Kerb Fest, 
organizado para todo mês de 
maio em razão do aniversário 
da igreja. Neste ano, a comu-
nidade completa 67 anos de 
existência. 

A programação come-
çou às 9h com culto na igre-
ja. O domingo ainda contou 
com almoço e matinê. A fes-
ta teve animação de Augusto 
& Banda. 

O pastor Leandro Ris-
tow lembra que, mais uma 
vez, todos puderam celebrar 
o aniversário da comunida-
de. “Isso é bom e muito im-
portante. O sucesso do even-
to se dá pelo trabalho de uma 
grande equipe de pessoas vo-

luntárias que se doa pela sua 
igreja. Que o bondoso Deus 
abençoe sempre nossa igreja 
e nos dê mais muitos e mui-
tos anos para celebrarmos 
juntos”, afirma o pastor. 

Fotos: Ederson Abi/O Líder

Salão evangélico ficou lotado para almoço no domingo (19)

Durante a manhã, 
fiéis participaram da 
celebração na igreja

TERCEiRa EDiÇÃO

gRiPE 

grupo Raízes realiza 
Educação Escoteira

Campanha de vacinação 
terá atendimento noturno 

A 3ª edição da Educa-
ção Escoteira foi promovida 
na tarde de sábado (18) na Es-
cola Dom Sistema Educacio-
nal, localizada na Avenida Pa-
dre Antônio, em Maravilha.

A Educação Escoteira é um 
evento estratégico dos Escotei-
ros do Brasil, realizado anual-
mente dentro dos espaços de 

instituições de ensino, ofere-
cendo aos estudantes a opor-
tunidade de vivenciar ativida-
des de alto valor educativo. 

Na escola, eles interagiram 
com os alunos e participaram de 
ações práticas, como nós em cor-
das, confecção de alimentos sem 
a estrutura convencional e com 
ambiente de acampamento.

Ederson Abi /O Líder

Alunos e integrantes do grupo tiveram interações e troca de experiências 

EDERSON ABI

O Centro de Educação In-
fantil Erica Maldaner reali-
zou a 3ª edição do Brechó com 
roupas e calçados e o 1º Festi-
val do Pastel na tarde de sába-
do (18), em Maravilha. As ativi-
dades foram concentradas na 
sede da escola, no Bairro Bela 
Vista, em uma ação da esco-
la, APP e Conselho Escolar. 

De acordo com a diretora, 
Gislaine Maria Tonello Loch, fo-
ram confeccionados 1.230 pas-
téis para o evento. Foi a primei-
ra edição e a direção espera 
que seja uma ação tradicio-
nal todos os anos. O valor ar-

COMuniDaDE
Escola Erica Maldaner realiza brechó e 1º festival do Pastel

Primeiro Festival do Pastel foi sucesso e escola deve realizar nova edição

recadado será para aquisição 
de brinquedos para a escola. 

No Brechó, centenas de pe-
ças de roupas e calçados fo-
ram colocados para comercia-
lização. Dos usados, os valores 

foram de R$ 2 por peça. 
Em parceria com a empre-

sa AZ Calçados, foram coloca-
das peças novas para a comer-
cialização. De acordo com o 
sócio-proprietário, Giovani Ra-

mos, a empresa levou mais de 
400 calçados para venda. Os va-
lores foram de R$ 60 a R$ 70. A 
escola foi beneficiada com va-
lores de R$ 10 a R$ 15 de cada 
venda de calçados novos.

Ederson Abi /O Líder

DIANA HEINz

A Campanha Nacional de Va-
cinação Contra a Gripe encerra 
na sexta-feira (31) e a Secretaria 
de Saúde de Maravilha irá ofere-
cer dois dias de atendimento no-
turno para ampliar o quadro de 
pessoas imunizadas. Nesta sema-
na, conforme a secretária de saú-
de, Miriane Sartori, a imunização 
do público-alvo em Maravilha 
chegou a 77,35%, cerca de 5.900 
pessoas, de um total de 7.627 que 
fazem parte dos prioritários.

O atendimento diferencia-
do será realizado na quinta (30) 
e sexta-feira (31) na Unidade de 
Saúde Centro 1 das 17h às 20h. 
Durante o dia, a Sala de Vacina-
ção localizada no Bairro Floresta 
continua atendendo normalmen-

te. “Nós queremos possibilitar 
mais oportunidades para aqueles 
que ainda não puderam ir. Temos 
mais uma semana de campanha 
e pedimos para que os contem-
plados recebam a dose”, afirma. 

No município, segundo Mi-
riane, o menor número de imu-
nizados do grupo prioritário são 
os professores. Em nível estadual, 
quem menos procurou uma sala 
de vacinação foram os profissio-
nais das forças de segurança e sal-
vamento, sendo que o maior gru-
po de vacinados são as crianças. 
Em Santa Catarina 52,48% das 
pessoas que fazem parte do pú-
blico-alvo procuraram as unida-
des de saúde e tomaram a vaci-
na. Para cumprir a meta, 90% do 
grupo catarinense deve ser atin-
gido até o fim da campanha. 
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CARINE ARENHARDT 

Achegada de um filho 
gera grande expec-
tativa para qualquer 

família e não apenas quan-
do se trata de um processo 
biológico. Eles nem sempre 
chegam depois de uma gra-
videz de nove meses. A ado-
ção também é um meio es-
pecial de gerar filhos, não 
na barriga da mãe, mas no 
coração. 

É assim para a família 
de Katiane e Rogério Golin, 
moradores de Maravilha, 
que há aproximadamen-
te um ano iniciaram o pro-
cesso para serem habitados 
para adotar uma criança. 
Eles são pais biológicos da 
Samira, 12 anos, e do Sai-
mon, 10 anos, e sempre so-
nharam com o terceiro filho 
que seria adotado. 

O casal já concluiu o 
curso e fez todo encami-
nhamento de documenta-
ção necessária, aguardando 
agora a avaliação psicológi-
ca e social para estarem fi-
nalmente habitados para 

gERaDOS nO CORaÇÃO Dia Nacional da Adoção é comemorado hoje (25) e conta com atividade 
especial em Maravilha promovida pelo Geama 

família fala sobre expectativas do 
processo de adoção 

Família de Katiane e rogério Golin aguarda pela chegada de um novo membro 

aTiViDaDE DO gEaMa 
hoje (25), no Dia Nacional da Adoção, o Grupo de 
Estudos e Apoio à Adoção de Maravilha (Geama) 
promove uma atividade especial para lembrar a 
data. O Geama está organizando panfletagem em 
parceria com o Amauri Supermercado, iguatemi 
Alimentos, real Alimentos, Stock Atacadista e 
Super Auriverde, das 9h30 às 11h30. A intenção 
é difundir a adoção e mostrar que para adotar, 
basta querer.

adotar. Samira e Saimon 
também aguardam ansio-
sos pela chegada do novo 
irmão ou irmã. Diferente 
do processo biológico, eles 
ainda não sabe quando o 
novo membro da família 
deve chegar. 

“É uma gravidez sem 
pressa, mas tão desejada 
quanto uma de nove me-

É uma gravidez sem 
pressa, mas tão 
desejada quanto uma de 
nove meses. Não tem 
uma data-fim para esse 
filho ou filha chegar

Katiane Golin

ses. Não tem uma data-fim 
para esse filho ou filha che-
gar”, afirma Katiane. O ca-
sal tem preferência por ida-
de de zero a cinco anos, mas 
não fez nenhuma escolha 
em relação ao sexo, etnia, 
ou qualquer outra caracte-
rística da criança. 

Para Golin, a adoção é 
um ato de amor e de opor-
tunidade, tanto para quem 
adota, como para quem é 
adotado. “Não é só oportu-
nizar a adoção, uma famí-
lia para aquela criança. É 
ser escolhido também, é ser 
aceito também como pai, 
como mãe, porque a crian-
ça também precisa querer 
ficar com a família que a 
adotou”, explica. 

EXPERiênCia 
COM aDOÇÃO  

A família já viveu ou-
tras experiências com ado-
ção. Golin conta que tem um 
irmão adotivo, criado pelos 
pais desde os primeiros dias 
de vida. Ao lado da esposa, 
ele também ajudou na cria-
ção do sobrinho Pedro Henri-
que Golin, que perdeu os pais 
com apenas cinco anos. Pe-
dro morou com os tios a partir 
da adolescência, após perder 
também a avó, e acabou pro-
porcionado a primeira experi-
ência para Katiane e Rogério 
como responsáveis legais. 

aDOÇÃO 
nO bRaSiL 

Conforme o Cadastro Na-

cional de Adoção, mais de 45 
mil famílias estão habilita-
das para adotar no país. Já o 
número de crianças e ado-
lescentes disponíveis para 
adoção é de pouco mais de 
cinco mil. Mas o maior de-
safio é encaixar estas crian-
ças e adolescentes no perfil 
escolhido pelos futuros pais. 

Mais de 60% dessas 
crianças tem irmãos tam-
bém disponíveis para ado-

ção e mais de 90% idade 
acima de cinco anos. En-
tre as famílias habilitadas, 
quase 75% pretendem ado-
tar crianças com até cinco 
anos e mais de 60% também 
não aceita irmãos. A idade 
e o número de irmãos aca-
bam sendo a maior incom-
patibilidade entre o perfil 
das crianças e as caracterís-
ticas traçadas pelas famílias 
pretendentes.  

Na comarca de 
Maravilha são 12 
famílias habilitadas 
para adotar e outras 
quatro em processo 
de habilitação. Outras 
duas famílias passam 
pelo estágio de 
convivência, as quais 
sairão do cadastro de 
pretendentes após a 
adoção. 
Conforme a assistente 
social Andreia Segalin, 

a comarca tem 20 
crianças e adolescentes 
acolhidos, dos quais 
16 estão com família 
acolhedora e quatro 
no abrigo institucional. 
Desses, apenas cinco 
estão aptos à adoção, 
sendo uma criança 
de 11 anos e quatro 
adolescentes com idade 
entre 15 e 17 anos. 
Os demais estão sob 
medida de proteção. 

COMaRCa DE MaRaViLHa 
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por SUSANE ZANIN
MOdA & ESTILO

Vitrine

agEnDa DE EVEnTOS

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 45

VS
IMPRESSA
ACRESCER

BAGESCORA
ESSELOB
MESTASE
DAROROS

SELVAIE
FIADAAC
ENTRAGU

PREITOUR
IVOSAD
AÇOIODO
SUSTOSOS

Diversão
com fins
turísticos

Luiz Felipe
(?), técnico

gaúcho
(fut.)

O líquido
contido na
bolha da

pele

Dois gru-
pos popu-
lacionais
do Iraque

Tipo de mí-
dia como
jornais e
revistas

Peça para
amparar e

suster 

"(?) Cara
Sou Eu",
sucesso
do Rei

Bola alta
no tênis
(ing.)

"É melhor
(?) que

receber"
(dito) 

Cenário das
aventuras
de Tarzan

(HQ)

Açude
cearense

no rio
Jaguaribe

Ana Paula
(?), atriz
brasileira

Com o
apetite 

estimula-
do (fig.pl.)

Conversa
(?): papo

furado

Antônio
Callado,
escritor

Entrada
(abrev.)

Carne de
vitela com
molho a-
bundante

Cidade
natal de
Abraão
(Bíb.)

Protesto
de venera-

ção e
respeito

Pronome
em desu-

so no
português

Antônio
Dias,

artista
plástico

A liga
mais

usada na
indústria

Elemento
químico
do grupo
do flúor

Inibidor
do soluço,
segundo a

crença

"Enfim (?)",
frase dos
recém-
casados

Órgão do
comércio
Cabeças
de gado

Item de distribuição
gratuita 

no Carna-
val (pl.)

Cantor
de rap e

funk

Juntar;
somar

Mala, em
inglês

Entorpeci-
mento (fig.)
(?) Riscado,

bailarina 

3/bag — lob. 6/estase — preito. 7/aguados.

ESPaÇO gOuRMET

INGREDIENTES
2 tomates
1 cebola
4 dentes de alho
Orégano a gosto
Sal a gosto
Azeite
1 pacote de pão de forma
200g de presunto
200g de queijo mozarela

PiZZa DE PÃO 
DE fORMa

MODO DE PREPARO
Refogue o alho juntamente com a cebola no azei-
te. A seguir, coloque o tomate e o sal até formar um 
molho cremoso. Reserve. Coloque os pães numa 
assadeira, jogue todo o molho em cima dos pães e 
acrescente o presunto por cima deste molho. Cubra 
com bastante queijo e regue com orégano e azeite. 
Coloque a assadeira no forno preaquecido. Assim 
que o queijo derreter estará pronta a pizza.

25/5 Jantar-dançante – 20h – Salão da Linha Três Coqueiros 

26/5 Festa da Padroeira Nossa Senhora do Caravaggio – 10h – Salão da Linha Arabutã 
- Festa da Melhor Idade – 10h – Salão da Linha Primavera Alta 

8/6 8º Noite Nativista Entre Amigos – 20h – Sede da Associação Cultural italiana de 
Maravilha (Acima) 

10/6 Curso de gestão ágil – 18h30 – Auditório Sicoob Credial 

15/6 3ª Oeste Beer Festival – 18h – república Bowling Pub

MaRaViLHa

Vestimentas feitas 
em couro animal são 
as mais antigas da his-
tória, presentes na so-
ciedade desde quando 
ainda éramos nômades 
e não tínhamos casas 
para nos proteger. Atu-
almente, as peças feitas 
em couro são usadas 
por outros motivos, que 
podem incluir durabili-
dade e estética.

Há aqueles que não 
são favoráveis ao uso do 
couro por ser um pro-
duto de origem animal, 
mas o fato é que ne-
nhum animal é abati-
do para que seu couro 
seja utilizado, ele é ape-
nas o aproveitamen-
to de material gerado 
pela indústria da carne 
e, sem esse uso, ele seria 
lixo. Entretanto, o pro-
cesso de curtir a pele 
costuma utilizar muita 
água e produtos quími-
cos, sendo considerado 
prejudicial para o meio 
ambiente. 

Será que o cou-
ro sintético é uma op-
ção melhor? Em pri-
meiro lugar, existe uma 
lei que diz que proí-
be o uso do termo cou-
ro “sintético”, “ecológi-
co” ou qualquer outra 
denominação que in-
clua a palavra “couro” 
quando o mesmo não 
for original. Além disso, 
a grande maioria dos te-
cidos que imitam couro 

não têm nada de ecoló-
gico, porque costumam 
ser feitos com uma ca-
mada de poliuretano 
sobreposta a um tecido 
normal, por isso que as 
peças costumam cra-
quelar e, depois de um 
certo tempo, ficar im-
próprias para uso no 
sentido estético. É im-
portante lembrar que 
os tecidos conhecidos 
como cirre, vinil e jeans 
resinado não apresen-
tam essa característica e 
são bem mais duráveis. 

Por outro lado, pe-
ças de couro “genuíno” 
(essa é a forma correta 
pela lei para se referir ao 
couro original) costu-
mam ficar até mais bo-
nitas com o passar dos 
anos e a durabilidade 
pode chegar a décadas. 
Comprei uma jaqueta 
há 7 anos e acho que ela 
não está nem na meta-
de de sua expectativa de 
vida. 

Em resumo: a imi-
tação de couro não tem 
um processo produtivo 
tão prejudicial ao meio 
ambiente quanto o cou-
ro genuíno, mas tende a 
virar lixo depois de dois 
ou três anos de uso. En-
quanto o couro genu-
íno tem um processo 
bem poluente, mas tem 
uma durabilidade bem 
maior. A escolha sobre 
qual (ou nenhum) usar 
é sua! Mas o fato é que 

Couro e a moda

um look com peças 
de aspecto de couro 
é superimponente, 
poderoso e atempo-
ral! Os cuidados para 

ambos são os mes-
mos: de preferência, 
limpar somente com 
pano úmido e deixar 
a peça transpirar. 
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por SIMONE HÜBNER

TOqUE dE REqUINTE

Vitrine

1 - O lugar onde toma o chá ou o café é 
importante. A atmosfera é um dos fatores 
mais valiosos para conseguir tomar um chá 
de maneira mais refinada. Normalmente é 
recomendável tomar chá ou café em mesas 
não muito altas. Este tipo de mesa faz com 
que a posição do corpo seja de recolhimento 
e ajuda a gerar uma situação mais adequada 
para uma conversa relaxada.

2 - A atenção nos detalhes é algo constante 
no ritual do chá ou café. Por isso é 
imprescindível assimilar a atmosfera delicada 
e bem cuidada com os objetos usados para 
tomar o chá. você pode comprar bandejas 

de bambu para levar a chaleira ou cafeteira e 
os chás ou cafés.

3 - A qualidade do chá ou café: é importante 
que a bebida acompanhe o momento, 
portanto é recomendável comprar chás ou 
cafés de primeira qualidade para saborear 
ainda mais o momento.

4 - A delicadeza corporal é importante: os 
movimentos enquanto tomamos chá ou 
café devem ser sempre delicados, lentos, 
harmoniosos, lembrando que estamos em 
um momento de paz e calma e isto deve ser 
transmitido com nossos movimentos.

5 - O chá ao estilo inglês. O chá na inglaterra 
também é importantíssimo. A hora do chá é 
muito esperada durante o dia, apesar de que 
também costuma-se tomar ao acordar. Mas 
quando é tomado à tarde, é acompanhado 
de alguma bolacha ou biscoito. As típicas 
bolachas deste país costumam ser leves, 
com uma camada de chocolate.

6 - Chaleiras e cafeteiras com estilo. Os 
ingleses também são muito reconhecidos 
por seu interesse pelo bom gosto. Assim 
como os japoneses, levam muito em 
consideração o design dos utensílios para 
comer e beber. Por isso existem muitos 

trabalhos em torno aos desenhos em 
jarras, xícaras, chaleiras e todo tipo de 
louças. Usar uma boa chaleira aumenta a 
qualidade da ação de tomar chá.

7 - A jarra, açucareiro e jarra de leite. 
Todos os demais utensílios para um 
chá ou um café com estilo devem ser 
escolhidos com cuidado e colocados com 
esmero. Para o café da manhã inglês 
costuma-se tomar um chá ou café com 
leite. O leite é indispensável para diluir na 
bebida. Talvez algum pão doce e um suco 
de laranja podem ser os complementos do 
café da manhã. 

chá ou o café
Como tomar o

com elegância

Tomar chá ou café é algo 

muito tradicional em 

nossa sociedade e mui-

tas vezes implica um evento so-

cial importante. Ter bons modos 

enquanto toma o chá pode aju-

dar você a causar uma boa ima-

gem e que amigos e conhecidos 

o admirem. Confira as dicas de 

como deve tomar o chá ou o café 

de forma elegante.

EXCELEnTE fiM DE SEMana a TODOS!
Fonte: espiritotaichi.blogspot.com
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por LUCIANE MOZER

VIdA E
ESPIRITUALIdAdE por WERNELIZE GERLACH WESCHENFELDER

ARqUITETANdO

O RESPEiTO QuE TODOS nóS MERECEMOS 

Participei de uma dinâmica na qual palavras e imagens recor-
tadas de revistas eram colocadas no chão e cada  participante de-
veria escolher dois recortes, onde mais houvesse identificação. E 
uma das participantes escolheu o recorte com a palavra RESPEI-
TO; segundo ela, muitas vezes se sentia desrespeitada, a sua fala 
me trouxe uma profunda reflexão.

Mas o que quer dizer respeito? De acordo com o site Wikipé-
dia, o respeito demonstra um sentimento positivo por uma pessoa 
ou para uma entidade (como nação, religião, política, dentre ou-
tros) e também ações específicas e condutas representativas da-
quela estima. Respeito também pode ser um sentimento especí-
fico de consideração pelas qualidades reais do respeitado. Pode 
também ser conduzido de acordo com a moral específica de res-
peito. Ser rude é considerado falta de respeito (desrespeito), en-
quanto que ações que honram a alguém ou a alguma coisa são 
consideradas respeito. Morais específicas de respeito são de im-
portância fundamental para muitas culturas. 

O fato é que todos nós merecemos respeito, pela nossa histó-
ria com nossos erros e acertos. Mas muitas vezes somos minados, 
com a falta de repeito em todos os nossos setores da vida, ou seja, 
no trabalho, com nossos amigos ou no ambiente familiar, e por ve-
zes são atitudes muito simples. Querem um exemplo? 

Você recebe uma visita em sua casa, e aí a pessoa começa a 
dar conselhos: por que você não coloca o sofá no canto da sala? 
Aquelas cortinas são muito escuras, nunca pensou em trocar por 
uma mais clara? Você não sabe da história do sofá, ou das cortinas, 
não cabe a você ficar dando palpites; para mim é uma falta de ati-
tude com o dono da casa, que não pediu sua opinião. 

E da mesma forma ocorre com os conselhos, você não sabe 
da minha história, de quantas vezes eu sorri ou chorei, das do-
res físicas ou morais que senti, como poderá dar um conselho 
para mim? Quando estamos em sofrimento, queremos alguém 
que esteja ao nosso lado, só isso, não precisar dizer o que deve-
mos ou não fazer.  

Quer ter atitudes de respeito? Seja grato. É muito importante 
se lembrar de agradecer regularmente às pessoas que o ajudam e 
apoiam. Aprenda a reconhecer as realizações dos outros e a elogi-
á-los com sinceridade. Ajude as pessoas quando elas precisarem, 
mesmo que não seja obrigação sua. E por fim, seja um bom ou-
vinte, escute o que os outros têm a dizer sem interrompê-los para 
mostrar que você respeita as opiniões e ideias alheias. 

Muitas vezes você fica tão focado esperando a sua vez de falar 
que, ao invés de realmente ouvir o que a outra pessoa está dizen-
do, acaba só pensando no seu próprio ponto de vista. Mesmo que 
não concorde com o outro, considere e respeite o ponto de vista 
dele antes de fazer o seu comentário.

Se o respeito é bom e você gosta, que tal colocá-lo em prática?  

USO DA MADEIRA NA ARQUITETURA

MADEIRA DE DEMOLIÇÃO

Hoje o homem valoriza muito as suas 
construções, buscando sempre aliar 
estruturas e estética. A tendência da 

arquitetura atual é utilizar estruturas e mate-
riais cada vez mais leves, que reduzem custos 
e agilizam a mão de obra. Um desses materiais 
é a madeira, pois possui propriedades que pos-
sibilita usá-la em grandes vãos. É um material 
isolante, mas precisa-se levar em consideração 
que é também um material combustível.  

Suas características mecânicas possibili-
tam que trabalhe bem tanto a tração, quan-
to a compressão, ao contrário do concreto 
que precisa do aço para trabalhar a tração e 
do metal, que precisa de maiores seções, para 
trabalhar a compressão.

Os elementos mais conhecidos nos quais 
podemos perceber um conjunto de harmo-
nia de parte estrutural com a estética são os 
telhados com caibros aparentes, e nos pilares 
de sustentação, com madeiras trabalhadas. 

A utilização da madeira sempre foi mais 

presente nas obras da zona rural, onde se cria 
uma ligação entre a construção e a natureza, 
pois “no campo, a arquitetura deve interagir 
com a natureza, e não se sobrepor a ela”. 

Considerada uma forte tendên-
cia entre designers e arquitetos, a ma-
deira de demolição está cada vez mais 
presente nos projetos de interiores. 
Utilizada de várias maneiras, a madei-
ra de demolição é recuperada de an-
tigas casas e galpões e além de uma 
grande beleza estética, ela é resisten-
te e de ótima durabilidade.

Em tempos de aquecimento glo-
bal e grandes desmatamentos, a ma-
deira de demolição está cada vez mais 
valorizada. Alguns tipos de madei-
ra chegam a custar mais do que o do-
bro da madeira comum. Apesar deste 
forte apelo ecológico, a história (algu-
mas chegam a ter mais de 100 anos) e 
as características singulares como as 
marcas de prego e riscos é o que mais 

valorizam esse tipo de madeira.
Outra vantagem da madeira de 

demolição é a grande possibilidade 
de acabamentos. Ela pode ser clare-
ada, escurecida, lisa, natural, tudo 
de acordo com o que o projetista e o 

cliente escolherem.
O seu uso no projeto de interiores 

também é bem variado. Utiliza-se a 
madeira de demolição tanto como re-
vestimento (piso e parede), quanto na 
fabricação de mobiliário rústico.
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por EStELA SERPA
ÁREA VIP
vip@jornalolider.com.br 

Julia, que sua vida seja sempre iluminada 
e que seu coraçãozinho e jeito de criança 
perdurem no tempo. Parabéns! 

Amanhã, dia 26, quem comemora 
mais um ano de vida é Luana 
Borges. Que Deus, em sua infinita 
bondade, lhe dê tudo de bom que 
você merece. Que você tenha muita 
alegria, paz, saúde e felicidade. 
homenagem dos familiares.  

Andersom, feliz aniversário! Que você possa 
realizar todos os teus sonhos, e saiba que 
estaremos sempre de pé aplaudindo seu 
sucesso!! Felicidades! homenagem da 
família e amigos. 

William, mais uma vela se apaga e novos 
horizontes, novas amizades, novas 
esperanças e novas alegrias se acendem. 
Que a sua vida seja tão ou mais florida 
como foi nesses anos. Feliz aniversário!

Delvir, que neste dia 
todas as alegrias 
do mundo sejam 
suas! Parabéns pelo 
aniversário neste dia 28. 

Franciele, feliz aniversário! Saúde, paz, alegria, 
prosperidade, amor e uma infinidade de coisas boas. 
você merece! homenagem de sua família! 
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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

RECEbEMOS O CORRESPOnDEnTE 
aO QuE DaMOS

 No mundo regido por Deus, nin-
guém engana nem é enganado. Na 
verdade, estamos num mundo sem 
roubos, um mundo de amplas pers-
pectivas, um mundo onde se efetua ri-
gorosa prestação de contas. Quem dá, 
recebe; quem rouba, é roubado; quem 
atira algo a outrem, recebe o troco. To-
dos os fatos e todas as coisas partem 
de nós mesmos e voltam para nós.

DIANA HEINz

Durante as fiscalizações 
de rotina, a Sala de Situação 
de Maravilha encontrou em 
diversas residências pneus 
com água acumulada. A práti-
ca é o local ideal para a proli-
feração de larvas do mosqui-
to Aedes aegypti, transmissor 
da dengue, chikungunya e 
zika vírus. Para reduzir os 
174 focos em Maravilha será 
realizada a segunda edi-
ção da recolha de pneus.

A ação começa na se-
gunda-feira (27) e segue até 

o dia 14 de junho. Um fun-
cionário da Sala permanece-
rá neste período na garagem 
da prefeitura, na Avenida 
Maravilha, onde será reali-
zada a recolha das 7h30 às 
11h30 e 13h às 17h. Quem 
deseja participar deve la-
var os pneus antes da entre-
ga. “Pedimos que realmente 
quem tenha aquele pneu em 
seu terreno que leve. Ele acu-
mula água e causa mais fo-
cos, consequentemente mais 
mosquitos. A entrega é gra-
tuita e estamos à disposi-
ção”, disse a equipe da Sala. Ação começa na segunda-feira (27) e encerra em 14 de junho

DESCaRTE
Sala de Situação organiza recolha de pneus 

Divulgação

nOVO PROJETO Espaço começa a ser utilizado hoje em evento 
da campanha Maio Amarelo. Em caso de chuva, programação será adiada

base Koban da Polícia Militar 
recebe Escolinha de Trânsito
CARINE ARENHARDT 

No mês que lembra a im-
portância dos cuidados no 
trânsito, Maravilha passa a 
contar com um novo projeto 
sobre normas de circulação e 
conduta de veículos e pedes-
tres. O projeto Escolinha de 
Trânsito começa a ser traba-
lhado hoje (25) na Base Koban 
da Polícia Militar de Maravilha, 
na Praça Padre José Bunse. 

Implantado numa par-
ceira entre Polícia Militar, 
governo municipal e Rotary 
Club de Maravilha e São Car-
los, a escolinha apresenta 
uma pista de condução que 
simula situações do trânsi-
to. O espaço será utilizado 
principalmente com crian-
ças, para campanhas de 

conscientização e educação 
no trânsito. 

A primeira ação é hoje, 
com evento alusivo ao Maio 
Amarelo. A atividade vai ter 
início às 9h, com a utilização 

da pista de condução para 
orientar crianças que pas-
sam pelo local. Também faz 
parte da programação deste 
evento a avaliação veicular 
gratuita, simulação de resga-

te veicular, orientações sobre 
trânsito, contação de histó-
rias, pintura facial e mateada.

O evento vai marcar o 
encerramento da ação reali-
zada durante o mês nas es-
colas, com apresentação de 
teatro e palestra sobre a se-
gurança no trânsito. A ativi-
dade na Base Koban é orga-
nizada pela Polícia Militar, 
com a parceria do Departa-
mento Municipal de Trân-
sito, Núcleo de Automecâ-
nicas, Corpo de Bombeiros, 
professoras da Contação de 
Histórias da Secretaria Mu-
nicipal de Educação, for-
mandos da Escola de Educa-
ção Básica João XXIII, Rotary 
Club de Maravilha e São Car-
los e Materva. Em caso de 
chuva, o evento será adiado.

Divulgação

A JCI e a prefeitura realiza-
ram, no sábado (18), mais uma 
campanha de recolhimento de 
lixo eletrônico em Maravilha. 
A ação foi concentrada na Pra-
ça Padre José Bunse e recolheu 
mais de uma carga de materiais. 

Em parceria com uma em-
presa especializada de Cha-
pecó, houve o recebimen-
to de lâmpadas, no custo de 
0,90 centavos, pagos direta-

mente para a empresa R.E.C.
Para quem não partici-

pou no sábado, móveis e ele-
trônicos podem ser levados 
na garagem da prefeitura. 

De acordo com o coordena-
dor da campanha da JCI, Gelson 
Rossato, monitores e televisores 
velhos foram os objetos mais re-
colhidos. Ele afirma que a campa-
nha foi um sucesso e ficou den-
tro do esperado pela entidade.

SuCESSO

RECOnHECiMEnTO

Campanha faz recolhimento 
de lixo eletrônico 

Sicredi é agraciada com 
o Top of Mind RS 

Membros do grupo consideraram a campanha sucesso mais uma vez

Ederson Abi /O Líder

Pelo sétimo ano conse-
cutivo o Sicredi foi a marca 
mais lembrada entre as coo-
perativas de crédito da pes-
quisa Top of Mind RS, pro-
movida pela Revista Amanhã. 
O Sicredi é o primeiro nome 
na memória do consumi-
dor gaúcho desde a criação 
da categoria, em 2012. Nes-
ta edição foram entrevista-
das 1,2 mil pessoas, de 16 a 
75 anos, de 20 municípios 
diferentes e que contem-
plam todas as sete mesorre-
giões do Rio Grande do Sul. 

LOVE bRanDS
Realizada pela primeira 

vez, a Love Brands RS mos-

trou que o Sicredi foi a nona 
empresa mais amada no 
ranking geral do Top 20. O 
termo foi criado em refe-
rência às marcas que ul-
trapassam a habitual rela-
ção entre cliente e empresa 
e passam a ser essenciais 
na vida do consumidor. 
Uma instituição é consi-
derada love brand quan-
do o seu nome é aponta-
do, sem ajuda ou estímulo, 
como o mais amado pelo 
público, ressaltando a cria-
ção de vínculo com os as-
sociados, as experiências 
positivas com os servi-
ços e a vantagem de es-
tar ao lado da cooperativa.  
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DIANA HEINz

Nesta semana foi finaliza-
da a lista de espera de cirur-
gias de catarata da Secretaria 
Municipal de Saúde de Ma-
ravilha. O objetivo do muni-
cípio foi zerar mais uma fila 
da Saúde e agilizar o aten-
dimento dos pacientes, já 
que alguns estavam na fila 
aguardando o procedimen-
to há cerca de três meses. 

Conforme a secretária de 
Saúde, Miriane Sartori, essas 
cirurgias seriam de respon-
sabilidade do governo esta-
dual, no entanto, o município 
acabou assumindo a deman-
da para zerar a fila como uma 
forma de parceria. O gasto to-
tal, incluindo avaliações, ci-
rurgias e pós-operatório, to-
talizou em cerca de R$ 8 mil.

Com o atendimento des-
ses 67 pacientes e somando 
os outros dois mutirões rea-
lizados desde dezembro do 
ano passado, são cerca de 300 
pessoas atendidas. “Um aten-
dimento desses significa qua-
lidade de vida. A visão fica 
prejudicada e a pessoa dei-
xa de fazer  muitas coisas por 
causa disso”, explica Miriane. 

Os próximos mutirões re-
alizados devem atender a fila 
de ultrassonografia, resso-
nância, encefalograma, neu-
rologia e eletroneuromio-
grafia. “Se o município não 
compra esses serviços a de-
mora é muito grande. Por 
isso que a gente acaba fazen-
do esses procedimentos, mes-
mo que não é de demanda 
municipal, mas para o me-
lhor atendimento”, afirma. 

CaTaRaTa

SORTEiO

Mutirão de cirurgia 
beneficia 67 pacientes 

Cliente bosch Car Service 
Copema é premiado 

Entre os meses de no-
vembro de 2018 e mar-
ço de 2019 os clientes da 
Bosch Car Service Cope-
ma participaram da pro-
moção “Mandou Bem, 
Mandou Bosch Car Servi-
ce”. A cada R$ 200 em com-
pras ou serviços os clien-
tes ganharam um cupom 
para cadastrar e concor-
rer a prêmios instantâne-
os e participar de sorteios 
da promoção. O ganha-
dor dessa vez foi o clien-
te João Luiz Borelli Borges. 

Borges é o terceiro 
cliente da Bosch Car Ser-
vice Copema premiado em 

uma promoção Bosch em 
nível nacional. “Além da 
qualidade no serviço pres-
tado, um dos diferenciais 
em ser uma oficina creden-
ciada Bosch Car Service é 
a de poder oportunizar aos 
nossos clientes a partici-
pação em promoções atra-
tivas a cada ano”, disse o 
gerente da oficina que en-
tregou o prêmio, Paulo Pa-
dilha. A Bosch Car Servi-
ce Copema fica localizada 
na Rua Duque de Caxias, 
em frente à Praça Padre José 
Bunse, no centro de Mara-
vilha. O telefone para con-
tato é o (49) 3664 0100. 

Gerente Paulo Padilha oficializando a entrega do prêmio a João Luiz Borelli Borges

Divulgação

CARINE ARENHARDT 

A cerimônia foi realizada na 
noite de terça-feira (21) na sede 
do Lions em Maravilha. A pos-
se foi coordenada pela presiden-
te da Divisão A2, Camila Roversi. 
A programação começou com a 
posse de cinco novos associados 
do Lions Clube Maravilha Oeste. 
Os novos membros são Emidio e 
Darli Schneider, Manoel e Lucia-
ne Gonçalves e Adriano Oliveira. 

Conforme o presidente do 

Lions Clube Maravilha Oeste, 
Gelson Rossetto, a posse de 
novos companheiros é um 
momento especial e festivo 
para o clube, alavancando o 
espírito leonístico de ajuda e 
trabalho voluntário em prol 
da comunidade.

A solenidade também con-
tou com homenagens para os 
aniversariantes do mês de maio 
e ao Dia das Mães. Para encer-
rar a programação teve jantar de 
confraternização.

SOLEniDaDE Programação também contou com homenagens para os 
aniversariantes e ao Dia das Mães

Lions Clube Maravilha Oeste 
empossa novos companheiros 

Solenidade contou com a presença de associados

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder 

Novos companheiros com o casal presidente do Lions Clube Maravilha Oeste  

PaRTiCiPaÇÃO

núcleo da Mulher Empresária participa 
de Convenção Estadual 

O Núcleo da Mulher Em-
presária participa, nesta sema-
na, da 48º Convenção Estadual 
do Comércio Lojista em Joinvil-
le. O evento foi realizado com a 
presença de inúmeras persona-
lidades e autoridades de San-
ta Catarina. A edição de 2019 
da convenção estadual tem o 
como tema: “Cliente satisfeito, 
varejo forte”.

Representando a classe em-
presarial maravilhense, estão 
prestigiando o evento lideranças 
do Núcleo da Mulher Empresá-
ria, ligado a Associação Empre-
sarial de Maravilha, assim como 
a responsável comercial da CDL 
e Associação Empresarial Mara-
vilha, Daiane Dassi. 

A participação, avaliada 
como missão empresarial, cons-
tava no planejamento do Nú-
cleo, com o objetivo de capaci-
tar e desenvolver as empresárias 

Lideranças do setor empresarial de Maravilha presentes no evento em Joinville

participantes. “Todo o ano reali-
zamos uma missão empresarial, 
e neste, optamos em participar 
da Convenção Estadual do Co-
mércio Lojista. Uma oportunida-
de de crescimento, evolução pes-
soal e profissional, networking e 

fortalecimento para o nosso gru-
po”, destacou a vice-coordenado-
ra, Leoni Radaelli.

Neste ano, a convenção traz 
diversos assuntos em suas pales-
tras e painéis, que vão desde ino-
vação e tecnologia a empodera-

mento feminino. “Nós, enquanto 
entidade, também buscamos a 
evolução constante de nossos 
atendimentos e produtos. A CDL 
está sempre inovando para aten-
der as demandas dos seus asso-
ciados”, ressaltou Daiane Dassi. 

Divulgação
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Extremo Oeste
Catarinense

DE DESCONTO*

AT É

EM CONSULTAS E EXAMES SIMPLES
+ Ligue: (49) 3631 2216

*Condições válidas para contratações de 
planos familiares de 1 titular + 3 dependentes, 

durante o período de fevereiro e março de 2019.

CAMILLA CONSTANTIN

A 20ª Romaria de Nossa 
Senhora do Caravaggio e a 7ª 
Cavalgada ocorrem neste fim 
de semana em Flor do Ser-
tão. O evento tem início ama-
nhã (26), às 8h30, com aco-
lhida dos romeiros, chegada 
dos cavaleiros e celebração 
da missa na praça central, às 
9h15. Após a missa terá pro-
cissão até o santuário, almo-
ço no Centro Municipal de 
Eventos e matinê. 

De acordo com o coor-
denador da Comunidade Ca-
tólica Nossa Senhora do Ca-
ravaggio de Flor do Sertão, 
Euclides de Barba, esse é um 
dos maiores eventos reali-
zados no município e foi or-
ganizado com muita dedica-
ção. “Contamos sempre com 
a participação de muitos fiéis 
de toda a região. Neste ano 
são esperadas aproximada-
mente 1,5 mil pessoas”, diz. 

nOSSa SEnHORa DO CaRaVaggiO Evento é tradicional no município 
e reúne centenas de fiéis de toda a região 

flor do Sertão promove 
romaria e cavalgada

Mais de mil pessoas participaram do evento em 2018 

Para quem quiser participar do 
almoço, o coordenador desta-
ca que as fichas de espetos de 
carne com 2,5 quilos são co-
mercializadas por R$ 50. 

Para os cavaleiros a pro-
gramação começou ainda na 
madrugada de hoje (25), às 
5h. O organizador, Alceu Brás 
dal Mago, conta que morou 
durante toda a infância em 

Flor do Sertão e é devoto de 
Nossa Senhora do Caravag-
gio. Ele ofertou um café da 
manhã em sua casa para os 
participantes da cavalgada, 
com polenta, queijo, feijão 
tropeiro e muito mais. “Saímos 
às 7h para São Miguel da Boa 
Vista e depois do almoço vamos 
em direção à comunidade da Li-
nha Pedra Branca”, explica.

Na manhã de domingo os 
cavaleiros percorrem os últi-
mos quilômetros e são aco-
lhidos na praça de Flor do 
Sertão, onde será feita a ce-
lebração. Os organizadores 
convidam a todos para par-
ticipar do tradicional evento 
religioso, promovido pela co-
munidade católica em honra 
à padroeira do município. 

Arquivo/O Líder

bOM JESuS DO OESTE 
ação alusiva ao Dia nacional de Combate ao 
abuso e Exploração Sexual é promovida

Na segunda-feira (20) a 
Secretaria de Assistência So-
cial de Bom Jesus do Oes-
te promoveu ação social em 
alusão ao Dia Nacional de 
Combate ao Abuso e Explo-
ração Sexual Contra Crianças 
e Adolescentes, lembrado em 
18 de maio. A mobilização foi 
realizada juntamente com o 

Conselho Tutelar e o Conse-
lho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente.

A iniciativa, feita com 
apoio da Secretaria de 
Educação e Polícia Mili-
tar, contou com matea-
da em parceria com a er-
va-mate Sabadin e entrega 
de brinde às famílias. Mateada contou com entrega de brindes aos participantes 

Charlaine Kreuz/ Ascom Prefeitura

CLEITON FERRASSO

A Secretaria de Saú-
de de Bom Jesus do Oeste 
recebeu dois veículos no-
vos na segunda-feira (20). 
Os automóveis são oriun-
dos de emenda parlamen-
tar do senador Jorginho 
Mello e ex-senador Pau-
lo Bauer com contrapar-
tida do município. Foram 
entregues uma caminho-
nete Fiat Toro no valor de 
R$ 126,5 mil e um Fiat Cro-
nos de R$ 61,4 mil. Os dois 
têm capacidade para cin-
co lugares. Além disso, a 
secretaria também rece-
beu diversos equipamen-
tos para auxiliar no aten-
dimento da população. 

Conforme Senger, com 
os dois novos veículos, a 
frota está praticamente re-
novada. “Os veículos anti-
gos passamos para outros 
departamentos e renova-

mos praticamente toda a 
frota da Saúde”, comenta. 
A entrega contou com re-
presentantes dos senado-
res, equipe municipal da 
Saúde e prefeito Ronal-
do Luiz Senger, vice-pre-
feito, Ivonir José Santolin. 

PREfEiTO JuSTifiCa 
a aQuiSiÇÃO DE 

uMa CaMinHOnETE 
PaRa a SaÚDE 

Questionado sobre o 
porquê de adquirir uma ca-
minhonete para a Saúde, o 
prefeito disse que a emen-
da parlamentar veio dire-
cionada para esse fim. “In-
clusive nós também fomos 
cobrados pela população. 
Essa emenda parlamen-
tar veio moldada para com-
prar um veículo com mo-
delo caminhonete a diesel 
4x4. Então é um recurso es-
pecífico para comprar esse 
tipo de automóvel”, justifica. 

inVESTiMEnTO
Secretaria de Saúde 
recebe dois veículos 
e equipamentos 

Entrega das chaves foi feita no pátio da Secretaria de Saúde

veículos foram adquiridos por meio de emendas e contrapartida do município 

Fotos: Charlaine Kreuz/ Ascom Prefeitura
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sepultado no cemitério da comunidade.

LEONARDO PEREIRA DE MEDEIROS
Faleceu no dia 18 de maio, em sua residência, aos 
81 anos. Seu corpo foi velado na Casa Mortuária 
de Anchieta e sepultado no cemitério municipal.

ARMANDO LUIZ LAZZAROTTO
Faleceu no dia 19 de maio, no hospital regional 
de São Miguel do Oeste, aos 83 anos. Seu corpo 
foi velado na igreja Católica Apostólica do Bairro 
São Jorge, em São Miguel do Oeste, e sepultado 
no cemitério do Bairro Santa rita.

ÂNTONIO PEDRO BOFE 
Faleceu no dia 19 de maio, no hospital São José 
de Maravilha, aos 62 anos. Seu corpo foi velado 
na capela municipal de Maravilha e sepultado no 
cemitério municipal de Maravilha.

VITORIO DOMINGOS SOMACAL
Faleceu no dia 19 de maio, no hospital São José 
de Maravilha, aos 87 anos. Seu corpo foi velado no 
Clube Pioneiro e na capela municipal de Maravilha 
e sepultado no cemitério municipal de Maravilha.

AVELINO JOSE FERREIRA
Faleceu no dia 22 de maio, em sua residência, aos 

92 anos. Seu corpo foi velado na igreja Católica de 
Barra Bonita e sepultado no Cemitério Católico de 
Barra Bonita.

MARTHA KREIN SPIECKER
Faleceu no dia 22 de maio, no hospital de Aratiba 
(rS), aos 81 anos. Seu corpo foi velado na Capela 
do Cemitério São Miguel e Almas, em São Miguel 
do Oeste, e sepultado no Cemitério São Miguel e 
Almas.

LUCIA MARQUES
Faleceu no dia 22 de maio, no hospital São José 
de Maravilha, aos 70 anos. Seu corpo foi velado na 
Capela Mortuária da Funerária Lang e sepultado 
no cemitério municipal de Maravilha.

LORECI MARIA DONDOERFER
Faleceu no dia 22 de maio, no hospital regional 
de Chapecó, aos 61 anos. Seu corpo foi velado 
na Capela Mortuária Municipal de Maravilha e 
sepultado no cemitério municipal de Maravilha.

LAURA RIBEIRO
Faleceu no dia 23 de maio, no hospital São 
José de Maravilha, aos 66 anos. Seu corpo foi 
transladado para Cascavel, onde foi velado e 
sepultado.

IEDA SILVA PRATES
A esposa do jornalista Luiz 
Carlos Prates, ieda Silva Prates, 
morreu no dia 18 de maio, aos 

77 anos. Parceira e responsável 
também pelo sucesso do marido na 

comunicação no rio Grande do Sul e Santa Catarina, 
exercia grande liderança e destacava-se como 
pessoa generosa e de caráter. Ela tinha três filhas. 
O marido é comentarista do grupo riC record, 
colunista do Jornal O Líder e diariamente apresenta 
seus comentários nas emissoras do Grupo Wh 
Comunicações.

MARIA DE LOURDES MENDES
Uma das maiores responsáveis 
por manter viva a tradição do 
ritmo africano no Brasil, Maria 

de Lourdes Mendes morreu no 
dia 18 de maio, aos 98 anos. Tia 

Maria do Jongo, como era conhecida, era a última 
fundadora do império Serrano ainda viva e no último 
dia 14 recebeu o Prêmio Sim à igualdade racial 
2019, do instituto identidades do Brasil, na categoria 
Arte em Movimento. 

LUIZ ROSEMBERG FILHO
O cineasta Luiz rosemberg Filho 
morreu no dia 19 de maio, aos 
76 anos, em decorrência de 

complicações de uma cirurgia. 
Ele ficou conhecido no ambiente 

cinéfilo por filmes como Jardim de Espumas, 
Crônica de um industrial, O Santo e a vedete e 
também fez sucesso de crítica com A Guerra do 
Paraguay, de 2017. Além de cineasta, rosemberg 
era também artista plástico e escritor.

NIKI LAUDA
O ex-piloto Niki Lauda morreu no 
dia 20 de maio, aos 70 anos. 
Considerado uma lenda na 

Fórmula 1, foi o único piloto 
campeão mundial pela Ferrari 

e McLaren. Em 1976 sofreu um acidente que 

lhe desfigurou o rosto, quando ficou preso às 
ferragens e seu carro pegou fogo. Ele não apenas 
voltou a correr, como terminou naquele mesmo 
ano em segundo lugar. Ao todo, foram 25 vitórias 
na Fórmula 1 e sua última prova foi na Austrália, 
em 1985. Em 2012 foi nomeado presidente não 
executivo da Mercedes e trabalhou para que 
o britânico Lewis hamilton fosse contratado. 
Apaixonado por aviação, o austríaco fundou a 
Lauda Air.

JAKE BLACK
O músico Jake Black morreu 
no dia 21 de maio, aos 49 
anos. O artista britânico era 

co-fundador da banda Alabama 
3, criada em 1995. Conhecido 

como O reverendo D.Wayne Love, ficou famoso 
por compor a música Woke Up This morning, tema 
do seriado Família Soprano, que foi ao ar de 1999 
a 2007. 

JUDITH KERR
A escritora de livros infantis 
Judith Kerr morreu no dia 23 
de maio, aos 95 anos. Entre 

seus livros mais conhecidos 
estão “Tigre que veio para o 

chá”, “Mog o gato esquecido” e o autobiográfico 
“Quando hitler roubou o coelho cor de rosa”. Além 
disso, “The Curse of the School rabbit”, nova obra 
da autora, tem previsão de lançamento para junho 
deste ano.

ENIO JOSÉ DE ABREU
Faleceu no dia 16 de maio, em Curitiba, aos 65 
anos. Seu corpo foi velado na igreja Matriz de 
São José do Cedro e sepultado no cemitério 
municipal.

NATALINA BEDIN
Faleceu no dia 17 de maio, no hospital regional 
de São Miguel do Oeste, aos 80 anos. Seu 
corpo foi velado na igreja Católica da Linha 
Canela Gaúcha, em São Miguel do Oeste, e 

OBITUÁRIO

inOVaÇÃO Promoção foi da CDL e Associação Empresarial, em parceria 
com a Secretaria de Indústria e Comércio

Chimatalks, evento ligado à tecnologia 
é realizado em Maravilha
CARINE ARENHARDT
NELCIR DALL A’GNOL  

O evento foi realizado na 
noite de quinta-feira (23), 
no auditório da CDL e Asso-
ciação Empresarial de Ma-
ravilha. A programação foi 
voltada para empresários, 
empreendedores e comuni-
dade em geral com interes-
se pelo setor tecnológico. O 
evento foi organizado pela 
CDL e Associação Empresa-
rial e Secretaria de Indústria 
e Comércio de Maravilha. 

Conforme o secretário de 
Indústria e Comércio, Gel-
son Rossetto, o evento teve a 
mediação e apresentação do 

Instituto Órion de Lages. O 
Instituto é o primeiro a ficar 
pronto no Estado de Santa 
Catarina, após o lançamento 
de um projeto que teve como 

objetivo a construção de 13 
centros tecnológicos. 

O evento foi sem cus-
to aos participantes e teve 
como objetivo fortalecer a 

inovação e a tecnologia na 
comunidade local. Para Ros-
setto, a tecnologia e a inova-
ção estão presentes em vá-
rios setores da sociedade. 

Carine Arenhardt/O Líder

O município de Maravi-
lha pagou R$ 294.495,03 e bene-
ficiou 484 produtores. Os valo-
res referentes aos programas de 
incentivo a produtores rurais fo-
ram depositados nas contas dos 
agricultores no dia 21 de maio.

De acordo com o município, 
receberam os valores os agriculto-
res que acessaram os programas de 
atendimento veterinário, bônus fis-
cal, exames de brucelose e tubercu-
lose, inseminação artificial, proteção 

de fontes, silagem ou plantio, ter-
raplanagem e internet rural. “Que-
remos destacar que no programa 
mais recente que implantamos, o 
internet rural, estão tendo muitas 
adesões e pagaremos em incentivos 
mais de R$ 7 mil somente referen-
te às ligações do mês de maio”, ava-
lia. De janeiro a maio foram 26 ade-
sões de agricultores ao programa 
que leva internet por fibra óptica até 
a propriedade rural com incentivo 
de até R$ 500 pagos pelo município. 

inTERiOR
Município paga R$ 294 
mil em incentivos 

Secretário de Agricultura afirma que produtores devem ficar atentos aos critérios para participar

Arquivo/O Líder
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por ALySON HENRIQUE BECkER
TRÂNSITO E VOCÊ
Soldado PM lotado no posto 12 da 3ª Companhia 
de Polícia Militar rodoviária

Um homem de 48 anos 
morreu após atropelamento na 
BR-282, ontem (24), nas proxi-
midades da Realce, em Mara-
vilha. Anilton Felix ficou grave-
mente ferido, com extrema perda 
de massa encefálica, e morreu no 
local. O acidente foi por volta das 
6h e o trânsito ficou bloqueado 
nos dois sentidos. 

O Corpo de Bombeiros Mi-
litar foi acionado por morado-
res da região. Os bombeiros 
conversaram com moradores 
locais e concluíram que, possi-
velmente, o homem estava ca-
minhando na rodovia quando 
foi atropelado. 

Não há informações sobre 

TRÂnSiTO Anilton Felix foi atropelado, possivelmente, quando 
caminhava pela rodovia

Homem de 48 anos morre atropelado 
na bR-282 e motorista foge do local

Polícia Militar auxiliou no trânsito, que ficou bloqueado no local do acidente

Carine Arenhardt/O Líder

Policiais civis de Iracemi-
nha e Maravilha, com apoio do 
Exército, deram cumprimento a 
um mandado de busca e apre-
ensão por volta das 6h de sexta-
feira (24) na Linha Quaraí, inte-
rior de Iraceminha. No local, um 
homem de 43 anos foi flagrado 
com uma espingarda calibre 32, 
sem numeração e sem registro, 
assim como munições já defla-
gradas do mesmo calibre, guar-
dadas no interior do imóvel.

De acordo com a delegada 
da Polícia Civil de Maravilha, Jo-

elma Alberton, a investigação 
foi iniciada depois que familia-
res avisaram que o suspeito efe-
tuava disparos com arma de 
fogo e fazia ameaças. O homem 
possui vários registros policiais 
no Rio Grande do Sul, inclusi-
ve por tentativa de homicídio.

Ele foi preso em flagran-
te pelo crime de posse irre-
gular de arma de fogo, com 
pena de detenção de um a 
três anos e multa, sendo en-
caminhado à Unidade Prisio-
nal Avançada de Maravilha.

ágaTa

COnTRabanDO 

Operação prende homem por posse 
irregular de arma de fogo 

Polícia Civil faz operação na bR-163 e 
apreende cigarro do Paraguai

homem foi preso no interior de iraceminha durante a operação Ágata

Polícia Civil

Um acidente de trânsito foi 
registrado na quinta-feira (23), 
por volta das 14h30, na Avenida 
Araucária. De acordo com a Polí-
cia Militar, foi uma colisão trasei-
ra entre uma moto e um carro. 

O motociclista sofreu es-
coriações e foi encaminha-
do pelo Corpo de Bombei-

ros ao Hospital São José. A PM 
alerta quanto à falta de aten-
ção dos motoristas, principal-
mente quando a distância de 
segurança não é respeitada. 
“Não use aparelhos de telefo-
ne celular e evite distrações, 
como mexer no painel do ve-
ículo ou similares”, destaca.

Um homem de 22 anos, foi 
esfaqueado por volta das 17h40 
de quarta-feira (22) no Bairro 
Sagrado Coração de Jesus, em 
São Miguel do Oeste. Em rela-
to para o Corpo de Bombeiros, 
o jovem disse ter sido aborda-
do por homens que solicita-
ram a quantia de R$ 100 em 
dinheiro. Logo após, confor-
me ele, acabou sendo atingido 

por facadas na região da cabe-
ça.  Ao todo, segundo os bom-
beiros, a vítima recebeu cerca 
de cinco golpes de faca na cabe-
ça. Quando os socorristas che-
garam ao local o homem apre-
sentava hemorragia, sonolência 
e estava em estado de cho-
que. Ele foi socorrido pelo Cor-
po de Bombeiros e encami-
nhado ao Hospital Regional.

Um homem foi flagrado 
com mais de mil pacotes de ci-
garros contrabandeados do Pa-
raguai, na BR-163, na quin-
ta-feira (23), em Guaraciaba. 
Após troca de informações en-
tre PRF e Polícia Civil de Mara-
vilha, com apoio do Saer, foi re-
alizada a fiscalização do veículo 
que se encontrava estacionado 
no pátio de um restaurante na 
margem da via. O carro Astra es-
tava carregado com cigarros. 

Em uma mesa do restau-

veículo foi apreendido pelas forças de segurança e encaminhado para a receita Federal

rante foi abordado um ho-
mem, que inicialmente negou 
ser o condutor do veículo. Po-

rém a chave foi localizada no 
bolso da calça do suspeito. 

O veículo carregava ci-

garros das marcas Hudson 
e Blitz. Junto ao painel ha-
via um rádio de comunica-
ção em funcionamento.

O veículo estava sem o 
banco traseiro, estando todo 
o espaço ocupado por cai-
xas e pacotes de cigarros, 
com cerca de 1.200 pacotes.

O condutor afirmou que 
receberia a quantia de R$ 
1 mil pela condução do ve-
ículo do Paraná até a divi-
sa com o Rio Grande do Sul. 

Divulgação

o tipo de veículo que provocou 
o atropelamento, já que o mo-

torista fugiu do local. A Polícia 
Rodoviária Federal atendeu a 

ocorrência, assim como Polícia 
Militar e IML. 

COLiSÃO

CRiME

Homem fica ferido em 
acidente com carro e moto 

após assalto, homem é 
esfaqueado na cabeça 

biCiCLETa ELéTRiCa E CiCLOMOTOR

Nosso recado hoje vai para aquelas pessoas que acreditam esta-
rem conduzindo uma bicicleta elétrica, mas na verdade estão con-
duzindo um ciclomotor, necessitando, por consequência, de licen-
ciamento, de emplacamento e a devida habilitação.

Somente será considerada bicicleta elétrica se o veículo tiver po-
tência nominal máxima de até 350 watts; velocidade máxima de 25 
km/h; se dotada de sistema que garanta o funcionamento do mo-
tor somente quando o condutor pedalar e não dispor de acelerador 
ou qualquer outro dispositivo de variação manual de potência. Além 
disso, deve possuir indicador de velocidade; campainha; sinalização 
noturna dianteira, traseira e lateral; espelhos retrovisores de ambos 
os lados; pneus em condições mínimas de segurança, além do uso 
obrigatório de capacete de ciclista.

Portanto, deixando de atender um destes requisitos, como por 
exemplo, a bicicleta possui um acelerador de mão, estar-se-á dian-
te de um ciclomotor e, portanto, será necessário licenciar e empla-
car o veículo.

Os equipamentos de mobilidade individual autopropelidos, 
que são aqueles carrinhos elétricos utilizados por pessoas com difi-
culdade de locomoção, poderão transitar somente em áreas de cir-
culação de pedestres, ciclovias e ciclofaixas. Porém, devem atender 
às seguintes condições: velocidade máxima de 6 km/h em áreas de 
circulação de pedestres e velocidade máxima de 20 km/h em ciclo-
vias e ciclofaixas; uso de indicador de velocidade, campainha e sina-
lização noturna, dianteira, traseira e lateral, incorporados ao equipa-
mento; dimensões de largura e comprimento iguais ou inferiores às 
de uma cadeira de rodas.

Aproveite nossa informação e não incorra em erro.
Uma boa semana a todos!
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No último fim de sema-
na foi realizada a primeira fase 
da Liga Oeste de Vôlei catego-
ria adulto, com a presença das 
equipes da Secretaria de Espor-
tes, Juventude e Lazer de Mara-
vilha. O naipe masculino jogou 
em Chapecó e o feminino em 
Pinhalzinho.

No sábado (18) a equipe 
masculina, comandada pelo 
técnico Thomas Zardo, jogou 
contra Cunha Porã, com vitó-
ria maravilhense por 2 sets a 1, 
contra  Paial derrota por 2 sets a 

1 e contra Chapecó derrota por 
2 sets a 1. “Com os resultados es-
tamos na última colocação geral, 
restando duas etapas classifica-
tórias e uma final. Nossa próxi-
ma etapa será em Concórdia, no 
mês de julho”, relata Zardo.

No domingo (19), em Pi-
nhalzinho, foi a vez das me-
ninas entrarem em quadra. A 
equipe comandada pelo téc-
nico Edinar Zardo represen-
ta o Projeto Vida Vôlei/SELJ/
Unopar/Macrolar/Avioste/João 
XXIII. Na Capital da Amizade 

também foi a primeira etapa da 
Liga Oeste. Elas jogaram contra 
a equipe de Concórdia, quan-
do foram derrotadas por 2 sets 
a 1, Pinhalzinho derrota por 2 
sets a 0 e contra Xanxerê derro-
ta por 2 sets a 1. De acordo com 
os resultados, as meninas estão 
na 10ª colocação geral, também 
faltando duas etapas classifica-
tórias e uma final. “Próxima eta-
pa das nossas meninas será em 
Guaraciaba no mês de julho”, 
ressalta Edinar Zardo. 

“Ambas as equipes parti-

cipam da primeira competi-
ção do ano e estamos com duas 
equipes muito jovens, com pou-
cas pessoas da categoria adulto, 
competindo com grandes equi-
pes de nossa região e do Estado 
do Paraná. Queremos agrade-
cer a administração municipal 
e Secretaria Municipal de Es-
portes, Juventude e Lazer e nos-
sos patrocinadores. Vamos nos 
dedicar mais nos treinamentos 
para conseguir nossos objetivos 
nas próximas etapas”, finalizam 
os técnicos.

DiSPuTaS Meninas e meninos estiveram em Chapecó e em Pinhalzinho

Voleibol maravilhense em quadra 
pela Liga Oeste de Vôlei

Fotos: Divulgação

Time feminino não conseguiu vitória nesta etapa O time masculino conseguiu triunfar apenas contra Cunha Porã

Iraceminha está com o 
Campeonato Municipal de Fu-
tebol na reta final. Estão confir-
madas as finais para os dias 2 e 
16 do próximo mês. As equipes 
que vão fazer a decisão serão 
pela categoria principal: Cana-
rinho da Linha Santa Fé x Grê-

mio Planalto de Nova Ibarama, 
e na aspirante: Atlético Bi-
guá x Canarinho de Linha San-
ta Fé. A partida de ida no dia 2 
de junho será em Linha San-
ta Fé e a partida da volta e final 
nas duas categorias é em Li-
nha Nova Ibarama, no dia 16. 

iRaCEMinHa

inTERnaCiOnaL

finais do municipal são 
no próximo mês

Tênis de mesa de Maravilha 
está na argentina 

fuTEbOL fEMininO
iraceminhense é referência na Chape na série a2 do brasileiro

Falta de frente para a grande 
área, na intermediária do campo. 
Ela olhou o posicionamento da 
goleira e contou as jogadoras na 
barreira. Encarou a bola, respirou 
fundo, ajeitou a faixa no cabelo. 
No apito do juiz, pegou de peito 
de pé e a bola fez uma curva fu-
gindo da marcação e indo direto 
para o ângulo direito. Indefensá-
vel. Este foi o segundo gol da ira-
ceminhense Laura Spenazzatto 
com a camisa da Chapecoense.

Para a jogadora, também 
é o gol mais bonito de sua car-
reira. Na ocasião, a Chape ven-
ceu o Vila Nova por 3 a 0 em par-

tida válida pela terceira rodada 
do Brasileiro A2. Na equipe des-
de o início de 2019, Laura está 
sempre entre as 11 que come-
çam o jogo e até porta a faixa ver-
melha de capitã quando a dona 
dela, Jaque, sai do jogo. Aos 20 
anos, Laura tem bastante estra-
da e, em uma equipe com mé-
dia de idade jovem (18 anos), 
como é o caso da Chape, é uma 
referência para todas que estão 
defendendo o verde e branco.

Laura nasceu em São Miguel 
do Oeste, mas por volta dos dois 
anos foi com a família para Irace-
minha, onde começou no futsal 

aos sete anos. Foi só com o do-
bro de idade que ela partiu para 
o campo, quando foi para Caça-
dor jogar pelo Kindermann, time 
com muita tradição e nove ve-
zes campeão do Estado. A pas-
sagem por lá foi rápida, mas ren-
deu uma Copa do Brasil e um 
momento importante de amadu-
recimento na carreira. Em 2016 
Laura passou a jogar pelo Iran-
duba, equipe que também é for-
te no futebol feminino. Nos três 
anos em que defendeu o time 
de Amazonas, esteve no elenco 
que venceu o Brasileiro Sub-20 e 
foi três vezes campeã estadual.

Os bons desempenhos ren-
deram um ano de 2018 intenso, 
com convocações para as sele-
ções brasileiras sub-20, tanto de 
futsal, quanto de futebol. Pela pri-
meira, foi campeã sul-americana 
em torneio disputado no Chile. 
Pela segunda, foi chamada diver-
sas vezes durante o ano e chegou 
a participar de um amistoso nos 
Estados Unidos. Um diferencial 
que chama a atenção é o fato de 
Laura ser ambidestra. Como pre-
fere jogar pelo meio distribuin-
do o jogo e finalizando, ela torna-
se imprevisível de acordo com 
a jogada que pretende realizar.

Gabriela De Toni/ACF

Em campo contra o 3B pelas oitavas de final do Brasileiro A2

Hoje (25) o tênis de mesa da 
Secretaria de Esportes, Juventu-
de e Lazer (SEJL) de Maravilha 
está em Montecarlo, na Argen-
tina. Lá os mesatenistas Tiego 
Drumm, Paulo Henrique dos 
Santos, Alexandre Fiori, Raniery 
Tavares e Geison Schwanke par-
ticipam do 2º Puntable Missio-
neiro de Tênis de Mesa, equiva-
lente a uma etapa de Circuito 
Estadual em Santa Catarina.

Os atletas contam com 

o apoio da SEJL de Maravi-
lha e das empresas Metalúrgi-
ca Dreyer e Rotoplast Clima-
tizadores, que auxiliam nas 
despesas da equipe. Os atle-
tas irão disputar a competi-
ção nas categorias individuais, 
além de competição de du-
plas. “Agradecemos a todos que 
estão contribuindo para nos-
sa participação”, afirma o pro-
fessor responsável pela mo-
dalidade, Tiego Drumm.
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 ONEIdE BEhLING

Pelo Campeonato Municipal 
de Futebol de Maravilha - Taça Lí-
der Farma, rodada foi realizada 
no sábado (18). Na categoria aspi-
rante o Esportivo Bela Vista fez 2 x 
0 no União e na principal o União 
ganhou de 3 x 0; já o confronto en-
tre 4S amizade e Vasco na catego-
ria aspirante foi melhor para o 4s, 
que aplicou 3 x 0 no Vasco, na ca-
tegoria principal placar de 5 x 0 
para o 4S Amizade.

Teve também jogo entre o 
Canarinho da Linha Primave-
ra Alta e o Canarinho da Linha 
Água Parada. No aspirante pla-
car de 2 x 1 para o Canarinho da 
Linha Água Parada e na principal 

fuTEbOL Nenhum jogo ficou com placar fechado. Artilheiros 
balançaram as redes 

Municipal de Maravilha segue 
com rodada hoje 

Não faltaram gols bonitos na rodada de sábado (18)

5 x 0 para o representante da Li-
nha Primavera Alta. Classificação 
aspirante: Canarinho Água Para-
da 12 pontos; Esportivo 9 pontos; 
Canarinho Primavera Alta 8 pon-

tos; União 6 pontos; Vasco 4 pon-
tos; e 4S Amizade 4 pontos. 

A próxima rodada será hoje 
(25), na Linha Água Parada, 
quando o time da casa recebe o 

Vasco; no Osvaldo Gomes Wer-
ner o União recebe o 4S Amiza-
de; e na Linha Primavera Alta o 
Canarinho recebe o Esportivo 
Bela Vista. 

Nelcir Dall’Agnol/O Líder

SuíÇO

MaRaViLHEnSE

Oitava rodada é realizada em campeonato 
de flor do Sertão 

Sartori renova contrato com a Chape até o fim de 2021

Em Flor do Sertão o Cam-
peonato Municipal de Fute-
bol Suíço, que tem o apoio da 
Cooperativa de Crédito Sicoob 
Credial, está em andamen-
to, com a oitava rodada realiza-
da no sábado (18). Os jogos fo-
ram realizados no campo da 
Associação Ipê dos Servidores 
Públicos Municipais (Assisp).

No naipe masculino os re-
sultaram foram: Posto 2 x 2 
Facc, Avenida 1 x 7 Auriverde, 
Internacional 13 x 1 Indepen-
dente, Associação Amigos do 
Sarandi 7 x 1 América e Cruzeiro 

B Sertão Alimentos 2 x 5 Cruzei-
ro A/Sertão Alimentos. No nai-
pe feminino teve um jogo, entre 
as equipes Posto 2 x 1 América. 

A próxima rodada é hoje 
(25), no campo do Penharol, 
com jogos a partir das 13h. O 
primeiro jogo é entre Associa-
ção Amigos do Sarandi x Ave-
nida, Facc x Cruzeiro A/Sertão 
Alimentos, Cruzeiro B/Sertão 
Alimentos x Independente, Pos-
to x Sertão FC e o Internacional 
x Auriverde. Os jogos são na or-
dem descrita acima. Não haverá 
jogos pelo naipe feminino hoje. Meninas do Posto ganharam de 2 x 1 da equipe do América 

Divulgação

O volante Tharlis Sartori acer-
tou a renovação contratual com 
a Chapecoense. O atleta revela-
do na base prolongou o víncu-
lo até o fim da temporada 2021.

Aos 21 anos o volante ganhou 
espaço neste ano, ainda sob o co-
mando de Claudinei Oliveira. São 
nove partidas na temporada - sete 
pelo Catarinense, uma pela Copa 
do Brasil e uma pela Série A.

“Muito feliz com a renovação 
de contrato com a Chapecoense 
até dezembro de 2021! Ano mais 
do que especial por ter saído da 

base e estreado no profissional, e 
agora continuando a escrever mi-
nha história aqui, onde comecei 
como torcedor na arquibancada. 
Agradeço ao clube pela confiança, 
aos meus companheiros e meus 
empresários da Lifepro por todo 
apoio. Vamos em frente”, falou o 
volante, em comunicado envia-
do pela assessoria de imprensa.

Com Ney Franco, Sartori fez 
apenas uma partida. O volan-
te trabalha para ser opção no do-
mingo, diante do Cruzeiro, pela 
sexta rodada do Brasileirão.

volante revelado na base do internacional está no verdão e assinou 
extensão do vínculo

Arquivo/O Líder

guaRani 1 X 3 CRM 
O time do Clube Recreativo Maravilha trocou 

passes e teve mais bola ao longo do primeiro tem-
po. Um clássico em que a eficiência do atacante Bu-
dda foi reconhecida com dois gols. Mas não é só 
isso, o cara ainda deu uma assistência para o gol de 
Bill. Guarani foi disciplinado tecnicamente no se-
gundo tempo. Faltou um pouco mais de competên-
cia para definir as jogadas e buscar o empate. Leão 
do Vale conseguiu descontar com um gol de pênalti.

RECuPERaÇÃO 
CRM soube lidar com o início ruim, quando per-

deu para o Metropol. Essa vitória trouxe confian-
ça e fortaleceu o grupo. Técnico Waldirzinho acer-
tou em começar a partida com dois centroavantes 
altos, isso atrapalhou a defesa adversária e foi nes-
te setor que o triunfo veio. Apesar da frustração 
pelo resultado, o Guarani saiu de campo com a ca-
beça erguida. Tentou ao máximo buscar o empa-
te. A equipe precisa traduzir o desempenho da se-
gunda etapa em vitórias. A melhor forma de vencer 
é criando chances de gol e evitando errar na defesa.

TREinaDOR 
Waldy Henn, popular Waldirzinho, não é mais 

técnico do Clube Recreativo Maravilha. Em con-
versa com o agora ex-técnico, ele lamentou a fal-
ta de diálogo entre diretoria e comissão técni-
ca. “Cansei de implorar para fazer uma reunião 
e colocar todos no seu lugar. Cada um cuidan-
do do seu setor, sem bagunça”. Mesmo após a vi-
tória no clássico, o ambiente não mudou em 
nada. Jogadores lamentaram a saída do treina-
dor. CRM está deixando escapar uma das pesso-
as mais dedicadas do futebol amador que eu co-
nheci. Uma lástima a saída de Waldirzinho.

iPiRanga 1 X 1 CRM 
Com Neri Almeida como técnico interino, o 

CRM somou um ponto fora de casa. No pesado 
gramado de Águas Frias, Ipiranga e Clube Recre-
ativo Maravilha brigaram muito, até criaram al-
gumas chances, mas não saíram do empate por 
1 a 1 no fechamento do primeiro turno. É im-
portante somar pontos fora de casa, campeona-
to muito difícil. O gramado não ajudou, seguran-
do muito a bola. CRM está acostumado a trabalhar 
com trocas de passes e posse de bola, isso di-
ficultou! Esse resultado não foi de todo mal.

guaRani 1 X 1 METROPOL 
Metropol é um adversário chato, marca o tem-

po todo. Não desiste nunca. Os caras estão li-
gados o tempo todo. Impressionante! Não é por 
nada que lideram o grupo. Guarani não jogou 
mal. Os estreantes corresponderam. Lovatel, za-
gueiro, fez o gol de empate nos acréscimos. Il-
demar, meia, com passagem no Avaí, joga fá-
cil. E o atacante Fumaça reclamou das condições 
do gramado. Domingo em São Carlos o técni-
co Elton Spall tem o retorno de jogadores lesio-
nados e a principal atração será a chegada de Co-
laço, atleta bastante badalado nos bastidores.
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finaiS
futebol de Cunha Porã aponta campeões das categorias veterano e principal

Com bom público tor-
cedor, a Comissão Muni-
cipal de Esportes (CME) 
de Cunha Porã promo-
veu no domingo (19) as 
duas partidas finais do 
Campeonato Munici-
pal de Futebol de Campo, 
edição 2019, nas catego-
rias veterano e principal.

Pela manhã o confron-
to foi da categoria vetera-

na, na Linha Central, en-
tre Esporte Clube Cruzeiro 
Central x Esporte Clube 
Glória. A equipe da casa 
levava vantagem, pois na 
partida de ida havia ven-
cido pelo placar de 3 x 0. 
Mesmo com bom desem-
penho, o E.C. Glória ven-
ceu a partida marcando 
2 x 0 no adversário. Po-
rém, a vantagem garan-

tiu ao E.C. Cruzeiro Cen-
tral o título da competição.

À tarde o jogo da cate-
goria principal foi na Linha 
Itapé, entre Associação Re-
creativa e Esportiva Itapé x 
Fati & Amigos Futebol Clu-
be. Na partida de ida deste 
duelo o placar apontou 1 x 
1. Por isso, ambas as equi-
pes tinha chances de levan-
tar a taça deste ano. Com 

CLaSSifiCaÇÃO
Categoria veterana:
1º lugar - E.C. Cruzeiro Central
2º lugar - E.C. Glória
3º lugar - E.C. Aliança vera Cruz
Artilheiro: Adelar da Silva – E.C. Glória 
– 9 gols
defesa menos vazada: iraci Bergamini 
– E.C. Cruzeiro Central

Categoria principal:
1º lugar - Fathi & Amigos F.C.
2º lugar - A.r.E. itapé
3º lugar - E.C. Gato Preto
Artilheiro: rafael Auler – E.C. Gato 
Preto – 11 gols
defesa menos vazada: Jones Folz – 
Fathi & Amigos F.C.

bons lances e cada minuto 
aproveitado, venceu de vi-

rada a equipe Fati & Ami-
gos F.C., com placar de 4 x 

2. Após cada jogo ocorreu 
a entrega da premiação.

Fathi & Amigos F.C. levantou o troféu principal da categoria livre E.C. Cruzeiro Central é o melhor entre os veteranos

iRaCEMinHa

MaRaViLHa 

Campeonato de Vôlei 
está em andamento 

Municipal de futebol 
veterano tem pontapé inicial 

Iraceminha também tem 
em andamento o Campeona-
to de Vôlei Misto, com a parti-
cipação de nove equipes, dis-
tribuídas em duas chaves. Pela 
chave A tem Cruzeiro do Sul, 
São José, Unidos por Acaso e 
Unidos pelo Vôlei; na chave B 
jogam as equipes Giba Neles, 
Infotec, Juntos e Misturados, 
E.C. Iraceminha e As Sombras. 

Na classificação da cha-
ve A tem, em primeiro, com 
seis pontos, Cruzeiro do Sul; 
em segundo, com quatro pon-
tos, São José; em terceiro, com 
dois pontos, Unidos por Aca-
so; e por último, Unidos pelo 
Vôlei, que ainda não pontuou.

Na chave B, em primei-
ro tem Giba Neles, com sete 
pontos; Infotec vem em se-
gundo, com sete pontos; em 
terceiro lugar Juntos e Mistu-
rados, quatro pontos; e ain-
da não pontuaram E.C. Ira-
ceminha e As Sombras. 

No sábado (18) teve dois 
jogos e os resultados foram: 
E.C. Iraceminha 0 x 2 Info-
tec e Giba Neles 2 x 1 Juntos e 
Misturados. A próxima roda-
da é em São José do Laranjal 
no sábado (1º), com confron-
tos entre Unidos por Aca-
so x Unidos pelo Vôlei, Jun-
tos e Misturados x Infotec e 
Cruzeiro do Sul x São José.  

No domingo (19) pela manhã 
a categoria veterana de futebol 
de Maravilha deu o pontapé ini-
cial no Campeonato Municipal. 
Ocorreram dois jogos: no Estádio 
Doutor Leal Filho a equipe Ami-
gos FC empatou sem gols com o 
Madalozzo e na Linha Água Para-

da o Atlético MH fez 2 x 1 no Ca-
narinho da Linha Água Parada. 

A próxima rodada tem jogos 
amanhã (26), quando, às 9h30, na 
Linha Primavera Alta, a equipe da 
casa recebe Amigos FC e no mes-
mo horário tem, no Osvaldo Wer-
ner, Madalozzo x Atlético MH. 

TaÇa SHROEDER Abertura do returno é amanhã, com jogos às 15h 
em São Carlos e em Maravilha 

Equipes de Maravilha empatam pela 
3ª rodada da fase Oeste do Estadual 

Na noite de quarta-feira 
(23) o time do Guarani jogou 
em casa contra o Metropol, de 
São Carlos, e o Clube Recrea-
tivo Maravilha (CRM) foi até 
Águas Frias enfrentar o Ipi-
ranga pelo Estadual de Fu-
tebol não Profissional-fase 
Oeste Taça Schroeder.  

Fora de casa o CRM saiu 
na frente com Marcos, após 
cobrança de falta pelo lado 
esquerdo ele, dentro da 
área, desviou a bola para o 
fundo das redes. Já quase 
no fim do primeiro tempo o 
Ipiranga empatou, com Mi-
neiro, após uma bobeira na 
saída de bola da equipe de 
Maravilha. 

Já o Guarani jogou em 
casa e também empatou, saiu 
perdendo, mas no fim do jogo 
conseguiu o empate. O Me-
tropol abriu o placar aos 40 
minutos e no último lance 
em chute de fora da área o za-
gueiro Lovatel empatou. 

Agora as duas equi-
pes voltam em campo ama-

nhã, às 15h, o Guarani joga 
em São Carlos contra o Metro-
pol e o CRM no mesmo horário 
pega novamente o Ipiranga, na 
abertura do returno. 

CLaSSifiCaÇÃO DO gRuPO 
Metropol 5 pontos 
Guarani 4 pontos 
CRM 4 pontos 
Ipiranga 2  pontos 

Critério de desempate en-
tre CRM e Guarani é o número 
de cartões vermelhos. O time 
do CRM recebeu dois, enquan-
to o Guarani, nenhum.

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder/Arquivo

Guarani recebeu na quarta-feira o Metropol e empatou em casa

CrM foi até Águas Frias, saiu na frente, mas cedeu ao empate  



DESCaRTE

CHiMaTaLKS

gRiPE

Sala de Situação organiza 
recolha de pneus

Evento ligado à tecnologia 
é realizado em Maravilha

Campanha de vacinação 
terá atendimento noturno
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Ação começa na segunda-feira (27) e segue até o dia 14 
de junho em Maravilha 

Promoção foi da CDL e Associação Empresarial, em 
parceria com a Secretaria de indústria e Comércio

O atendimento diferenciado será realizado na quinta (30) 
e sexta-feira (31) no Centro i

Programação também contou com homenagens para os aniversariantes e ao Dia das Mães

SOLEniDaDE
Lions Clube Maravilha Oeste 
empossa novos companheiros 
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Carine Arenhardt/O Líder

Divulgação


