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Número de idosos 
vacinados supera meta

VaCina Da gRiPE

A partir de segunda-feira (3) vacina será 
liberada a toda a população, até que se 

encerrem as doses

mArAvilhA, SÁBADO, 1º De junhO De 2019 - eD 529 - r$ 3,00

Página 8

Chuvas e vendaval causam prejuízos na região
em maravilha, o quinto mês do ano registrou média superior a 300 milímetros 
de chuva

EL niÑO 
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A licença Ambiental de instalação (lAi) foi liberada na quarta-feira (29) e a obra deve iniciar nos próximos dias 

MaRaViLHa

Carine Arenhardt/O Líder

iMa libera licença para início da obra no Rio iracema 
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LíDER Já fOi LiDERaDO

Ouvi o seguinte comentário de um professor, durante 
uma aula de gestão:

“Só consegue liderar quem sabe ser liderado.”
Faz sentido. Mas sendo assim, ninguém pode ser líder se 

não foi liderado um dia? E aquela história do “líder nato”?
Eu arriscaria outra máxima: não pode ser líder quem 

nunca foi gerente. Acho que o líder é formado na rotina de 
orientações, controles e processos da firma.

*
O motorista matou uma pessoa porque se distraiu no 

WhatsApp. Ele foi preso. Justo, né?
Também acho. Mas por outro lado, ele foi o azarado que 

errou justamente quando havia alguém atravessando a fai-
xa de pedestres. Afinal de contas, todos nós estamos dirigin-
do distraídos.

“O presidiário”: agora ele é assim definido, em função do 
erro que cometeu.

Nós classificamos as pessoas assim também no dia a dia. 
Pegamos o principal fato negativo e com ele rotulamos. É 
uma prática comum também no trabalho: em geral é assim 
que demitimos. Um erro, e então fazemos justiça.

Isso também é justo? Ou melhor: é coerente?

*
Tenho um amigo que está com um familiar bastante doente.
Está fora do controle dele a evolução da doença do parente. 

Não sabemos o que vai acontecer. Mas ele controla o que ele vai 
fazer, como ele vai agir nesse momento difícil.

Se você conversar com quem já passou por situações simi-
lares, perceberá que, não importa o que houve, eles se orgulham 
da dedicação total. De não ter medido esforços.

Já falei aqui sobre a diferença básica entre felicidade e satis-
fação. Você provavelmente não estará feliz nesse período difícil. 
Mas se optar pela dedicação incondicional, no futuro, quando 
olhar em retrospectiva, também vai se orgulhar.

*
Dificilmente encontramos por acaso algo que valha a 

pena. Uma grata surpresa. Até acontece, mas não é frequente.
Em geral, o que vale a pena é recomendado. Alguém indi-

ca, sugere. Existe uma complexa dinâmica social que nos leva 
a falar sobre o que é bom (e sobre o que é ruim, claro).

O que isso significa para quem vende?
1. Sim!, precisamos divulgar e propagar o que queremos 

entregar.
2. Mas também precisamos passar mais tempo criando 

algo marcante, digno de comentários.

O governo do Estado 
confirmou no início des-
ta semana investimento de 
R$ 204 milhões em 2019 
pelo Programa de Bol-
sas Universitárias de San-
ta Catarina. A previsão é 
de que a verba seja dispo-
nibilizada em cursos pre-
senciais de graduação, li-
cenciatura, especialização, 
mestrado e doutorado. O 
anúncio foi feito pelo go-
vernador, Carlos Moisés, 

e pelo secretário de Es-
tado da Educação, Nata-
lino Uggioni, na presen-
ça do diretor de Formação 
de Professores da Educa-
ção Básica da Coordena-
ção de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior 
(Capes), Carlos Lenuzza. 

De acordo com o se-
cretário, os recursos são 
do Fundo de Apoio à Ma-
nutenção e ao Desen-
volvimento da Educa-

ção Superior (Fumdes) e 
também atendem à for-
mação de professores. 

Entre as novidades 
está a oferta de duas es-
pecializações com 400 va-
gas no curso de Inova-
ção na Educação e 110 em 
Educação e Segurança Hu-
mana. Nas demais forma-
ções em especialização, 
mestrado e doutorado se-
rão oferecidas 366 bolsas.

As instituições de en-

sino superior que tiverem 
interesse em aderir ao pro-
grama ou em ofertar os no-
vos cursos propostos de-
verão enviar os projetos 
após publicação do edi-
tal, que será realizada no 
site da Secretaria de Edu-
cação nos próximos dias. 

Para o curso de es-
pecialização em Inova-
ção na Educação em Ma-
ravilha tem 25 vagas e 
São Miguel do Oeste, 25.

OPORTuniDaDE Curso de especialização em Inovação na Educação 
em Maravilha tem 25 vagas e São Miguel do Oeste, 25

Estado anuncia investimento 
em bolsas de estudo 
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LIÇÕES DE VIDA
Aja de tal maneira que as pessoas com quem se encontrar 
sintam que você lhes dispensa atenção e lhes dá importância.

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

até a próxima edição!

Marcos A. Bedin/Divulgação

VEnEZuELanOs CHEganDO

Eles chegaram em Santa Catarina somente com a roupa do corpo, alguns de chi-
nelo, outros com sapatos emprestados, sem celulares, com um pouco de dinheiro, mas 
com muita esperança de reconstruir a vida. Depois de sete horas de viagem em um 
avião da Força Aérea Brasileira (FAB), 81 venezuelanos que saíram de Boa Vista (RR) 
desembarcaram em Chapecó na noite da última segunda-feira (27). Desses, 20 fo-
ram para Itapiranga, onde irão trabalhar na unidade da Seara Alimentos. Os demais 
vão para a Aurora Alimentos. Na terça-feira (28) chegaram mais dois casais em voo re-
gular e, na  quarta, outros 85 venezuelanos, também vindos em aeronave da FAB.

LIBERADOS RECURSOS PARA A 282

Foram liberados mais R$ 10 milhões para a continuação das obras 
na BR-282, notícia que agrada, pois com a paralização formaram-se 
crateras na pista e o abandono acarreta em prejuízos a todos os viajantes 
que utilizam essa importante rodovia.

O Líder

NOVIDADE 
NA CIDADE

Visitou-nos o grande 
amigo Lorivan Weber, dire-
tor da Rede Leve, e nos an-
tecipou as grandes novida-
des que está trazendo para 
Maravilha, da nova Leve Cal-
çados, que irá inaugurar na 
quarta-feira (5), cujas insta-
lações estão sendo prepara-
das para receber toda a co-
munidade. A população 
poderá aproveitar as gran-
des ofertas que estão sen-
do preparadas. Convida-
mos a todos para participar 
da inauguração na loja, cujas 
instalações estarão bem em 
frente à rodoviária local.

PRORROGAÇÃO DOS MANDATOS

Sob a alegação de cortar custos e alinhar as diretrizes orçamentárias de mu-
nicípios e estados com a União, uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 
prorroga o mandato de prefeitos e vereadores em todo o país até 2022 — pelo ca-
lendário atual, o mandato desses políticos termina no ano que vem. O projeto do 
deputado federal Rogério Peninha pretende gerar economia de R$ 1 bilhão no pró-
ximo ano, apenas em relação ao primeiro turno, caso as eleições de 2020 não acon-
teçam, segundo as previsões do parlamentar. Pela redação da PEC 56/2019, as elei-
ções municipais seriam canceladas no ano que vem, prorrogando o mandato dos 
atuais prefeitos por mais dois anos. Em 2022 haveria apenas uma eleição para os 
cargos de presidente, governador, senador, deputados, prefeito e vereadores. 

VERGONHA

Um grupinho (no dimi-
nutivo mesmo) está gritando 
contra a reforma da Previdên-
cia nos corredores da Câma-
ra. Cantam “não vai ter refor-
ma, vai ter luta” e, em seguida, 
emendam um “Lula livre”. São 
representantes do povo. Pre-
cisamos dizer algo mais?

CONTAS EM DIA

A Caixa Econômica Fe-
deral lançou, nesta semana, 
campanha de renegociação 
de dívidas de pessoas físicas e 
jurídicas. A iniciativa Você no 
Azul pode alcançar até três 
milhões de clientes com débi-
tos em atraso há mais de um 
ano. Os descontos para regu-
larizar a situação variam en-
tre 40% e 90% para pagamen-
tos à vista, dependendo do 
tipo de operação de crédito.

MULHERES GRÁVIDAS

Por maioria, o Supremo Tribunal 
Federal (STF) julgou inconstitucio-

nal a norma da reforma trabalhista 
aprovada no governo Michel Te-

mer (MDB) que autorizava o tra-
balho de mulheres grávidas e 
lactantes em atividades insalu-

bres. Segundo a alteração na lei, 
a dispensa das trabalhadoras está 

condicionada à apresentação de um 
atestado médico. Com a decisão do ple-

nário, está vetado o trabalho dessas mulheres em qualquer am-
biente nocivo à saúde, independente do grau de insalubridade.

REDE FEMININA

A nova diretoria da Rede Feminina foi empossada na noite de terça-fei-
ra (28), em Maravilha. A presidente eleita é Meri Teresinha Ranzan, tendo como 
vice Sílvia Regina Ecco. As voluntárias foram aprovadas com a maioria dos votos 
e assumem o mandato 2019/2020. A eleição ocorreu devido ao pedido de afasta-
mento da presidente anterior, Eloni de Bitencourt, por motivos pessoais. Após a 
eleição, foi servido coffee break na sede da Rede. Desejamos sucesso à nova dire-
toria e obrigado pelos relevantes serviços prestados à comunidade maravilhense.

A CREdIBILIdAdE dOS 
BOMBEIROS

A confiança da população catarinense no 
Corpo de Bombeiros Militar do Estado (CBMSC) 
é maior do que a média nacional aferida por ins-
titutos de opinião para a instituição – que já é alta. Os 
dados são de um levantamento realizado por pesquisadores da Uni-
versidade do Estado de Santa Catarina (Udesc). Segundo a pesqui-
sa de imagem, em relação à confiança associada à instituição, a nota 
(de 1 a 10) atribuída pela população do Estado aos bombeiros é 9,4.
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por LUIZ CLÁUDIO CARPES

dIRETO 
AO PONTO

aPOsEnTaDOs & COnsignaDOs
Um dos sonhos do cidadão – se aposentar – muitas vezes 

se converte em problemas com determinadas situações. Uma 
delas, e sempre tenho alertado, é o famoso “consignado”. A 
bem da verdade, não sei como as financeiras ficam sabendo 
de determinados dados. Imagino que devam ter acesso, por-
que basta o cidadão se aposentar e já vem um caminhão de 
ligações telefônicas ofertando empréstimos consignados, ou 
dizendo que o aposentado foi contemplado com um limite de 
até tantos mil reais. Muitas pessoas, no intuito de atender de-
terminados compromissos financeiros, e geralmente em mo-
mentos de aperto, acabam contratando esse serviço, que des-
conta direto da folha de pagamento determinados valores. É 
preciso que fiquem atentos, porque geralmente tais consigna-
dos vêm acompanhados de uma considerável taxa de juros, e o 
que parece um bom negócio, se converte em um compromisso 
de anos, com a suada aposentadoria sendo descontada direto, 
em folha, por conta de tais operações. É importante que o cida-
dão fique atento. Depois de feito o empréstimo, é um compro-
misso que terá alto custo e considerável tempo onde o cidadão 
vai receber bem menos que o salário a ser pago pela previdên-
cia. E geralmente, quem contrata o consignado são pessoas 
que ganham tão somente um salário mínimo.

faMiLiaREs E ViOLÊnCia finanCEiRa
Não obstante, muitos consignados são feitos para custe-

ar despesas de outros membros da família. Filhos, netos, etc. 
Isso se caracteriza, em determinados casos, como violência 
financeira, um dos tipos de violência praticados contra os 
idosos. Hoje em dia existe uma limitação nos chamados con-
signados, onde sequer há permissão de desconto acima de 
determinado percentual. Mesmo assim, o valor que pode ser 
utilizado acaba sendo usado para atender necessidades não 
dos idosos/aposentados, mas sim de familiares, como me re-
feri acima. Na maioria dos casos, aposentado nem enxerga a 
cor daquele dinheiro. Isso é violência financeira, principal-
mente porque aquele desconto promovido pelo consignado 
acaba por privar determinadas necessidades do aposentado, 
como aquisição de medicamentos, por exemplo. Para casos 
assim, existe o trabalho das delegacias de proteção ao idoso. 
Segundo estatísticas, estes casos tiveram substancial aumen-
to nos últimos anos. É importante coibir tais práticas e de-
nunciar. E também, aqueles familiares que praticam tal vio-
lência financeira, um recado: vão trabalhar! Geralmente um 
bando de vagabundos e desocupados, que vivem no fim das 
contas da aposentadoria do idoso que trabalhou a vida in-
teira para ter aquele minguado salário no fim da vida. Repi-
to: bando de vagabundos e sem serventia, que vivem à cus-
ta de seus idosos. 

POLíTiCa Sessão contou com indicação de projetos, moção e projetos de lei

Vereadores realizam última 
sessão ordinária de maio 
Cleiton Ferrasso

A Câmara de Vereadores de 
Maravilha realizou a última ses-
são ordinária de maio na segun-
da-feira (27). Três projetos de lei 
deram entrada, uma moção e 
quatro indicações. As pautas fo-
ram ouvidas e aprovadas.

PROJETOs quE 
EnTRaRaM EM VOTaÇãO  

Projeto de Lei nº 17/2019, 
que autoriza o município a es-
criturar imóvel adquirido e qui-
tado através do Fundo Munici-
pal de Habitação.

Projeto de Lei Comple-
mentar (PLC) nº 8/2019, que 
institui contribuição de melho-
ria da Avenida Maravilha (pós
-revitalização).

Projeto de Resolução nº 
3/2019, que aprova a concessão 
de homenagem aos agriculto-
res, por meio dos representan-
tes do Conselho Municipal de 
Agricultura.

inDiCaÇõEs 
Indicação nº 32/2019, do 

vereador Celso Ledur (PSB), 

pede que o Executivo providen-
cie a instalação de uma lomba-
da na Rua José de Anchieta, nas 
proximidades da residência de 
número 1004, no Loteamento 
Galera.

Indicação nº 33/2019, de 
autoria do vereador Itamar 
Adler (PSD), sugere que o Exe-
cutivo providencie a drenagem 
da Rua Olívio Sehnem, no Lote-
amento Estrela, trecho compre-
endido entre as residências de 
números 246 e 270; e que seja 
estudada a possibilidade de se 
realizar futuramente a perfila-
gem asfáltica da via.

Indicação nº 35/2019, de 
autoria do vereador Gilmar 
Castanha (MDB), pede que o 
Executivo instale uma pequena 
rótula na Rua Palmitos, esquina 
com a Rua 13 de maio, no Bair-
ro União.

Indicação nº 37/2019, de 
autoria do vereador Cleber Per-
tussatti (MDB), sugere que o 
Executivo providencie melho-
rias na Rua Nidolfo Carlos Mat-
tje, no Bairro União, realizan-
do o perfilamento asfáltico em 
toda a extensão da via, e para 
que seja estudada a possibilida-
de de asfaltar a rua.

MOÇãO
Entre as entradas, foi apre-

sentada a Moção nº 4/2019, 
de autoria dos vereadores da 
bancada do Partido Progres-
sista (PP). O documento, a ser 
encaminhado ao presidente 
da Assembleia Legislativa de 
Santa Catarina, deputado Ju-
lio Garcia, e aos demais de-
putados estaduais, manifesta 
apoio à aprovação do Projeto 
de Lei nº 0113.9/2019, de au-
toria do deputado Altair Silva, 
que institui o Fundo de Manu-
tenção e Conservação das Ro-
dovias Estaduais.

noite foi marcada por indicações de projetos e votações de matérias

Cleiton Ferrasso/O Líder

Carine arenHarDt

A atividade é alusiva ao Dia 
Nacional de Combate a Violên-
cia e Exploração Sexual Infan-
tojuvenil, lembrado no último 
dia 18 de maio, e o Dia Nacio-
nal de Combate ao Trabalho 

Infantil, comemorado em 12 
de junho. O evento será reali-
zado hoje (1º), com início às 
14h, no Espaço Criança Sorri-
so, em Maravilha. A ação é fo-
cada em crianças e adoles-
centes e suas famílias, visando 
um momento de lazer e sen-

sibilização sobre as datas. 
A programação começa 

com a apresentação de um te-
atro sobre o combate ao tra-
balho e exploração infantil 
e durante a tarde segue com 
brinquedos infláveis, pintu-
ra facial, jogos e brincadeiras. 

A ação é organizada pelo go-
verno municipal, por meio da 
Secretaria de Assistência So-
cial, com apoio das demais se-
cretarias. A equipe também 
vai fazer a entrega de mate-
riais e orientações para a co-
munidade sobre o tema. 

TEaTRO E bRinCaDEiRas 
assistência social terá hoje evento de 
lazer e sensibilização

3ª EDiÇãO JanTaR-DanÇanTE 
Rotary promove 
Entrevero de Pinhão 

Lions organiza 
evento beneficente 

A terceira edição do Entrevero de Pinhão será no dia 15 de junho 
em Maravilha. O evento é organizado pelo Rotary Club e as fichas já 
estão sendo comercializadas pelos associados. Neste ano o clube está 
inovando com a venda e entrega de porções em marmitas para quem 
não puder comparecer no jantar. Estão sendo comercializadas 350 fi-
chas para o jantar, no valor de R$ 30 para adultos e R$ 15 para crian-
ças de oito a 12 anos, e 300 fichas para entrega das porções, pelo va-
lor de R$ 35. O objetivo do evento é arrecadar recursos para dar 
continuidade aos projetos beneficentes do Rotary Club Maravilha. 

Já estão à venda as fichas para o 2º Jantar Beneficente promo-
vido pelo Lions Clube Maravilha Oeste. O evento está marcado 
para o dia 6 de julho, com início às 20h, no Salão Paroquial Cató-
lico de Maravilha. As fichas podem ser adquiridas com os mem-
bros do clube, pelo valor de R$ 35. O cardápio terá escondidinho 
de carne, estrogonofe de frango, carne de porco e de frango, arroz, 
saladas, pães e cucas. O evento terá animação do Tchê Pealasso. O 
objetivo é arrecadação de recursos para a continuidade de campa-
nhas beneficentes, promovidas pelo Lions Clube Maravilha Oeste.  
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ROUPA PARA AEROPORTO
Lilian Aragão, esposa de Renato Aragão, nesta semana fez um comentário um tan-

to maldoso em seu perfil no Instagram. O discurso de ódio proferido mostrou que ela es-
tava incomodada no aeroporto pelas vestimentas de outro passageiro. Conforme Li-
lian, o local parecia uma rodoviária, já que um homem usava bermuda e chinelo “Eu 
não sei o que vocês pensam de aeroporto, mas para uma blogueira vintage, aeropor-
to já começa a ficar um saco passando dos 50. Viajar assim só mesmo para festa porque 
para trabalho parece rodoviária, né gente. Conta sério se aeroporto não parece rodovi-
ária. Acredita que o cara veio de bermuda e chinelo, do Rio de Janeiro para São Paulo?”, 
disse ela. Acho importante lembrar que grande parte de sua fortuna veio do persona-
gem Didi Mocó, que é retirante nordestino e usa bermuda e chinelo. Posterior à polêmi-
ca que o comentário causou, ela pediu desculpas e afirmou que aquela era uma situa-
ção específica e que por ser nova na internet não sabia que haveria tanta repercussão. 

PEDÁGIO SOLIDÁRIO

A Ong Ame Bicho irá promover pedágio solidário com venda de rosas ver-
melhas no dia 8 de junho. A iniciativa, organizada em razão da proximidade 
do Dia dos Namorados, é uma forma de angariar recursos e ao mesmo tempo 

oportunizar que muitos sejam surpreendidos pela pessoa amada. A atitu-
de é simples, mas com significado imenso. Contribua com esta causa e 

não esqueça que o importante é o valor do presente, não o preço.

Coisas simples 
Chegar em casa e ter energia elétri-

ca, água potável, alimentação e um lar para 
chamar de asilo inviolável. São coisas sim-
ples do dia a dia para a maioria das pes-
soas. Esse fato foi lembrado pelo maravi-
lhense Vanderlei Turmina quando cumpriu 
a missão da paz no Haiti há 10 anos. Jun-
to a 85 militares do Exército Brasileiro, ele 
fazia parte do grupamento dos Capacetes 
Azuis. Turmina relatou que muitas famílias 
do país africano não tinham essa assistên-
cia básica necessária para a sobrevivência. 
Uma realidade diferente da nossa região. 
Geralmente valorizamos algo quando per-
demos ou está em falta. Fica a reflexão.

BOAS NOtÍCIAS

Nesta semana entrevistamos o novo ge-
rente da Caixa Econômica Federal em Ma-
ravilha, Jean Paul Ortmeier. Ele falou so-
bre as novidades: campanha de recuperação 
de crédito, cartão de crédito para aposenta-
dos e pensionistas e novas taxas para finan-
ciamentos de pequenas empresas. São boas 
notícias em tempo de taxa Selic a 6,5%. O 

cenário mudou mui-
to desde que a taxa 
reguladora nacio-
nal estava a 12% e 
o juro “bom” era de 
2,8%. Hoje os juros 
são ofertados abai-
xo de 1% e facilitam 
as ações de empre-
sários e morado-
res que precisam de 
um dinheiro rápido. 

RIO IRACEMA 
Na semana em que as chuvas e um vendaval assustaram e causaram transtornos em toda região, 

uma boa notícia chegou para Maravilha. O Instituto do Meio Ambiente (IMA) liberou a Licença Ambien-
tal de Instalação (LAI) que autoriza o início da obra que vai melhorar a drenagem no Rio Iracema. Uma 
obra muito aguardada pela população local, principalmente por quem tem residência ou empresa nas 
proximidades do rio. Esta será a primeira etapa das obras, mas já é um grande passo. A população me-
rece a obra, merece não reviver todo medo e pavor de 2015, quando o município enfrentou uma de suas 
maiores tragédias. Agora é só esperar, em breve teremos a equipe da Gaia Rodovias trabalhando na obra. 

TIRA-TEIMA 

É amanhã o tira-teima entre as equipes de Maravilha no Estadual de Futebol não Profis-
sional – Fase Oeste. No ano foram dois jogos e uma vitória para cada lado e o jogo deste do-
mingo (2) vale mais que um simples tira-teima para ver quem fica com mais vitórias em rela-
ção ao outro, vale a vida dentro da competição. A partida é a penúltima na fase de classificação 
e dentro do grupo D o CRM está mais bem classificado, mas não pode pensar em perder, pois 
se isso acontecer pode estar dando adeus à competição. O Guarani atualmente está em situa-
ção mais delicada que o próprio CRM, é o quarto do grupo e nesta posição não obtém classifi-
cação. Tanto para o Guarani, quanto para o CRM, só a vitória interessa. O clássico promete. 

O Líder
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PSIQUE & AMOR
Psicoterapeuta e antropólogo (49) 98895 5231

ELOgiE-LHE Os POnTOs POsiTiVOs, E sEu 
fiLHO Há DE MELHORaR infaLiVELMEnTE

Sem perceber, os pais se atêm aos “pon-
tos negativos” do filho e tentam corrigi-lo, 
ao invés de reconhecer os “pontos positi-
vos” (qualidades). Mas neste mundo existe 
um princípio segundo o qual “manifesta-se 
aquilo que mentalizamos”. Assim, se obser-
vamos os pontos negativos, eles se ampliam. 
Devemos, portanto, fazer o possível para ob-
servar os “pontos positivos”, e nunca proferir 
palavras que enfatizem os “pontos negativos”.

finaLiZaDO Moradores estão ativando água e luz para iniciar a vida no local

Mutuários começam a receber 
casas do Loteamento nosso sonho

Os mutuários começa-
ram a receber as chaves das 
residências do Loteamento 
Minha Casa, Nosso Sonho, 
em Maravilha. A entrega ini-
ciou nesta semana. Após um 
longo tempo de espera, os 
moradores estão ativando 
água e luz para iniciar a vida 
no local.

De acordo com Marco 
Aurélio Folle, da empresa 
responsável pela execução 
da obra, 31 casas foram en-
tregues até às 12h de quar-
ta-feira (29). “Estamos sor-
teando os mutuários e 
entrando em contato, ligan-
do e agendando a entrega”, 
explica.

Para instalação de água 
e luz, os mutuários devem 

levar até a Casan e a Celesc 
com os documentos e fazer 
a solicitação. Folle lembra 
que são necessários os do-

cumentos pessoais, contra-
to e declaração com núme-
ro da obra, que é fornecido 
pela construtora. 

Sobre a data para entre-
ga de todas as residências, 
a empresa afirma que fará o 
mais breve possível. 

Casas estão prontas e já foram entregues mais de 30 estruturas para mutuários

 Kasa Empreendimentos

ginCana
Clube de Lions promove integração
Diana Heinz

No domingo (26) 110 
pessoas participaram de uma 
integração entre o LEO Clu-
be Maravilha, Lions Clu-
be Maravilha e Lions Clube 
Maravilha Oeste. Confor-
me a organização, o even-
to era uma vontade antiga e 
surgiu a ideia de promover 
uma gincana entre os parti-
cipantes e ao mesmo tempo 
incluir a tradicional Campa-
nha do Agasalho. “O obje-
tivo da gincana era integrar 
mais os três clubes e forta-
lecer vínculos. Essa confra-
ternização não acontecia há 
alguns anos e ficamos mui-

evento teve jogos, almoço e recolha de meias para produção de cobertores

Divulgação

to contentes pela presen-
ça dos companheiros”, afir-
ma a comissão organizadora. 

A campanha em conjunto 

recolheu meias usadas para a 
transformação de cobertores 
que posteriormente serão do-
ados. O objetivo era a recolha 

de 700 meias, porém com a 
participação dos integrantes 
a meta foi triplicada com o 
recebimento de 2.100 meias.  

sOMOs ViOLEnTOs

Segundo o Mapa da Violência 2018 o Brasil é o pais mais violento do 
mundo, 30 vezes mais do que a Europa e com mais de 60 mil mortos por 
ano, enquanto a somatória de todos os mortos de todos os outros países jun-
tos chega a 40 mil. 

A violência se tornou parte de nosso cotidiano: de maneira direta ou in-
direta, diariamente, somos expostos a todo tipo de informação alusiva a atos 
de violação à integridade física, psicológica e moral de outros seres huma-
nos. Somos testemunhas de atos violentos, conhecemos pessoas que foram 
vítimas e também agressoras, ou somos nós próprios vítimas ou responsá-
veis por ações que deixam sequelas físicas e psicológicas. Por essa razão, tra-
tar do tema violência envolve sempre o risco da sua banalização e do uso do 
senso comum. Pensar o problema de maneira séria requere adotar um dis-
tanciamento apropriado, procurando analisá-lo sob um enfoque objetivo e 
transdisciplinar (psicológico, sociológico, biológico, político, etc.). 

Mas o que é de fato a violência e quais as suas origens? 
Vivendo, formei minha opinião/resposta que aqui compartilho com 

vocês: 
No Oxford English Dicitonary, a violência vem definida como “uso ile-

gítimo da força”.
Portanto a violência é o que se exerce sempre com força contra um obs-

táculo. Ou seja, o comportamento de uma pessoa contra outra que ela con-
sidera como um obstáculo à realização de seu desejo. 

Aqui podemos ver, iminentemente na mesma definição, a natureza da 
sua origem enquanto a violência levanta um problema para a inteligência na 
medida em que nega a consciência e, portanto o próprio poder de filosofar. 

Quem sabe de filosofia, sabe que a violência pode ser concebida al-
ternadamente como de origem puramente natural (Hobbes, Nietzsche), 
ou como proveniente de uma vida social mal organizada (Rousseau, Prou-
dhon, Stirner). 

Daqui vem a ambiguidade do ponto de vista moral a seu respeito: é re-
jeitada como opressão e ausência de direito (Rousseau), ou suas virtudes li-
bertadoras são exaltadas quando se a apresenta como uma resposta a uma 
violência sempre anterior (Marx).

Mas de todas as maneiras, e é o primeiro pilar da minha opinião, a res-
posta sobre o que é violência, é já claro: 1) a violência é um fato totalmen-
te e exclusivamente humano, justamente por conta dessa sua peculiaridade 
mental inteligível, que a difere do instinto e da agressividade animal. 

Sim, porque de fato, a realidade, da qual se desenha a possibilidade da 
linguagem razoável, do discurso coerente, da filosofia, numa palavra, da ra-
zão, é a violência. Isso porque é a mesma linguagem, ou a razão, que faz apa-
recer a violência. O homem, ser agente e falante, é o único a revelar a violên-
cia, porque é o único a buscar e a criar um sentido para a sua vida e para o seu 
mundo; um sentido para a sua vida num mundo organizado e compreensí-
vel por referência à sua vida. Os animais podem ser violentos como os leões 
ou organizados como as formigas, mas só são violentos ou organizados aos 
olhos do homem. Só o homem conhece e designa a violência, o absurdo, o 
sem sentido. Para a fera, atirar-se sobre a sua presa não é insensato nem vio-
lento, assim como não é insensato nem violento não poder viver fora do for-
migueiro. O homem é o único ser, pelo menos no estágio atual do conheci-
mento, que pode captar o insensato e dizer não ao insensato.

Ou seja, a violência é só humana enquanto um complexo produto da 
consciência que não resolve o equilíbrio entre a razão e o desejo, numa pers-
pectiva egoísta. 

A partir desse entendimento, IMHO, a violência nasce e se espalha por:
1. Incapacidade de dialogar: ou seja, por imaturidade. Todas as vezes 

que as partes não sabem resolver dialogando, nasce a violência, que seja por 
ignorância, burrice, egoísmo, incompetência, arrogância, moralismo, etc. E 
os países onde faltam famílias estruturadas, um bom sistema público de ins-
trução e governos honestos tem muito disso. 

2. Percepção de injustiça: todas as vezes que o sistema, em termos de 
instituições e dispositivos, falha e cria injustiça. A violência vem da sensação 
que o contrato social não funciona e as instituições ou não garantem justiça, 
ou elas mesmas são produtores de discriminação, desigualdade, interesses 
particulares e assim vai… e que esta injustiça seja a impunidade, o “quem in-
dica”, a política dos favores e dos amiguinhos, a ausência de mercado livre, a 
língua desregrada, os processos sumários, a politicagem, a sonegação, o pa-
rasitismo, o partidarismo, a desigualdade econômica, as regras aplicadas de 
maneira discriminatória, uma visão ontológica material ou o moralismo re-
ligioso, tanto faz.

Dá para entender porque somos o país mais violento do mundo?
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PEDágiO sOLiDáRiO

Ong ame bicho vai promover venda de rosas 
CaMilla Constantin

No sábado (8) a Ong 
Ame Bicho irá realizar pe-
dágio solidário com venda 
de rosas vermelhas em dois 
semáforos de Maravilha. A 
iniciativa será feita das 8h 
às 12h, em frente à Magazi-
ne Luiza e Escola de Educa-
ção Básica João XXIII, com 
cada flor no valor de R$ 5. 

De acordo com os or-
ganizadores, a venda de 
rosas foi pensada em ra-
zão da proximidade do Dia 

Cada flor será comercializada por r$ 5

dos Namorados, em 12 de 
junho. “A intenção ao fa-
zer o pedágio solidário é 

oportunizar que a popula-
ção contribua com a nos-
sa instituição não-governa-

mental e ao mesmo tempo 
presenteie a pessoa ama-
da com um gesto singelo de 
amor e carinho”, afirmam. 

Todo o valor arrecada-
do com a ação será utiliza-
do para pagar as contas da 
Ong. Os integrantes desta-
cam que precisam quitar 
as dívidas com o veteriná-
rio e com os gastos men-
sais que possuem com os 
lares temporários. Quem 
quiser ajudar também 
pode doar ração ou qual-
quer quantia em dinheiro. 

Arquivo/O Líder

Objetivo é dar vasão à água e diminuir o risco de inundação

agORa Vai Documento deve chegar ao município na próxima semana

Licença ambiental para obra 
no Rio iracema é aprovada
Cleiton Ferrasso 

A obra de melhoramen-
to fluvial no Rio Iracema de 
Maravilha finalmente vai 
sair do papel. O que esta-
va demorando era a libe-
ração da Licença Ambien-
tal de Instalação (LAI) do 
Instituto do Meio Ambiente 
(IMA) para iniciar as obras. 
O documento foi aprovado 
na quarta-feira (29) e deve 
chegar ao município no 
máximo até o fim da próxi-
ma semana. 

Com o documento em 
mão, a prefeitura pode ini-
ciar as obras de canalização 
e desassoreamento mecani-
zado no leito do rio. O ob-
jetivo é dar vazão na água 
e diminuir o risco de inun-
dação na cidade. O trabalho 
deve começar nas proximi-
dades da BR-282 até próxi-
mo do campo do CRM. Nes-
te trajeto, duas pontes serão 
substituídas. Para esta pri-
meira etapa, o recurso já 
está garantido, segundo a 
prefeita, Rosimar Maldaner. 

O projeto executivo ini-
cial havia apontado valor 
de R$ 27 milhões, no entan-
to, o governo federal orien-
tou o município a dividir o 
projeto em três etapas. Para 
a primeira fase, o municí-
pio conseguiu empenhar 

recurso de R$ 7,5 milhões 
do Ministério da Integração 
Nacional, por intermédio 
do deputado federal Celso 
Maldaner (MDB). Com o di-
nheiro garantido, a prefei-
tura licitou a obra com valor 
máximo de R$ 8,3 milhões. 
A partir disso, a empresa 
Gaia Rodovias venceu a lici-
tação no valor de R$ 6,9 mi-
lhões. 

“Do valor de R$ 7 mi-
lhões e 500 mil empenha-
dos no ministério, já es-
tão depositados na conta 
da prefeitura de Maravilha 
mais de R$ 2 milhões para 
a primeira fase. Conforme 
formos executando a obra, 

poderemos dispor de mais 
recursos”, explica Rosimar. 

A prefeita e o vice, San-
dro Donati, comemoraram 
a decisão, mas destacaram 
que antes de qualquer in-
tervenção no Rio o muni-
cípio terá que cumprir al-
gumas condicionantes 
vinculadas à licença. “Va-
mos nos reunir com a em-
presa e programar o início 
das obras. Assim que tiver-
mos definido o cronogra-
ma, divulgaremos para to-
dos. Vamos comunicar a 
comunidade sobre a obra 
por meio da imprensa e 
canais oficiais de comuni-
cação do município”, des-

tacaram.
Rosimar e Donati defi-

niram a canalização e o de-
sassoreamento mecanizado 
do Rio Iracema como uma 
das obras mais importantes 
da história de Maravilha. 
“O Rio Iracema faz parte 
da nossa vida, faz parte da 
trajetória da nossa cidade. 
Este é o início de uma das 
obras mais importantes da 
história de Maravilha e te-
mos consciência do nosso 
compromisso em bem exe-
cutá-la e vamos continu-
ar trabalhando para que ela 
seja concluída na sua totali-
dade e em todo o trajeto do 
nosso rio”, comentam.

Carine Arenhardt/O Líder

Enquanto é tempo
Dizem que o seguro morreu de velho. Engano. O seguro não 

existe, por isso não pode ter morrido, mas... Podemos de certo 
modo “inventar” alguns seguros na vida. Uma espécie de tapea-
ção existencial, mas é bem melhor que nada, bem melhor que o 
desencanto diante dos incontornáveis.

Estou dando estas voltas em razão de uma entrevista que aca-
bei de ler com o Muricy Ramalho. O Muricy jogou futebol, nunca 
foi craque, mas exuberou nos esforços e pelas camisetas molha-
das de suor que ao fim das partidas deixava no vestiário... Encerra-
da a vida de jogador, Muricy foi para o “banco”, não como um atle-
ta reserva, mas como treinador. E aí consagrou-se, tantos foram 
os títulos que conquistou por grandes equipes do futebol do Bra-
sil. Mas o que agora interessa é o fato que aconteceu ao Muricy ao 
meio de sua intensa atividade de treinador. Foi nunca certa tarde...

Muricy sentiu um incômodo diferente, sobre o peito. Era o 
início de uma grave cardiopatia. Levado para o Hospital foi dire-
to para a UTI. E como eu sempre disse, as pessoas só mudam de 
pensamentos quando chegam a uma UTI, conscientes. Quando 
alguém cai numa UTI e permanece consciente, ainda que em es-
tado grave, a pessoa pensa em sua vida, reavalia o modo de viver 
e, quase sempre, vê que vivia errado, que se houver uma chan-
ce tudo vai mudar... Alguns têm essa sorte, a sorte de sair da UTI 
para uma nova vida. Muricy teve essa sorte.

Na UTI o treinador viu que não estava vivendo, vivia só o fu-
tebol, um futebol absorvente, que seca o ser humano por den-
tro tantas são as preocupações e as responsabilidades. Acaba-
do um jogo, começa o próximo. Ver tapes, ler jornais, pensar nos 
treinos, nas táticas, estudar o adversário, enfrentar a imprensa, 
a torcida, tudo. O futebol branqueia cabelos e desacerta o cora-
ção. Muricy saiu da UTI e largou o futebol. – Ah, mas ele já esta-
va rico! Isso é secundário, muitos ricos se esfalfam à morte. Sem 
segunda chance.

E quantos de nós vivemos assim, pobres ou ricos? Quantos, 
vivemos valorizando o que não nos dá vida, nos tira, isso sim, o 
sono, o entusiasmo, nos exaure nos esforços por mundanismos 
ocos, sem valor, quantos?

Se você estiver em dúvida sobre algo aparentemente signi-
ficativo para você avalie bem, antes que seja tarde. Muricy teve 
sorte, muitos não a tiveram.

TOnTiCE
A palavra era outra, bem mais contundente, mas... Deixei-a 

leve: tontice. Foi em razão desta manchete: - “Radares móveis são 
armadilhas nas rodovias federais”. Isso foi dito em Brasília. Só um 
bocó para dizer isso. Se o motorista se ativer às sinalizações de 
trânsito e às normas de decência e compostura, nenhuma “arma-
dilha” o vai multar... Difícil lidar com cabeças de porongo.

VaLOREs
Nós todos, por maioria absoluta, escolhemos os bens que 

nos vão ou podem fazer felizes puramente pelos conceitos dos 
outros, muito mais do que pelos nossos próprios sentidos. Vem 
daí o sucesso das publicidades de toda sorte. Somos bichos in-
defesos diante das publicidades e da nossa pouca consciência. 
E o preço dessa estultícia é o permanente inconformismo tão 
pronto chegamos ao com que “sonhamos” como objeto de felici-
dade. Irracionalidade pura.

faLTa DiZER
Não apenas trabalhadores fazem malfeito o trabalho. Muitas 

empresas fazem o mesmo. Diminuem, por exemplo, a quantida-
de do produto na caixa ou a espessura do papel higiênico e man-
têm o mesmo preço anterior. Os safados aumentam o lucro dimi-
nuindo os ganhos do cliente. Identificados, não compremos mais 
desses trapaceiros.
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Em Maravilha, o quinto mês do ano registrou média superior 
a 300 milímetros de chuva

acima da média, chuvas 
causam prejuízos na região 

EL niÑO

As estações mais frias do ano chegam 
chuvosas em 2019. O fenômeno el 
niño provoca chuvas frequentes e 
acima da média no período, o que já 

se comprovou em maio. em maravilha, o quinto 
mês do ano registrou uma média superior a 300 
milímetros de chuva, mais de 100% acima do 
esperado, que era de 130 a 140 milímetros.
Os números foram repassados pela epagri, que 
também já confirmou chuva acima da média para 
o trimestre que inicia hoje (1º), especialmente 
nos meses de junho e julho. nos próximos três 
meses os valores de chuva variam de 110 a 150 
milímetros mensais no Oeste e meio-Oeste, sendo 
que em junho as áreas do Oeste próximas ao 
Paraná tendem a apresentar valores próximos a 
170 milímetros. 
O frio deve se intensificar a partir deste mês, mas 
a temperatura para o trimestre estará acima 
da média climatológica em Santa Catarina. A 
nebulosidade e chuva mais frequentes amenizam 
o frio, deixando os valores de temperatura mínima 
acima do esperado para a época do ano. As 
ondas de frio serão escassas e pouco duradouras, 
intercalando com períodos mais aquecidos. 

Outono e inverno serão chuvosos

Conforme o extensionis-
ta rural da Epagri de Maravi-
lha, Neimar Gutbier, o excesso 
de chuva prejudicou lavouras 
em toda região. Em Maravilha 
o cenário não é diferente, com 

perdas significativas principal-
mente em lavouras de feijão, 
milho e pastagens. 

O feijão foi a cultura mais 
prejudicada pelo excesso de 
umidade e falta de luminosida-

PERDas nO fEiJãO E MiLHO

de com muitos dias nublados. 
Conforme Gutbier, o período 
chuvoso atrapalhou a colhei-
ta, principalmente nas lavou-
ras plantadas mais tarde. O 
grão caiu do pé ou brotou de-
vido à umidade, não servindo 
mais para consumo humano. 
Os produtores ainda finalizam 
a colheita, mas o que pode ser 
aproveitado está sendo vendi-
do principalmente para produ-
ção de ração. Quem plantou a 
lavoura a partir do fim de janei-
ro está tendo dificuldade de co-
brir até mesmo o custo de pro-
dução.  

O milho safrinha também 
acumula perdas, tanto na pro-
dução de silagem, como no 
grão. Conforme o extensionis-
ta da Epagri, há registro de do-
enças na folha, queda da plan-
ta pelas chuvas e vento e perda 
de qualidade. Os prejuízos tam-
bém são mais significativos nas 
lavouras plantadas mais tarde. 

Um dos desafios enfrenta-
dos agora pelos produtores é 
com o início do plantio de tri-
go. As chuvas atrapalham a en-
trada de máquinas nas lavouras 
que podem causar a compacta-
ção do solo. 

PECuáRia LEiTEiRa 
Os produtores de leite enfrentam 
problemas com as lavouras de 
pastagens. O excesso de chuva 
tarda o crescimento do pasto e 
acaba afetando a alimentação do 
gado. longos períodos chuvosos 
também causam queda na 
produção de leite. Outro problema 
é o acúmulo de barro próximo de 
instalações das salas de ordenha, 
o que aumenta o risco das vacas 
desenvolverem mastite, além de 
afetar o bem-estar animal.

aPiCuLTuRa 
O excesso de chuva também 
prejudica a apicultura, 
dificultando a coleta do pólen e 
néctar pelas abelhas. Conforme 
Gutbier, os produtores precisam 
fazer a suplementação alimentar 
dos apiários. A preocupação é 
em manter os enxames sadios 
no inverno, evitando a morte 
ou diminuição significativa na 
população de abelhas. 
As consequências com a falta 
de suplementação alimentar 
das abelhas pode acabar 
afetando a produtividade da 
safra no segundo semestre. 
O extensionista orienta aos 
produtores a conferir o estoque 
de alimento nas caixas. Dois 
tipos de suplementação podem 
ser fornecidos, com alimentação 
energética composta por xarope 
de açúcar e alimentação proteica 
fornecida principalmente em 
forma de ração na pasta. 

Cultura do feijão é a mais afetada 

aLagaMEnTOs EM MaRaViLHa
O registro de chuvas in-

tensas também causa trans-
tornos na cidade. Na madru-
gada de quinta-feira (30) fortes 
pancadas de chuvas causaram 
alguns pontos de alagamento 
no perímetro urbano de Ma-
ravilha, afetando residências 
e empresas. O alto volume de 

chuva em um curto período de 
tempo dificultou o escoamen-
to da água pelas bocas de lobo.

O Corpo de Bombeiros 
informou que estava mo-
nitoramento o nível do Rio 
Iracema e que foram confir-
mados alguns princípios de 
alagamentos. 

Na quinta-fei-
ra um forte ven-
daval atingiu São 
Miguel do Oeste e re-
gião, causando des-
telhamentos em re-
sidências e empresas 
e quedas de árvo-
res e postes de ener-
gia elétrica. O vento 
também atingiu a re-
gião de Bandeiran-
te e Paraíso. O Cor-
po de Bombeiros de 
São Miguel do Oeste 
distribuiu lonas para 
moradores afetados. 

Houve bloqueios 
temporários no trân-
sito da cidade e rodo-
via SC-492, que liga 
São Miguel do Oes-
te e Bandeirante, de-
vido às quedas de ár-
vores. Na BR-282, 
próximo a São Mi-

 Alagamento em residência no Bairro Pioneiro

Alagamento em empresa no Bairro Pioneiro

VEnDaVaL EM sãO MiguEL DO OEsTE E REgiãO

guel do Oeste, hou-
ve queda de árvores 
nas laterais deixan-
do pistas parcialmen-
te interditadas. A es-

vendaval causou estragos em São miguel do Oeste

Queda de árvores atingiu pista na Br-282

Fotos: O Líder/WH Comunicações

Divulgação

tação meteorológica 
do Instituto Nacional 
de Meteorologia desta-
cou que os ventos che-
garam a 130km/h.

Carine arenHarDt
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“em qualquer país em que o talento 
e a virtude não produzam progresso, 
o dinheiro será a divindade nacional” 

Denis Diderot
por RAqUEL BASSO HÜBNER

ECONOMIA E NEGÓCIOS
raquel@jornalolider.com.br

Dívidas de IPVA em Santa Catarina são incluídas pela 
primeira vez no Prefis

Até o dia 28 de junho contribuintes catarinenses com débito em atraso 
no Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) poderão re-
alizar o pagamento por meio do Programa Catarinense de Recuperação Fis-
cal (Prefis). “Esta é a primeira e última oportunidade de quitar as dívidas com 
desconto sobre multas e juros, pois nos próximos quatro anos não será repe-
tido este benefício. No caso do IPVA, o pagamento deve ser integral e em cota 
única”, reforça o secretário de Estado da SEF/SC, Paulo Eli. O desconto será 
de 90% sobre multa e juros relacionados ao imposto e de 70% em casos de dí-
vidas decorrentes do descumprimento das obrigações acessórias. A redu-
ção é válida para débitos constituídos ou não, inscritos em dívida ativa ou não, 
cujos fatos geradores tenham ocorrido até 30 de setembro de 2018. O aces-
so para emissão do documento que concede o benefício foi desenvolvido pela 
equipe técnica do Sistema de Administração Tributária (SAT) da SEF/SC.

Para aquecer economia, 
Guedes quer liberar 
dinheiro de conta 
ativa do FGTS

O governo já vinha estu-
dando liberar os saques de 
PIS/Pasep e FGTS para aque-
cer a economia. O ministro dis-
se que as “torneiras” de re-
cursos não podem ser abertas 
sem mudanças fundamen-
tais para evitar “voo de gali-
nha”. “Na hora que você faz as 
reformas e libera isso, é como 
se fosse uma chupeta de ba-
teria, você dá a chupeta com 
a certeza que o carro vai an-
dar”, comparou o ministro da 
Economia, Paulo Guedes.

SC tem saldo positivo de mais de 6,4 mil 
empregos formais em abril, diz Caged

Santa Catarina registrou saldo positivo de 6.415 empregos formais em 
abril deste ano, conforme divulgado pelo Cadastro Geral de Empregados 
e Desempregados (Caged). Entre os setores, os destaques são o de servi-
ços e a indústria. Dentro dos serviços, tiveram mais criação de vagas o se-
tor imobiliário, com 1.519 novos postos, e os serviços médicos, odontoló-
gicos e veterinários, com saldo de 827. No total, o setor de serviços gerou 
3.070 novas vagas com carteira assinada. A indústria teve saldo positi-
vo de 2.021 postos. As áreas que geraram mais vagas foram a de alimen-
tos e bebidas, com saldo de 452, e a têxtil, com 438. Entre as cidades com 
mais de 30 mil habitantes, as que tiveram mais criação de vagas foram:

joinville - saldo de 886 postos
São josé - saldo de 836 vagas
Criciúma - saldo de 578
Chapecó - saldo de 540
Blumenau - saldo de 382
indaial - saldo de 331

Caixa divulga campanha de renegociação de dívidas
A Caixa lançou na terça-feira (28) campanha para renegociação de dívidas de cré-

ditos comercias para pessoas físicas e empresas. A campanha Você no Azul englo-
ba cerca de três milhões de clientes, proporcionando facilidades para regulariza-
ção de débitos com atraso superior a 360 dias com descontos que variam entre 40% 
e 90% para liquidação à vista, conforme a situação dos contratos e o tipo de opera-
ção de crédito. A Você no Azul abrange cerca de 2,6 milhões de clientes pessoa fí-
sica, dos quais 92% poderão quitar suas dívidas à vista por valores inferiores a R$ 
2 mil, e 320 mil pessoas jurídicas, em que 65% tem possibilidade de quitar à vis-
ta com valores inferiores a R$ 5 mil. A ação estará vigente por 90 dias em todo o ter-
ritório nacional e os clientes poderão receber atendimento por meio do site www.ne-
gociardividas.caixa.gov.br, pelo telefone 0800 726 8068 opção 8, nas redes sociais da 
Caixa no Facebook (facebook.com/caixa), Twitter (twitter.com/caixa) e agências.

BRF E MARFRIG AnunCIAM FuSãO E 
PROCESSO DE 90 DIAS PARA nEGOCIAçãO

A BRF (BRFS3) e a Marfrig (MRFG3) irão iniciar um pro-
cesso de negociação por 90 dias, prorrogáveis por mais 30, 
para fundir os seus negócios, mostra um comunicado envia-
do ao mercado na quinta-feira (30). A nova companhia será dis-
tribuída entre 84,98% para a BRF e 15,02% para a Marfrig. De 
acordo com a nota, as empresas esperam criar um líder mun-
dial no mercado de proteínas com ampla diversificação geo-
gráfica e de produtos. Além disso, esperam reduzir os riscos e 
aproveitar o “alto potencial de sinergias operacionais e finan-
ceiras em virtude do equilíbrio e complementariedade de produ-
tos, serviços e diversificação geográfica com relevância no Bra-
sil, Estados Unidos, América Latina, Oriente Médio e Ásia”.

Preço do novo iPhone no Brasil é o mais 
alto do mundo, diz pesquisa

Os brasileiros fãs da Apple não têm muitos motivos para comemorar o mais re-
cente aparelho de marca, o iPhone XS, lançado no mês de setembro. De acordo 
com o mapeamento de preços realizado anualmente pelo Deutsche Bank, o telefo-
ne é vendido no Brasil por R$ 8.220 mil (US$ 2.050), valor mais alto entre os 40 pa-
íses pesquisados pelo ranking. Segundo o levantamento do banco alemão, o va-
lor cobrado pelo aparelho da Apple no Brasil é 164% mais caro em relação aos 
R$ 5.016 mil (US$ 1.251) cobrado pelo mesmo modelo nos Estados Unidos. Es-
pecialistas ouvidos pelo R7 no lançamento do novo iPhone atribuem o alto va-
lor dos produtos eletrônicos à alta carga tributária embutida nos itens que che-
gam ao Brasil, que pode variar de 39% a 42%. Os valores representam a cobrança 
do imposto de importação, PIS, Cofins e ICMS sobre os produtos importados.
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Diana Heinz

Advogada, especialista em 
direito previdenciário, direito 
constitucional e novos direi-
tos, e com mestrado em Direi-
tos Fundamentais, Maria Hele-
na Pinheiro Renck publicou um 
livro pela editora Alteridade no 
último mês. A ideia da obra sur-
giu ainda na época da finaliza-
ção do mestrado, Maria Helena 
passava pela maternidade e re-
solveu que iria esperar. 

Há alguns meses o traba-
lho foi enviado à Editora Alteri-
dade, conhecida por títulos de 
importantes na área do direi-
to previdenciário, a qual con-
firmou a publicação. “A limi-

Para a autora, o livro deve servir como instrumento de auxílio à causa

DiREiTO Obra “A limitação temporal do conceito de pessoa 
com deficiência” foi lançada pela Editora Alteridade

Maria Helena Pinheiro Renck lança 
livro na área de seguridade social

tação temporal do conceito de 
pessoa com deficiência: restri-
ção ao Direito Fundamental ao 
Benefício Assistencial”, foi o tí-
tulo escolhido, com o auxílio do 

Professor José Antonio Savaris. 
O livro tem como tema as res-
trições legais a direitos huma-
nos fundamentais de pessoas 
com deficiência, dedicando-se 

especificamente ao caso da le-
gislação de assistência social no 
que diz respeito ao Benefício de 
Prestação Continuada (BPC). 

A obra foi publicada em 
abril e no último fim de sema-
na teve sua primeira venda du-
rante o 5º Congresso Brasilei-
ro de Direito Previdenciário 
do Ieprev, realizado em Belo 
Horizonte, Minas Gerais. O li-
vro será oficialmente lançado 
na sede da Unoesc em Chape-
có no dia 27 de junho, no Se-
minário Internacional Sobre 
Segurança Social, Desenvol-
vimento Sustentável e Direi-
tos Fundamentais. Maravilha, 
também terá um evento de 
apresentação. 

Diana Heinz /O Líder

O coral alemão Immer 
Fröhlich, da Associação Cul-
tural Alemã de Maravilha 
(Acalmar), participou do en-
contro interestadual de co-
rais na comunidade de Cas-
telinho, interior de Frederico 
Westphalen (RS). O even-
to, com apresentações e jan-
tar, contou com a participa-
ção de mais de 400 pessoas. 

Conforme a presiden-
te, Orfila Reinehr, e o secretá-
rio, Altair Reinehr, o encontro 
artístico e cultural foi um su-
cesso. “Organização nota 10”, 
dizem. O Coral Immer Fröhli-
ch irá participar hoje (1º) 
de um encontro em Cunha 
Porã, promovido pela Igre-
ja Evangélica de Confissão Lu-
terana no Brasil (IECLB).

maravilhenses prestigiaram o evento 

iMMER fRÖHLiCH
Coral alemão participa de 
encontro interestadual

Divulgação

Cleiton Ferrasso 

Dia 29 de maio é o Dia 
Internacional dos Peaceke-
epers, ou Capacetes Azuis, 
pessoas que cumpriram 
missões humanitárias no 
Haiti. Vanderlei Turmina, de 
Maravilha, foi um dos 85 mi-
litares do Exército Brasilei-
ro que ficou meio ano em 
missão no Haiti em 2010. 
“Nossa missão era manter 
o ambiente seguro com vá-
rios patrulhamentos a todo 
o momento. Quando che-
gavam doações, como ali-
mentos, roupas, entre outros 
mantimentos aos morado-
res, era necessário escoltar 
os materiais do ponto de re-

a sERViÇO Da PáTRia 

Maravilhense lembra missão no Haiti como um dos Capacetes azuis
Fotos: Arquivo Pessoal 

Porto de Cete Solé, um dos lugares em que vanderlei Turmina cumpriu a missão Turmina relembra momentos com um grupo de crianças haitianas

cebimento até o ponto de re-
cebimento pelo risco de rou-
bos entre os moradores”, 
lembra. Antes de embar-
car na missão, o grupo fez 
um treinamento de seis me-

ses para se adaptar ao clima 
e realidade social do Haiti. 

Turmina comenta que 
mesmo com a preparação, 
o impacto social é inevitá-
vel. “O ambiente quente é 

um dos fatores difíceis que 
enfrentamos. Outro ponto é 
a dificuldade de comunica-
ção com a família. Conver-
sávamos uma vez por sema-
na. Hoje tem o WhatsApp 

que facilita muito. Naque-
la época não existia o apli-
cativo. Algo que marca mui-
to é ver alguém passando 
alguma necessidade e não 
poder ajudar, como crian-

ças passando fome. Mesmo 
querendo, não conseguía-
mos mudar muito a realida-
de delas, lembra Turmina. 

Passados cerca de 10 
anos da missão, hoje Tur-
mina trabalha como pin-
tor, é casado e tem dois fi-
lhos. Porém, aquele trabalho 
que exercera foi fundamen-
tal para perceber os peque-
nos valores que a vida pro-
porciona. “A experiência da 
missão me fez crescer mui-
to pessoalmente. Algo que 
faz refletir sobre a vida e dar 
valor para pequenas coi-
sas que hoje muita gente 
deixa passar despercebido, 
como abrir a torneira e ter 
água para beber”, comenta.
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por DR. GEOVANI DELEVAtI

MEdICINA E SAÚdE

Os anabolizantes esteroi-
des são drogas derivadas do 
hormônio testosterona e são 
conhecidos, principalmente, 
pelos efeitos que causam nos 
músculos (hipertrofia muscu-
lar). No entanto, essas substân-
cias também têm outros efei-
tos, como crescimento do pelo 
facial, acnes, engrossamento 
da voz, alterações na genitália, 
distúrbios do comportamen-
to, retenção de líquido no orga-
nismo, aumento da pressão ar-
terial e podem colocar em risco 
a vida do usuário.

Esses hormônios possuem 
usos clínicos e podem, ocasio-
nalmente, ser prescritos sob 
orientação médica para repor 
o hormônio deficiente em al-
guns homens e para ajudar pa-
cientes aidéticos a recuperar 
peso. Entretanto, por aumen-
tarem a massa muscular, estas 
drogas têm sido cada vez mais 
procuradas e utilizadas por al-
guns atletas para melhorar a 
performance física e por outras 
pessoas para obter uma me-
lhor aparência muscular. Não 
há qualquer controle sob as do-
ses utilizadas, as condições em 
que são aplicadas ou o tempo 
em que são tomadas. Este uso 
estético não é médico, comple-
tamente inadequado e ilegal. 
Algumas pessoas chegam a uti-
lizar anabolizantes esteroides 
de uso veterinário!

Os anabolizantes esteroi-
des podem ser administrados 
de várias formas: pílulas, cre-
mes, tabletes, patches, gotas su-

anabOLiZanTEs 
EsTEROiDEs E 
Os JOVEns

blinguais e injetáveis.

quem está usando 
esteroides anabólicos?

Tanto adolescen-
tes como adultos estão 
usando esteroides ana-
bólicos. Desde 1996 o 
uso juvenil aumentou 
39% entre os estudantes do ní-
vel fundamental; 67% entre es-
tudantes do ensino médio; e 
84% entre os estudantes do últi-
mo ano do ensino médio. Uma 
recente inspeção mostrou que 
1 em cada 16 estudantes já usou 
anabolizantes esteroides. O uso 
está aumentando tanto entre as 
moças como entre os rapazes.

O uso entre atletas universi-
tários também tem aumentado 
bastante e alguns profissionais 
continuam usando essas drogas. 
Também são usados por pesso-
as jovens não-atletas, com ob-
jetivo de desenvolver uma apa-
rência mais musculosa.

Por que se preocupar com os 
anabolizantes esteroides?

Os anabolizantes este-
roides possuem efeitos cola-
terais perigosos, tanto físicos 
como psicológicos. Isso pode 
ser mais perigoso em jovens, 
que estão em fase de desen-
volvimento, podendo inter-
romper o crescimento. Em 
mulheres, podem causar mu-
danças permanentes na voz e 
na genitália.

Ao parar de usar essas dro-
gas, as pessoas podem passar 
por uma severa depressão.

O uso das injeções de 
anabolizantes esteroides pode 
levar ao risco de infecção pelo 
HIV e vírus da hepatite se as 
agulhas forem compartilha-
das. Esteroides anabólicos ob-
tidos sem uma prescrição não 
são confiáveis, pois podem 
conter outras substâncias, os 
frascos podem não ser es-
téreis e, além disso, é possí-
vel que nem esteroides con-
tenham.

O que você pode fazer 
com essas informações?

Se você está usando este-
roides anabólicos sem orien-
tação médica, pare. Você 
pode estar causando danos 
irreversíveis ao seu corpo. 
Se você tem usado esteroi-
des anabólicos e está pas-
sando por problemas de saú-
de, consulte seu médico.

Se você é pai, professor 
ou treinador e conhece jo-
vens que estão usando es-
teroides, converse com eles 
sobre os riscos e aconselhe 
a procurarem um profissio-
nal da saúde para conhece-
rem alternativas nutricionais 
e exercícios para desenvolve-
rem, de modo saudável, sua 
aparência.

Efeitos secundários do uso 
de esteroides anabólicos
Nas garotas:
Pelo facial
engrossamento da voz
Aumento de pelos no corpo
irregularidade menstrual
Aumento de apetite
Crescimento do clitóris
Diminuição dos seios

Nos garotos:
Aparecimento de mamas
redução dos testículos
impotência
Diminuição da contagem dos 
espermatozoides
Calvície

Em ambos:
Acnes
Queda do cabelo
Distúrbios da função do 
fígado
Tumores no fígado
explosões de ira ou 
comportamento agressivo
Paranoia
Alucinações
Psicoses
Coágulos de sangue
retenção de líquido no 
organismo
Aumento da pressão arterial
risco de adquirir doenças 
transmissíveis (Aids, hepatite)

Fonte: www.endocrino.org.br
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inTEgRaÇãO
Centro de Educação infantil 
Cinderela promove festa

Festa de Quem Cuida de Mim. Esse é o nome do evento 
criado pelo Centro de Educação Infantil (CEI) Cinderela para 
promover a integração entre famílias e angariar recursos. A pri-
meira edição do evento será realizada no dia 8 de junho, das 
14h às 17h. Com entrada gratuita, a festa terá a comercializa-
ção de cachorro-quente, brigadeiro, pastel, bolo, suco e água. 
Para a diversão das crianças haverá cama elástica, bingo e pes-
caria. “Pensamos em realizar essa festa para quem cuida dos 
nossos alunos. Queremos que todos possam se divertir e ajudar 
o CEI ao mesmo tempo. Sintam-se convidados”, disse a equipe. 

Carine arenHarDt

O evento foi realizado no 
sábado (25), na Base Koban 
da Polícia Militar de Maravi-
lha, na Praça Padre José Bunse. 
A atividade marcou o início do 
projeto Escolinha de Trânsito, 
idealizado pelo sargento da Po-
lícia Militar Jair Schossller, com 
apoio do Departamento Muni-
cipal de Trânsito e Rotary Club. 

A escolinha apresenta 
uma pista de condução que 
simula situações do trânsito, 
com sinalização, faixa de pe-
destre, semáforo e sensores de 
velocidade. Também fez par-
te da programação de sábado 
a avaliação veicular gratuita, 
simulação de resgate veicular 
pelo Samu e Corpo de Bom-
beiros, orientações sobre trân-
sito, contação de histórias, pin-
tura facial e mateada.

O sargento da Polícia Mili-
tar Jair Schossller faz uma ava-

MaiO aMaRELO Também fez parte da programação avaliação e resgate 
veicular, orientações, contação de histórias, pintura facial e mateada

Evento na base Koban marca início 
do projeto Escolinha de Trânsito

Fotos: Carine Arenhardt/O Lídera

Pista de condução permanece fixa na Base Koban 

Crianças receberam orientações sobre leis de trânsito 

Simulação de resgate veicular pelo Samu e Corpo de Bombeiros

liação positiva do evento de 
sábado e destaca que a Esco-
linha de Trânsito será um pro-
jeto fixo na Base Koban. O ob-
jetivo é utilizar o espaço para 
campanhas e atividades espe-
ciais com crianças sobre edu-
cação no trânsito. 

Schossller fez um agrade-
cimento especial a todos os 
apoiadores do evento, que en-
cerrou as atividades da cam-
panha Maio Amarelo. Ele agra-
dece aos formandos da Escola 
João XXIII, Núcleo de Autome-
cânicas, Corpo de Bombeiros, 

Polícia Civil, Conseg, equipe 
da Contação de Histórias da 
Secretaria de Educação, Or-
trama e em especial ao Rotary 
Club de São Carlos e de Mara-
vilha, que firmaram parceria e 
complementaram os materiais 
da pista de condução. 

O evento foi realiza-
do na terça-feira (28) e teve 
como programação a apre-
sentação do concurso de ora-
tória interno de juniores da 
JCI, etapa local. O concur-
so contou com a participa-
ção de membros da JCI Ma-
ravilha. Neste ano o tema 
escolhido é “Como construir 
uma discussão positiva acer-
ca da igualdade de gêneros”. 
O vencedor foi Maykon Lam-
pert, que vai representar a en-
tidade na etapa regional. 

O concurso interno da 
JCI é realizado anualmen-

te e tem como objetivo valo-
rizar a oratória, como forma 
de crescimento individual, 
aprimoramento e treinamen-
to e discutir temas de relevân-
cia nacional e internacional. 
A atividade busca compro-
var que a geração de oportu-
nidades práticas caracteriza-
se como forma indiscutível de 
preparar e treinar novas lide-
ranças, mantendo vivo o gosto 
pela arte milenar da oratória. 
O concurso também promove 
intercâmbio entre juniores e 
organizações locais de todo o 
território nacional e mundial. 

ETaPa LOCaL 
JCi realiza concurso 
interno de oratória

maykon lampert é o vencedor e segue para a fase regional

Divulgação JCI

Quatro candidatos participaram do concurso interno

Cleiton Ferrasso/O Líder

iniCiaTiVa
sicoob Credial realiza entrega de cadeiras em Cunha Porã

O presidente do Si-
coob Credial, Hermes Bar-
bieri, e o gerente da agência 
de Cunha Porã, Luiz Hub-
ner, realizaram a entrega de 
20 cadeiras ao Grupo Inte-
gração - Alcoólicos Anôni-
mos (AA) de Cunha Porã.

Para o membro e co-
ordenador do grupo, Lau-
ri Majolo, o apoio do Sicoob 
Credial é muito importan-
te. “Só tenho a agradecer ao 
apoio de sempre. A entre-
ga destas cadeiras nos pro-
porciona uma maneira me-
lhor e mais confortável para 
atender aos participan-
tes e toda ajuda nos dá for-

entrega contou com a participação de lideranças do Sicoob e membros do grupo

Divulgação

ça para continuar”, relata.
Barbieri expõe a grati-

dão em realizar estas doa-
ções. “Aqui temos pessoas 
que se recuperaram e es-

tão inseridas na sociedade 
novamente. É muito gratifi-
cante podermos auxiliar de 
alguma maneira, como nes-
te caso, no conforto de no-

vas cadeiras para o local dos 
encontros”, destaca. O ge-
rente do Sicoob Credial de 
Cunha Porã reforça que a 
cooperativa tem como ob-
jetivo auxiliar as entida-
des do município também 
com aportes financeiros. 

O grupo AA de Cunha 
Porã conta com encontros 
nas quintas-feiras, às 20h, 
em uma sala do primeiro 
piso junto à Igreja Católica. 
Caso haja interesse em par-
ticipar, é importante buscar 
informações e conversar com 
responsáveis na Secretaria 
de Saúde do município ou 
com os membros do grupo.
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CaMilla Constantin

muito apreciada no Brasil, a culinária 
árabe é reconhecida pelos temperos 
e especiarias, que dão sabor especial 
às refeições. em maravilha, a Casa do 

Shawarma mudou recentemente de endereço e está 
com diversas novidades. 

Os proprietários, heloana Cella e Fernando ebertz, 
estão à frente do empreendimento há quatro meses 
e destacam que a culinária árabe também vem 
fazendo sucesso no município e região. “É uma comida 
diferenciada, com pouca gordura e levemente apimentada. 
Além disso, buscamos sempre dar um toque especial 
a todos os pedidos para que os clientes se sintam bem 
atendidos e tenham uma experiência completa”, dizem. 

localizado na Avenida maravilha, 456, sala 104 
A, o restaurante atua com lanches árabes e porções 
tradicionais. Da culinária típica, o prato principal é o 
shawarma, lanche feito com pão sírio, saladas, creme de 
alho e carne assada. São diversos sabores oferecidos, 
com carne de gado, frango, peixe ou vegetariano. O local 
também oferece quibe, muito apreciado pelos clientes.

uma das principais novidades é que a Casa do 
Shawarma agora também atende no horário de almoço, 
com refeição diferenciada ou o shawarma aberto, servido 
no prato. O casal adianta que o próximo passo será 
oferecer uma opção em doce e também incluir tabule no 
cardápio, uma salada conhecida por seu frescor e leveza, 
principalmente por conter hortelã. 

O restaurante, somente fechado nas terças-feiras, 
fica aberto das 10h às 14h e das 17h às 23h. Para quem 
preferir, também conta com opção de tele-entrega de 
meio-dia e à noite, para oferecer maior conforto aos 
clientes. “Convidamos a população de maravilha e 
região para conhecer o novo local, principalmente para 
provar nosso prato principal, que é o shawarma. Quem 
experimentar não irá se arrepender”, afirmam.  

Fotos: Divulgação

Shawarma aberto                                                          Opção diferenciada feita para o almoço               Kit composto de batata, polenta, frango e peixeQuibeShawarma

LanCHEs áRabEs 

Casa do Shawarma atende agora na Avenida maravilha

heloana Cella e Fernando ebertz com a filha, eloah restaurante conta com espaço confortável para atender aos clientes

Fotos: Camilla Constantin/O Líder

Fotos: Camilla Constantin/O Líder

Restaurante localizado na Avenida Maravilha também atende no horário de almoço

infORME PubLiCiTáRiO
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A equipe gestora do Centro 
de Educação de Jovens e Adul-
tos (Ceja) participou de reunião 
para avaliar o andamento do 
projeto Despertar pela Leitura, 
desenvolvido na Unidade Prisio-
nal Avançada de Maravilha des-
de o início do ano letivo. O en-
contro contou com a professora 
que atua no projeto, Marli Ne-
mirski, e agente penitenciária. 

Com a iniciativa, o apenado 
faz a leitura da obra e no prazo 
de 30 dias redige uma resenha. 
Se for considerada satisfató-
ria pela professora e equipe res-
ponsável, a resenha é encami-
nhada ao poder judiciário, que 
poderá ou não reduzir a pena 
em quatro dias. O projeto com-
templa atualmente 30 deten-
tos e em breve será ampliado. 

encontro foi realizado para avaliar andamento das atividades

LEiTuRa

RECOnHECiMEnTO

Ceja desenvolve projeto 
na unidade Prisional avançada 

super auriverde avança 
no ranking da abras

Divulgação

A rede de Supermercados 
Auriverde ocupa uma posição 
de destaque dentro do ranking 
da Associação Brasileira de 
Supermercados (Abras), ga-
nhando dez posições em re-
lação ao ano anterior. 

As informações repassa-
das quanto ao Super Auriver-
de são referentes às lojas lo-
calizadas nos municípios de 
Maravilha, Cunha Porã, São 
Carlos, Flor do Sertão e San-
ta Terezinha do Progresso. 
Nestas, a rede conta com área 
total de 3.815 metros qua-
drados e fechou o ano 2018 
com 160 colaboradores.

Com faturamento total de 
R$ 59.949.210 milhões, a Super 
Auriverde aparece no Ranking 
Abras/SuperHiper 2019 na po-

sição 283. O estudo também 
posiciona as maiores empre-
sas do ramo supermercadista 
do Estado de Santa Catarina e 
da região sul do Brasil, onde a 
rede ocupa a posição 30, com o 
Super Auriverde de Maravilha.

Vanderlei Nicola, ges-
tor de Supermercados da Au-
riverde, comenta a satisfação 
em ver o trabalho de cente-
nas de profissionais sendo re-
alizado com sucesso. “Ofere-
cendo sempre qualidade, bom 
atendimento e excelência aos 
clientes e associados da Auri-
verde e permitindo com que 
a prática de gestão e contro-
le da eficiência administrativa, 
juntamente com demais ati-
tudes positivas, gerem bons 
resultados para todos”, diz.

aÇãO iTinERanTE
Município recebe Caravana da Produtividade de Trigo

Produtores associa-
dos da Cooperativa Auri-
verde acompanharam na 
última semana a “Carava-
na da Produtividade de Tri-
go 2019”, na filial Agropecuá-
ria Auriverde de Maravilha.  

O encontro foi ministra-
do pelo ATV da Syngenta, Ga-
briel Rubin Medeiros. Na oca-
sião, Medeiros apresentou 
orientações aos empresários 
rurais, além de produtos com 
eficiência comprovada e so-

encontro foi realizado na Agropecuária Auriverde

Divulgação

luções de alta tecnologia para 
aumentar a produtividade. 

A ação itinerante vai até 
o mês de agosto. Neste perío-

do, os assistentes técnicos da 
Syngenta passarão pelos es-
tados do Paraná, Santa Cata-
rina, Rio Grande do Sul e São 
Paulo, responsáveis por qua-
se toda a produção de trigo 
do país, segundo o Instituto 
Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE). A Caravana 
é também uma oportunida-
de para obter novos conheci-
mentos e promover inter-
câmbio de experiências entre 
agricultores e especialistas.

Diana Heinz

A última atualização da 
Secretaria de Saúde de Ma-
ravilha em relação à campa-
nha de vacinação indicou que 
o município atingiu 88,79% da 
meta. O número significa que 
foram vacinadas 6.789 pesso-
as, de um total de 7.627 que fa-
zem parte dos prioritários. A 
Campanha Nacional de Vaci-
nação Contra a Gripe encerrou 
ontem (31) no país, sendo que 
Santa Catarina atingiu mais de 
77% de adesão. 

Para atingir a meta, Mara-
vilha realizou atendimento no-
turno na quinta-feira (30) e on-
tem (31) na Unidade de Saúde 
Centro I, além das horas diárias 
da Sala de Vacinação do Bairro 
Floresta. A partir de segunda-
feira (3) a vacina será liberada a 
toda população, até que se en-
cerrem as doses. 

gRiPE A partir de segunda-feira (3) vacina será liberada a toda 
população, até que se encerrem as doses

número de idosos vacinados 
em Maravilha supera meta

Dois dias de atendimento noturno foram realizados no município 

Conforme a secretária de 
saúde, Miriane Sartori, o muni-
cípio superou a meta de vacina-
ção de idosos estabelecida pelo 
Ministério da Saúde na quinta-
feira (30). “Dos 100% da meta, 
passamos em 4% a mais do 
que o estabelecido. A dificul-

VaCinaDOs 
idosos – 104,28%
Crianças - 90,91%
Puérperas – 91,11%
Professores – 83,43% 

Saúde – 72,67%
Gestantes – 65,44%
Portadores de doenças 
crônicas – 66,10%

dade, no entanto, está na vaci-
nação das gestantes e pacien-

tes do grupo de pessoas com 
doenças crônicas”, explica. 

Cleiton Ferrasso/ Wh Comunicações

CDL/aE
Entidades fecham 
parceria com o sicredi

Na última semana a CDL e Associação Empresa-
rial de Maravilha fecharam uma parceria com o Si-
credi, agência de Maravilha. Conforme a presi-
dente das entidades, Poliana de Oliveira, por meio 
desta parceria os associados contam com uma li-
nha de crédito especial e com vantagens diferen-
ciadas. As taxas são a partir de 1,09% ao mês, com 
prazo de até 36 meses. Para mais informações, en-
tre em contato com as entidades ou com o Sicredi.
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por SIMONE HÜBNER

TOQUE dE REQUINTE

Vitrine

O vinho é, com frequência, 
visto como uma bebida 
sofisticada, tanto por 
causa do preço, como pelo 
complexo modo de pedir e 
degustá-lo no restaurante.
Pedir um vinho em um 
restaurante pode ser 
algo desconfortável, 
especialmente para 
pessoas que não possuem 
conhecimento suficiente 
ou mesmo pelo medo. 
Ocasiões de encontros 
ou mesmo reuniões de 
trabalho podem gerar 
ainda mais ansiedade no 
momento de pedir vinho.
É claro que se você conhece 
e aprecia a arte dos vinhos, 
o problema é nulo. mas se 
esse não for o seu caso, 
saiba como lidar ao encarar 
o catálogo de rótulos 
disponíveis na adega do 

restaurante e evite “micos”.
 

Pobres mortais e o cardápio 
interminável de rótulos

Um cardápio de rótu-
los pode trazer muita confu-
são para quem não tem co-
nhecimento sobre o mundo 
dos vinhos e dificultar pedir 
e degustar vinho no restau-
rante.

Um mito muito difun-
dido é que para um vinho 
ser bom, ele deve ser caro. 
Errado! A qualidade do vi-
nho não tem relação algu-
ma com o preço – isso vai da 
procedência da bebida, tipo 
e ano da safra utilizada para 
fabricar o vinho, armazena-
mento e o próprio engarra-
famento.

Se existe a vontade de 
solicitar um vinho no res-
taurante, entenda o corre-

to modo de pedir e degustar 
sem precisar sorrir amarelo e 
pedir ajuda ao sommelier.

Como pedir vinho 
no restaurante?

Quando você chegar ao 
restaurante, o sommelier ou 
garçom irá oferecer uma car-
ta de vinhos. Caso isso não 
aconteça, solicite-a de forma 
educada.

Você pode analisar aten-
tamente a carta de vinhos – 
se precisar, peça outras in-
formações ao sommelier (é 
o trabalho dele, afinal), tais 
como os produtores e safras 
dos vinhos que lhe interessou.

Caso o medo seja gran-
de, o sommelier pode orientá
-lo sobre um vinho que aten-
da ao seu gosto (e ao seu lado 
financeiro), assim como com 
o cardápio e gosto dos demais 

presentes (se houver).
A garrafa solicitada será 

mostrada pelo garçom, que 
deverá abri-la somente após 
o seu consentimento – e no-
tar se a safra e o vinho estão 
certos. A partir disso, chegará 
a hora em que você precisará 
degustar o vinho antes de ser 
aceito!

Como degustar vinho 
no restaurante?

Nesse momento, você ob-
servará o sommelier abrir a 
garrafa e provar um gole mí-
nimo para verificar se a bebi-
da não está estragada. Logo, 
você precisará provar o vi-
nho antes de permitir que 
ele seja o escolhido para a 
refeição.

Antes do pequeno gole 
que você deverá tomar para 
checar a qualidade do vinho ExCELEnTE fiM DE sEMana a TODOs!

(se ele não está com defei-
tos), há ainda outro detalhe 
importante: a rolha. A ro-
lha comprova se a garrafa foi 
guardada de maneira corre-
ta (na horizontal) ao estar 
úmida. Você pode cheirá-la 
para garantir que a pedida 
está em perfeitas condições!

Deixe o sommelier colo-
car um pouco de vinho em 
sua taça para que você pro-
ve. Siga as dicas abaixo e 
mostre que você sabe o que 
está fazendo:

Aproxime a taça do nariz 
e cheire a bebida – isso fará 
com que você sinta os aro-
mas iniciais do vinho.

Em seguida, rode a taça 
com delicadeza e cheire no-
vamente – o movimento fará 
com que o vinho libere odo-

res secundários.
Incline a taça (em torno 

de 45 graus) contra a luz do 
restaurante e verifique a cor 
e o corpo do vinho.

Agora você pode prová-lo.
Se você aprovar, diga ao 

sommelier para servir as ou-
tras pessoas. Ele irá começar 
pelas pessoas mais velhas, 
passar pelas mulheres e ou-
tros homens e deixar você 
por último. Caso você esteja 
em um encontro, ele servirá 
primeiro a mulher.

O modo de pedir e de-
gustar vinho no restauran-
te não precisa ser uma situa-
ção assustadora. Aproveite o 
momento sem mais preocu-
pações – você fez uma boa 
escolha e pode ficar orgu-
lhoso disso!

COMO PEDiR E DEgusTaR 
VinHO nO REsTauRanTE
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por SUSANE ZANIN
MOdA & ESTILO

Vitrine

agEnDa DE EVEnTOs

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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BANCO 56

AZ
HABITAVEL

VINICIUS
ISCASS
AMOPOI

AÇORIANOS
ÃRISL
OPUSASA
DEPENDE
ESTRADAS
CAIRUH

LARVAALO
ÇENTRAR

PAULAANT

Não
suscetível 
de subor-

no

(?)
Nastácia,
criação de

Lobato

Adriana 
Calca-
nhotto,
cantora

Mamífero
de pele 

muito valio-
sa (fr.)

Divindade
suprema 

da Mitolo-
gia grega

O lugar
em que
se pode
residir
(?) de

Moraes, 
compositor

da MPB

"(?) Fran-
cisco",

cantiga de
roda

"La (?) Bo-
nita", su-
cesso de
Madonna

(?) de
arroz,

cosmético
facial

A célula
do tecido 
esque-
lético

Fundaram
a cidade

gaúcha de
Pelotas

Ação
realizada

através da
balança 

A região
onde se 

situa Petró-
polis (RJ)

Incluir
amigo no
Facebook
(inglês)

Índice das
obras de
um com-
positor

Calça
curta

esportiva
(ing.)

Altar de
sacrifícios 
de animais

(Ant.)

Cria cari-
caturas de

tipos
cariocas

Interjei-
ção dita

ao
telefone

(?) Fer-
nandes,
cantora

brasileira

Passar de
fora para

dentro 

Antigui-
dade

(abrev.)

Apêndice
do bule

Antiga em-
barcação

Precipício;
despenhadeiro
Subdivisão das
forças aéreas

Camufla o
anzol

Dono de
escravos

O primeiro
estágio dos

insetos

Visconde
de (?),
político

Está sob o
domínio 

Pontos de
cobrança

do
pedágio

3/add. 4/isla — opus. 5/short — vison. 9/açorianos.

EsPaÇO gOuRMET

1º/6 Rua do Lazer – 14h – espaço Criança 
Sorriso 

2/6 Festa da padroeira Nossa Senhora de 
Fátima – 10h – Salão Paroquial Católico

8/6 Galinhada no tacho do Centro 
Educacional Mundo Infantil (Caic) – 12h 
– Parque de exposições Carlos Alberto 
Begrow

- 8º Noite Nativista Entre Amigos – 20h – 
Sede da Associação Cultural italiana de 

maravilha (Acima)

- Jantar dos namorados – 20h – Salão 
Comunitário do Bairro Floresta

9/6 Festa do padroeiro Santo Antônio – 10h 
– Salão Comunitário do Bairro Progresso 

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

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

MaRaViLHaingREDiEnTEs
1 xícara (chá) de manteiga
1 lata de leite condensado 
4 gemas
1 pitada de sal
1 xícara (chá) de pinhão cozido e moído
1 xícara (chá) de farinha de trigo
1 colher (sopa) de fermento em pó
4 claras em neve
Manteiga para untar
Farinha de trigo para polvilhar

MODO DE PREPaRO
Bata a manteiga em creme, junte o leite condensa-
do em fio e bata até ficar cremoso. Junte as gemas, 
uma a uma, o sal e o pinhão e bata mais um pouco. 

bOLO PinHãO

Misture lentamente a farinha peneirada com o fer-
mento e, por último, as claras. Asse em forma de furo 
central (19 cm de diâmetro) untada e enfarinhada, 
em forno preaquecido médio-alto (200 °C), por cer-
ca de 30 minutos.

Os lenços estavam um pouco 
esquecidos, mas têm voltado com 
força ao dia a dia das mulheres mais 
antenadas, principalmente os len-
ços menores, como as bandanas. 
Por quê? Porque comprando um 
único lenço você pode mudar seu 
look no mínimo sete vezes! Vamos 
aprender? Acompanhe nas fotos 
que selecionei!

1º: na cabeça como uma tiara. 
Dobre seu lenço ou enrole-o, depois 
é só colocar o meio na nuca e amar-
rar com um nó no topo da cabeça. 
Você pode deixar as pontinhas que 
sobrarem soltas ou escondê-las.

2º: no coque ou rabo de cava-
lo. Acordou com o cabelo desajei-
tado ou não teve tempo de arrumá
-lo? Que tal fazer um coque ou rabo 
de cavalo bem despojado e com-
plementar com um lenço amarra-
do? Fica lindo e levanta qualquer 
bad hair day. 

3º: no pescoço. Costumamos 
associar lenço no pescoço à rou-
pa de trabalho de algumas profis-
sionais mais formais, mas essa ideia 
já está ficando ultrapassada. Basta 
trazer um toque despojado ao look, 
como uma simples calça jeans ou es-
colher um lenço mais rock’n’roll que 
ele se tornará o protagonista de uma 
combinação muito fashionista. 

4º: usado como cinto. Escolha 
um lenço que tenha um pouco mais 
que a circunferência do cós de sua 
calça, dobre ou enrole-o e coloque 
ele no passador da calça, aqueles que 
passamos nossos cintos. Finalize com 
um nó ou laço de sua preferência. 

5º jeito: um detalhe no cós da 
calça. Um jeito lindo de customizar 
seu look é passando um lenço en-
tre dois passadores e finalizar com 
um nó ou laço. Você pode estar com 
uma simples calça jeans e uma ca-
miseta, mas dessa forma ninguém 

dirá que seu look é básico demais.
6º jeito: no pulso. Várias fashio-

nistas têm amarrado suas banda-
nas preferidas no pulso para usar 
como pulseira. Dá até para fazer 
uma composição, combinando o 
lenço com um mix de pulseiras ou 
outros lenços. 

7º jeito: na bolsa. Se o dia es-
quentou e você quer tirar o lenço do 
pescoço ou simplesmente dar uma 
cara nova à sua bolsa preferida, bas-
ta enrolar o lenço em uma das alças.

Poucas são as peças ou aces-
sórios que compramos e pode-
mos usar de diversas formas, mas 
o lenço é um bom exemplo disso! 
Eles fazem parte da história da hu-
manidade há muitos anos, inicial-
mente remetendo à feminilidade e 
depois, através de musas como Au-
drey Hepburn, de estilo e início do 
empoderamento feminino. Vamos 
continuar essa história?

Um lenço transitando pelo seu look
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Vitrine

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

Que a caminhada para o futuro seja calma e 
tranquila em todos os dias. jamais percam 
essa conexão que existe entre vocês dois. 
Parabéns Breno e julia. Feliz aniversário!

Que a melhor das emoções surja no melhor dos seus dias. Feliz 
aniversário! Parabéns ao lindo matheus. Felicidades sempre!!

rubem, parabéns 
por comemorar mais 
um ano de vida! 
muita alegria, paz e 
harmonia. Que todos 
os seus desejos 

se realizem. Feliz 
aniversário!

Os parabéns vão 
para a colaboradora 
neiva, que está 
completando mais 
um ano de vida 
hoje (1º). votos 
de felicidades 
e realizações. 
homenagem 
do grupo Wh 
Comunicações. 

luís miguel 
chegou ao mundo 
trazendo muita 
luz e felicidade!! 
Que papai do céu 
abençoe muito 
essa família!  
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Vitrine

por LUCIANE MOZER

VIdA E
ESPIRITUALIdAdE

por MURILO DUARtE
A BELA E A FERA

POR OnDE anDa a TOLERânCia? 

É uma pergunta que ando fazendo a todo o momento. 
E agora quero que você se faça alguns questionamentos: Como 

anda a sua tolerância? Está com dificuldade em aceitar quem pense 
diferente de você? Tem dificuldade para suportar quem saiba me-
nos, ou quem pareça ser menos inteligente?

O fato é que precisamos falar sobre essa virtude que é o míni-
mo necessário para uma convivência saudável, sem tantos atritos e 
desencontros. 

Tolerar é aceitar o que poderia ser condenado, é deixar fazer o 
que se poderia impedir ou combater. 

Portanto, é renunciar a uma parte de seu poder, de sua força, de 
sua cólera… Assim, toleramos os caprichos de uma criança ou as 
posições de um adversário. 

Mas isso só é virtuoso se assumirmos, como se diz, se superar-
mos nosso próprio interesse, nosso próprio sofrimento, nossa pró-
pria impaciência. A tolerância tem a ver com a humildade, ou an-
tes, dela decorre. 

De acordo com Voltaire: “Devemos tolerar-nos mutuamente, 
porque somos todos fracos, inconsequentes, sujeitos à mutabilida-
de, ao erro”. 

Humildade e misericórdia andam juntas, e esse conjunto, no 
que se refere ao pensamento, conduz à tolerância. 

Se a palavra tolerância se impôs, entretanto, é sem dúvida por-
que de amor ou de respeito todos se sentem muito pouco capazes, 
em se tratando de seus adversários. Ora, é em relação a eles, primei-
ramente, que a tolerância age… 

Tolerar – por menos exaltante que seja esta palavra – é, pois, 
uma solução passável; à espera de melhor, isto é, à espera de que os 
homens possam se amar, ou simplesmente se conhecer e se com-
preender, demo-nos por felizes com que eles comecem a se supor-
tar. É pequena virtude, mas indispensável. É apenas um começo, 
mas o é. Tolerância é caminho de paz.  

Não julguemos esse ou aquele companheiro ignorante ou de-
sinformado, porquanto, se aprendemos a ouvir, já sabemos com-
preender. Diante de criaturas que nos enderecem qualquer agres-
são, conversemos com naturalidade, sem palavras de revide que 
possam desapontar o interlocutor.  

Perante qualquer ofensa, não percamos o sorriso fraternal e ar-
ticulemos alguma frase capaz de devolver o ofensor à tranquilidade. 

Nos empecilhos da existência, toleremos os obstáculos sem re-
beldia e eles se farão facilmente removíveis. No serviço profissional, 
suportemos com paciência o colega difícil, e aos poucos, em nos 
observando a calma e a prudência, ele mesmo transformará para 
melhor as próprias disposições. Em família, toleremos os parentes 
menos simpáticos e, com os nossos exemplos de abnegação, con-
quistaremos de todos eles a bênção da simpatia. Trabalhemos em 
nós essa virtude, a partir de agora. Pensemos nisso!

Mais do que só vaidade, a 
prótese capilar representa res-
gate de autoestima, rejuvenesci-
mento, e proporciona resultados 
incríveis e naturais. É uma técni-
ca que tem sido uma boa saída 
para homens que sofrem com a 
calvície. É um método simples, 
não cirúrgico, o resultado é ime-
diato e sua duração é prolonga-

da, sem contraindicações. 
Consiste numa micropele, 

com cabelo natural, que fica ade-
rida ao couro cabeludo e é feita 
sob medida, e com a cor natural 
do cabelo, mas a flexibilidade é 
total, possibilitando mudar a cor 
e o visual.

Após a colocação da próte-
se, a vida segue normal, lavando 

PRóTEsE CaPiLaR
o cabelo normalmente, poden-
do realizar todas as atividades do 
seu dia a dia sem restrições, en-
trar na piscina ou no mar, prati-
car esportes, ter vida social com 

naturalidade e segurança.
Sem dúvida, o cabelo dos so-

nhos é possível. Com cabelo, ros-
to e pele em sintonia, o sucesso é 
garantido!
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eDerson aBi

A Caixa Econômica Fede-
ral lançou, na terça-feira (28), 
a campanha para renegocia-
ção de dívidas de créditos co-
mercias para pessoas físicas e 
empresas no país. A campa-
nha Você no Azul engloba cer-
ca de três milhões de clientes, 
proporcionando facilidades 
para regularização de débitos 
com atraso superior a 360 dias 
com descontos que variam 
entre 40% e 90% para liquida-
ção à vista, conforme a situa-
ção dos contratos e o tipo de 
operação de crédito. 

O gerente da Caixa Econô-
mica Federal de Maravilha há 
cinco meses, Jean Paul Ort-
meier, explica que a ação vai 
beneficiar muitas pessoas, 
que poderão limpar o nome 
e voltar a ter crédito positi-
vo para compras no comér-
cio em geral. “Quanto mais 
carente a população, maior 
o desconto que vai ter”, afir-
ma. Além de desconto no ca-
pital retirado na data da soli-
citação, não haverá cobranças 
de taxas ou juros. 

jean Paul Ortmeier assumiu agência de maravilha no início de 2019

VOCÊ nO aZuL Além dos novos recursos, empresários de pequenas 
empresas têm crédito facilitado e juro baixo

Caixa lança campanha de recuperação 
de crédito e cartão para aposentados

Não há dados sobre o nú-
mero de devedores na região. 
Porém o maior número de 
atrasos é de pessoas físicas e 
operações normais, como cré-
dito pessoal, cartão de crédi-
to e cheque especial. “Desses 
três milhões de clientes em ní-
vel nacional, mais da metade 
consegue pagar todos os dé-
bitos com R$ 500 à vista”, co-
menta. 

Conforme Ortmeier, a Cai-
xa está disponível pelas re-
des sociais e com atendimen-
to presencial ao longo dos 90 

dias, no horário normal. 

CaRTãO COnsignaDO
A Caixa Econômica Fede-

ral lançou um novo cartão no 
Brasil. É o Cartão Consignado 
Caixa. A novidade estará dis-
ponível, neste primeiro mo-
mento, apenas para aposen-
tados e pensionistas do INSS, 
segundo o gerente em Maravi-
lha, Jean Paul Ortmeier. 

Em parceria com a ban-
deira Elo, também para des-
contos, a Caixa entendeu que 
é um benefício para os pensio-

nistas e aposentados. O cartão 
é gratuito, ou seja, sem anui-
dade, possui limite específi-
co, consegue receber o limite 
de forma antecipada. “O gran-
de diferencial é que tem a me-
nor taxa de juros da categoria 
do mercado”, afirma. 

Para fazer a aquisição, 
o aposentado ou pensionis-
ta precisa procurar a agência 
da Caixa e encaminhar a so-
licitação. 

Taxas baixas
Com a taxa básica de juros 

no Brasil, Selic, a 6,5%, a Caixa 
Econômica Federal faz mais 
uma redução de juros para 
empréstimos empresariais. O 
empresário terá acesso a ta-
xas a partir de 0,95% ao mês, 
índices que variam de acordo 
com o histórico de cada clien-
te. São diversas linhas para ca-
pital de giro e antecipação de 
recebíveis. 

Para o gerente Jean Ort-
meier, a redução é importan-
te e vai auxiliar muitos empre-
sários que estão no mercado e 
precisam de dinheiro ou ante-
cipação para investimentos.

Ascom/Prefeitura

O produtor rural Jaime De-
fant é o novo presidente do 
Conselho de Desenvolvimen-
to Rural, que tem Solange Ra-
fler na vice-presidência e Egon 
Borth no cargo de secretário. 
Os integrantes para o mandato 
2019/2020 foram empossados 
com a presença da prefeita, Ro-
simar Maldaner, do secretário 
de Agricultura, Pedro Gilberto 
Ioris, do presidente do Sintraf, 
Gilson Farinon, e entidades li-
gadas ao agronegócio.

Cada comunidade escolheu 
dois membros para integrar 
o grupo, que ficou assim 
definido: 
linha Água Parada – jaime 
Defant e Claudete Capeletto
linha Arabutã – Gerson 
Kunzler e irene maria 
Kunzler

inTERiOR 
novo Conselho de Desenvolvimento Rural é empossado em Maravilha

linha Araçá – luiz Adão 
muscopf e elisandra haack
linha Belo horizonte – 
Dovilio Zanella e elaine 
Alberti
linha Barro Preto – Deonísio 
Grando e Celita engelmann
linha Cabeceira do 
iraceminha – egon Borth e 
elli Klein

linha Caiapó – Paulo rossa 
e Acilda Becker rossa
linha Centrar – marcos 
Antonio Kappaun e Solange 
Schuster Behn
linha Chinelo Queimado – 
Adenilson Turcatto e izolde 
Bortolotto
linha Consoladora – 
Amarildo Simon e irma 

ermuth
linha Guaraipo – neuci 
Auri Schneider e Solange 
Biazussi
linha lageado Couro – 
nestor Fenske e juliane 
Krieser
linha mariporã – rudi 
Schatz e márcia Schmitz
linha menegassi – Airto 

Benvenutti e leni maria 
Allebrandt
linha nova Brasília – joão 
Geraldo Wust e Walci iraci 
Allebrandr
linha Pedreira – laudir 
Bernardt e idenia Bernardt
linha Poletto – Genezio 
Poletto e Sandra von Borstel
linha Primavera Baixa – 
luiz Darci Silvestrin e neize 
vivian
linha Primavera Alta – 
Artemio Fries e Solange 
raffler
linha Sanga nata – luiz 
Forgiarini e leonita Forgiarini
linha Sanga Silva – valdir 
Guilland e marilene Gheno
linha São Paulo: Alberto 
Giacomelli e lucimar Bedin
linha Tope da Serra: 
Claudino Alberti e Cleimara 
Alberti

linha Três Coqueiros:  
leandro Schallemberger e 
Sibila renner
linha 51 – enio josé 
Castanha e vanessa vinaga
linha Segredo – Ademir 
ebertz e verli Fenner 
maldaner

as entidades que 
integram o Conselho de 
Desenvolvimento Rural são:
Sintraf – Gilson Farinon
Cidasc – Thiago Benelli
Cooperativa – Walter Ferrari
epagri – jacob Kafer

PREfEiTuRa:
Secretário de agricultura - 
Pedro Gilberto ioris
engenheiro agrônomo - 
huberto Trebien
médico veterinário: Carlos 
Alberto nunes

Ederson Abi /O Líder

Carine arenHarDt

O governo municipal de 
Maravilha divulgou a lis-
ta dos candidatos que pas-
sam para a próxima fase da 
eleição do Conselho Tute-
lar.  Foram deferidas 19 ins-
crições. Conforme a secretá-
ria de Assistência Social de 
Maravilha, Kathiucya Lara 
Immig, agora os candidatos 
se preparam para uma prova 
na área de Direito da Crian-
ça e do Adolescente, Sistema 
de Garantia dos Direitos da 
Criança e do Adolescente e 
informática básica. 

No próximo dia 20 de 
junho serão divulgados os 
conteúdos e a prova será 
aplicada no dia 21 de julho. 
A secretária explica que a 
prova é de caráter elimina-
tório, já que os candidatos 
precisam atingir pelo menos 
cinco pontos. Os candidatos 
que atingirem a nota míni-
ma estarão habilitados para 
a eleição no dia 6 de outu-
bro. No dia 5 de setembro o 
município vai fazer uma ses-
são pública para apresenta-
ção dos candidatos e divul-
gação do local de votação. 
A eleição terá a participa-
ção da população e os cinco 

conselheiros tutelares elei-
tos assumem o mandato a 
partir de janeiro de 2020. 

COnsELHO TuTELaR
Eleição tem 19 
candidatos inscritos 

CanDiDaTOs
- Deisi elione Schlosser
- Doraci Felisiak
- eliane Fernandes dos 
Santos lermen
- eliane Salete 
Dallagnol Belle
- Fabrícia Angélica 
rodrigues
- Francieli renner
- joceli Sturm
- Keli maria Baierle 
Wickert da Silva
- leandra leonice de 
jesus nunes
- liane maria muller
- marcilei Solange Back
- marçal Piccoli 
hoffmann
- maria lina vieira 
França
- Orfila reinehr
- rosália Adler
- rosana maria 
Dalmolin vendrame
- Salete Boff
- Simoni raquel Arnold 
da Silva
- vera lucia rossoni 
Tulim
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MaRaViLHa 
associado é contemplado no sicoob Consórcios

O Sicoob Consórcios é uma 
modalidade de compra parce-
lada e programada, sem inci-
dência de juros, em que pessoas 
e/ou empresas se reúnem em 
grupos e contribuem, mensal-
mente, com quantia e em pra-
zo determinados para que to-
dos alcancem seus objetivos.

Conduzidos pela Pon-
ta Administradora de Consór-
cios, os participantes do Sicoob 
Consórcios contam com con-
dições comerciais para adqui-
rir uma moto, um caminhão, 
veículo agrícola, carro, com-
prar um imóvel, reformar, via-
jar, entre muitas outras opções.

O associado de Maravi-
lha Rogenei Schumann foi um 

rogenei Schumann realizou o sonho de comprar um Corolla

Divulgação

dos sorteados no mês de feve-
reiro e adquiriu um novo veícu-
lo para a família. “Com apenas 
dez parcelas pagas, já fui sorte-
ado. Foi a antecipação da rea-
lização do meu sonho”, relata.

Quando recebeu a notícia, 
Rogenei relata que ficou mui-
to feliz e surpreso com o resul-
tado. “Esta é uma ótima ma-
neira de investir seu dinheiro, 
ainda mais sendo Consórcio 

Sicoob, instituição financei-
ra e confiável”, complementa.

Para o presidente do Si-
coob Credial, Hermes Bar-
bieri, as taxas e condições 
especiais que o Consórcio 
proporciona faz com que os 
associados percebam as van-
tagens que essa modalidade 
traz. “Cada vez mais pessoas 
estão aderindo ao Consórcio e 
sendo contempladas e é uma 
honra para nós podermos fa-
zer parte da realização de tan-
tos sonhos. Relembrando que 
quem efetivar o contrato de 
Consórcio nos meses de maio 
e junho estará concorrendo 
a uma viagem para Brasília 
com acompanhante”, finaliza.

agRiCuLTuRa Aperfeiçoamento do local e acompanhamento de técnicos durou cinco anos até receber o 
registro. O abatedouro Estância Araçá é o único em Maravilha com o registro

Propriedade rural de Maravilha conquista 
registro de inspeção para abater ovinos 
Cleiton Ferrasso

O abatedouro Estân-
cia do Araçá, de Valdecir 
Haack, na Linha Araçá, in-
terior de Maravilha, con-
quistou o registro do Siste-
ma de Inspeção Municipal 
(SIM) para abater ovinos 
na terça-feira (28). Com o 
registro, o produtor pode 
abater os animais na pro-
priedade e vender no muni-
cípio. O primeiro abate foi 
acompanhado pelo secre-
tário municipal de Agricul-
tura, Pedro Gilberto Ioris, e 
o veterinário do município, 
Christian Bringhenti. 

Para conseguir o regis-
tro de inspeção, o produ-
tor precisou fazer várias 
mudanças na proprieda-

de. Um trabalho que levou 
cinco anos para chegar até 
este ponto. “Foi modifica-

do praticamente 100% do 
espaço. Aqui tem um lugar 
de espera dos animais, lo-

cal de dejetos após o abate, 
câmara fria, lugar de corte, 
sala de inspeção e banheiro. 

Um pequeno abatedor, mas 
completo”, cita Haack. 

Para ele, a diferença de 
trabalhar com o registro é 
a qualidade do produto fi-
nal. “A diferença é a carne 
inspecionada por um vete-
rinário”, argumenta Haack. 
A ideia do produtor é aba-
ter ovelhas uma vez por se-
mana ou a cada 14 dias. Na 
propriedade, a família pos-
sui cerca de 300 ovinos, 
além de outras atividades 
econômicas. 

O veterinário Christian 
Bringhenti acompanhou a 
inspeção no abatedouro Es-
tância do Araçá. Ele explica 
as etapas que o produtor fez 
para conseguir o registro. 
“Tem vários critérios, entre 
eles, outro veterinário fica-

rá como responsável técni-
co pelo local. Também foi 
preciso fazer modificações 
na parte ambiental, além da 
estrutura adequada para a 
atividade”, comenta o vete-
rinário. 

Conforme ele, há outros 
abatedouros em Maravilha, 
porém que abatem somente 
ovelha, este é o único. 

Para o secretário de 
agricultura, Pedro Gilberto 
Ioris, a iniciativa de Valde-
cir Haack incentiva o setor 
produtivo. “Ele vai oferecer 
um produto de qualidade e 
inspecionado dentro da lei. 
Vai ser uma fonte de renda 
a mais para a família, sendo 
que há procura pelo produ-
to em Maravilha”, destaca o 
secretário. 

Abate foi acompanhado por equipe técnica na terça-feira (28)

Propriedade conta com cerca de 300 ovinos local contém câmara fria Abatedouro estância do Araçá está localizado na linha Araçá, interior de maravilha

Fotos: Cleiton Ferrasso/O Líder

Carine arenHarDt

Os dados do Cadas-
tro Geral de Empregados 
e Desempregados (Caged) 
do Ministério do Traba-
lho apontam que Maravi-
lha finalizou abril com sal-
do negativo na criação de 
novas vagas formais de em-
prego. Foram 292 admis-
sões e 311 desligamen-
tos. Mesmo que em abril os 
desligamentos tenham su-
perado as contratações, a 
média do ano continua po-
sitiva para Maravilha. 

Somando os núme-

ros desde janeiro, o mu-
nicípio contabiliza mais 
de 170 novas vagas de em-
pregos criadas em 2019.  
Em março foram três no-
vas vagas, em janeiro 118 e 
em fevereiro 75 novos em-
pregos criados. Atualmen-
te Maravilha tem mais de 
8.600 empregos formais.

Em Santa Catarina, 
o saldo do ano também 
é positivo, com aumen-
to superior a 12 mil no-
vas vagas de empregos for-
mais no Estado. No país, 
são mais de 225 mil em-
pregos criados em 2019. 

EMPREgOs
Maravilha fecha abril 
com saldo negativo
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CERTifiCaÇãO
assistência social e Centro de integração 
Empresa-Escola encerram turma do PiT 
Diana Heinz

A Secretaria de Assistên-
cia Social de Maravilha, em par-
ceria com o Centro de Integra-
ção Empresa-Escola (CIEE), 
encerrou na segunda-feira (27) 
mais uma turma do Progra-
ma de Iniciação ao Trabalho 
(PIT). Nesta edição da qualifi-
cação foram certificados 36 jo-
vens que tiveram aulas nas se-
gundas, quartas e sextas-feiras. 

O curso tem carga horá-
ria de 60h e iniciou no dia 22 
de abril. As aulas gratuitas tra-
balharam informações técni-
cas e práticas para o desenvol-
vimento dos conhecimentos, 
competências e habilidades, 
a fim de formar profissio-
nais que atendam a deman-
da do mercado de trabalho. 

Dois dos 36 formandos sa-
íram do curso empregados em 
estabelecimentos maravilhen-

ses. “Para nós é muito gratificante 
poder oferecer a qualificação a eles. 
Espero que isso os ajude e tam-
bém os instigue a procurar mais so-
bre o mercado de trabalho”, disse a 
equipe, durante o encerramento. 

Fotos: Diana Heinz/O Líder

Curso conta com 60h de carga horária 

encontros são oferecidos pela 
Assistência Social e Centro de integração 

empresa-escola

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EX-
TRAORDINÁRIA DA COOPERATIVA CATARINENSE DE 
TRANSPORTES DE CARGAS - COOCATRANS. O Diretor 
Presidente da COOPERATIVA CATARINENSE DE TRANS-
PORTES DE CARGAS - COOCATRANS, inscrita no CNPJ 
sob o nº 06.308.626/0001-46, NIRE: 42400019099, com sede 
na Avenida Garibaldi, nº 340, bloco A, Sala 201 Edifício IP, 
na cidade de Maravilha no Estado de Santa Catarina, CEP 
89874-000, no exercício dos poderes que lhe são conferidos 
pelo Estatuto Social da Entidade, CONVOCA os coopera-
dos, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária 
a se realizar no dia 15 de junho de 2019, na Assomar – Asso-
ciação dos Motoristas de Maravilha, localizada na Rua 13, nº 
148, na cidade de Maravilha, Estado de Santa Catarina, CEP 
89874-000, em primeira convocação às 07:30 (sete horas e 
trinta minutos) com a presença de 2/3 (dois terços) dos seus 
cooperados em pleno gozo dos seus direitos sociais; em se-
gunda convocação às 08:30 (oito horas e trinta minutos) 
com a presença de ½ (metade) mais um de seus cooperados 
em pleno gozo dos seus direitos sociais; e em terceira e últi-
ma convocação às 09:30 (nove horas e trinta minutos) com 
a presença mínima de 10 (dez) dos seus cooperados em ple-
no gozo dos seus direitos sociais, a fim de ser deliberada a 
seguinte Ordem do Dia: a) Aprovação da exclusão da alínea 
“l” do artigo 60 do Estatuto Social. b) Aprovação  e consoli-
dação da 4° Alteração do Estatuto Social; c) Apreciar e dis-
cutir quaisquer outros assuntos trazidos pelos Cooperados; 

 
 Maravilha/SC, 28 de maio de 2019

 
Mauricio Devenci Vendrame 

Presidente

nOVa DiRETORia Eleição e posse ocorreram terça-feira (28), na sede da entidade. Mandato vale para o biênio 2019/2020

Rede feminina elege nova presidente em Maravilha
Cleiton Ferrasso

A Rede Feminina de 
Combate ao Câncer de Mara-
vilha realizou a eleição e pos-
se da nova diretoria na noite 
de terça-feira (28). A presi-
dente eleita é Meri Teresinha 
Ranzan, tendo como vice Síl-
via Regina Ecco. As voluntá-
rias foram aprovadas com a 
maioria dos votos e assumem 
o mandato 2019/2020. A elei-
ção ocorreu devido ao pedido 
de afastamento da presidente 
anterior, Eloni de Bitencourt, 
por motivos pessoais. Após 
a eleição, foi servido coffee 

break na sede da Rede.
A presidente eleita dis-

se que aceitou o desafio e 
conta com o apoio das vo-
luntárias da Rede para exer-

cer a função. “É um desafio 
grande, mas aceitei e vamos 
aprendendo a cada dia com 
o apoio das voluntárias”, co-
menta Meri. 

Fotos: Cleiton Ferrasso/O Líder

Presidente eleita (à esquerda) meri Teresinha ranzan e vice Sílvia regina ecco

voluntárias da rede Feminina de Combate ao Câncer de maravilha
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fLOR DO sERTãO Evento foi no domingo (26) e marcou também a 
realização da 7ª Cavalgada

Centenas de fiéis participam da 20ª Romaria 
de nossa senhora do Caravaggio
Carine arenHarDt

Com rosas nas mãos, cen-
tenas de fiéis e devotos acom-
panharam no domingo (26) a 
20ª Romaria de Nossa Senho-
ra do Caravaggio e a 7ª Ca-
valgada, em Flor do Sertão. 
O evento é um dos maiores 
do município e reúne partici-
pantes de toda região. 

A programação, organi-
zada pela comunidade ca-
tólica, teve início com aco-
lhida dos romeiros, chegada 
dos cavaleiros e celebra-
ção na praça central. Os fi-
éis acompanharam momen-
tos emocionantes da missa. 
Um grupo de mulheres fez 
a encenação da aparição 
de Nossa Senhora do Cara-
vaggio. A aparição, segun-
do a tradição católica, foi 

em 1432, na Itália, para uma 
mulher camponesa, na loca-
lidade de Caravaggio. 

Após a celebração os ro-
meiros seguiram em procis-

são até o santuário de Nos-
sa Senhora do Caravaggio de 
Flor do Sertão. Também fez 
parte da programação almo-
ço e matinê. Para os cavalei-

ros, a programação começou 
no sábado (25), às 5h, com a 
cavalgada passando pelo in-
terior de São Miguel da Boa 
Vista e Flor do Sertão.

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder

Centenas de fiéis acompanharam a procissão

imagem de nossa Senhora do Caravaggio foi carregada encenação da aparição de nossa Senhora do Caravaggio

CaMilla Constantin 

O município de Bom Je-
sus do Oeste completa 24 
anos de emancipação polí-
tico-administrativa no dia 
19 de julho e irá contar com 
programação especial para 
celebrar a data. 

As festividades iniciam 

neste mês, com escolha das 
soberanas no Salão Comu-
nitário da Igreja Católica no 
dia 19. Os eventos comemo-
rativos, com opções diversi-
ficadas para agradar todos 
os públicos, estão progra-
mados para encerrar no dia 
20 de julho, com baile no 
mesmo local. 

24 anOs
bom Jesus do Oeste define 
programação de aniversário 

EDiTaL DE COnVOCaÇãO assEMbLÉia 
gERaL ExTRaORDinaRia

O Presidente da CoaCiG aGroinDUstrial Coo-
PeratiVa, situada na Linha Indiozinho, interior no mu-
nicípio de Guaraciaba, Estado de Santa Catarina, ins-
crita no CNPJ: 18.398.064/0001-58, Inscrição Estadual 
nº. 257.089.004, registrado na Jucesc 42400023894 em 
26/06/2013, no uso de suas atribuições que lhe confere o 
Artigo 41º do Estatuto Social, convoca os 700  cooperados 
com direito a voto, para se reunirem em Assembleia Ge-
ral Extraordinária  a ser realizada no dia 11 de Junho  de 
2019, na sede da Cooperativa, na linha Indiozinho, interior, 
na cidade de Guaraciaba/SC, em primeira convocação às 
18:00 horas, com dois terços dos cooperados  presentes, 
em segunda convocação às 19:00 horas com a metade mais 
um, e em terceira e última convocação às 20:00 horas com 
o mínimo dez cooperados presentes, para deliberarem so-
bre a seguinte:

orDeM Do Dia
1º) – Abertura de filial na Rodovia BR 163 S/n, Área In-

dustrial II, na cidade de Guaraciaba/SC, Cep: 89920-000.

Guaraciaba/SC, 01 de Junho de 2019
            

 serGio sCalCo
Presidente

PROgRaMaÇãO
19 de junho: Baile de escolha das Soberanas no 
Salão Comunitário da igreja Católica, às 19h30. 
Animação das bandas Tchê Pealasso e Doce 
Pecado
22 de junho: encontro da mulher Trabalhadora 
rural na linha jundiá, às 9h30, com palestra, 
almoço, bingo e troca de mudas e sementes
6 e 7 de julho: 3ª Confraternização de Carros 
Antigos e motociclistas, no Ginásio municipal 
de esportes, com shows, food truck, camping e 
diversas atrações
13 de julho: Baile de Casais do Grupo de Bem 
com a vida com animação da banda Os reis da 
Alegria, no Salão Comunitário da igreja Católica, 
às 20h30 
19 de julho: inauguração de obras na Área 
industrial 1 a partir das 14h e entrega da 
premiação do concurso de desenho do pórtico 
do município
19 e 20 de julho: Feira da CDl no Ginásio 
municipal de esportes, das 14h às 21h
20 de julho: Baile com animação da Banda San 
Francisco e Grupo Chama, no Salão Comunitário 
da igreja Católica, às 23h

ObRa biOMETRia 
Trecho da Rua são José 
vai receber calçamento 

Ônibus para 
transporte de eleitores 
será disponibilizadoA prefeita de Maravilha, Ro-

simar Maldaner, autorizou na 
quinta-feira (30) a pavimenta-
ção com pedras irregulares em 
um trecho de 1.190 metros qua-
drados na Rua São José, Bairro 
Bela Vista. Moradores acompa-
nharam a entrega da ordem de 

serviço, realizada no gabinete.
A empresa vencedora da li-

citação, P&F Pavimentação e 
Saneamento, terá quatro me-
ses para concluir a obra. O va-
lor do investimento é de R$ 
60.250 mil e os recursos são 
do orçamento do município.

Prefeita entregou a ordem de serviço para o início da obra

Divulgação/Ascom Prefeitura

A prefeitura de Bom 
Jesus do Oeste, em par-
ceria com a Justiça 
Eleitoral, irá disponi-
bilizar ônibus na quar-
ta-feira (5) para o trans-
porte de eleitores que 
ainda não fizeram o ca-
dastramento biométri-
co. Os interessados de-
vem deixar o nome na 
recepção da prefeitu-
ra até o dia 4 de junho.

A saída, em fren-
te à prefeitura, será às 
13h30, com retorno às 
17h. Conforme os or-

ganizadores, os eleito-
res que já realizaram 
a biometria não pre-
cisam comparecer no-
vamente, mas devem 
verificar no título de 
eleitor se estão impres-
sas as palavras “Iden-
tificação biométrica”. 

Para realizar o ca-
dastramento, o eleitor 
deve estar portando do-
cumento oficial com 
foto, CPF, título de elei-
tor e comprovante de re-
sidência (em nome do 
eleitor, pais ou cônjuge). 
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LADY FRANCISCO
A atriz leyde Chuquer volla Borelli 
Francisco de Bourbon, mais conhecida 
como lady Francisco, morreu no dia 25 

de maio, aos 84 anos. Atuou em grandes 
marcos na Tv Globo como A escrava isaura, marrom 
Glacê e Baila Comigo. entre os destaques de sua carreira 
no cinema estão O Crime do Zé Bigorna e Passageiro da 
Agonia. O último papel da atriz na televisão foi na novela 
malhação: vidas Brasileiras, em 2018.

DANILO BERTO
O piloto do SuperBike Brasil Danilo 
Berto morreu no dia 26 de maio, aos 
36 anos, após acidente no Autódromo 

de interlagos, em São Paulo. ele 
competia na categoria SKB extreme e se acidentou 
durante o treino de aquecimento disputado antes da 
corrida. Com traumas na perna e no tórax, o piloto 
passou por cirurgia e não resistiu. 

BART STARR
O ex-jogador de futebol americano 
Bart Starr morreu no dia 26 de maio, 
aos 85 anos. um dos maiores nomes 

da história do Green Bay Packers, 
Starr conquistou cinco títulos da nFl e foi selecionado 
quatro vezes para o Pro Bowl. Os feitos garantiram ao 
ex-quarterback presença no hall da Fama da nFl e a 
aposentadoria da camisa 15 do Green Bay.

GABRIEL DINIZ
O cantor Gabriel Diniz morreu no dia 27 
de maio, aos 28 anos, na queda de um 
avião de pequeno porte no povoado 

Porto do mato, em Sergipe. GD, como 
era conhecido, cantava músicas de forró e sertanejo. 
O estouro veio no segundo semestre do ano passado, 
com jenifer, hit do último verão. Os maiores sucessos 
anteriores dele eram Paraquedas, com jorge & mateus, 
e Acabou, Acabou, com Wesley Safadão.

J. BULHÕES
O cantor e compositor j. Bulhões 
morreu no dia 30 de maio, aos 65 

anos. no decorrer da carreira ele 

se apresentou em vários países da América latina, 
europa e estados unidos, com um repertório que 
passava por ritmos como bossa nova, jazz, blues 
e música country. ele também atuou no filme 
Corações a mil ao lado de nomes como Caetano 
veloso, Gilberto Gil e regina Casé.

CARMINE CARIDI
O ator Carmine Caridi morreu no dia 
29 de maio, aos 85 anos. O artista 
atuou em programas como Starsky 

and hutch e Simon & Simon. ele, que 
também interpretou o detetive vince Gotelli 

em nYPD Blue, ficou famoso ao interpretar Carmine 
rosato no filme O Poderoso Chefão. 

ISABEL TOLOTTI FAVRETTO
Faleceu no dia 23 de maio, em sua residência, aos 
90 anos. Seu corpo foi velado na igreja Católica de 
Barra Bonita e sepultado no cemitério municipal.

ATÍLIO CHENET
Faleceu no dia 23 de maio, no hospital de Anchieta, 
aos 92 anos. Seu corpo foi velado na Capela da 
Comunidade da linha São Domingos, em Anchieta, 
e sepultado no cemitério da comunidade.

ROBERTO CARLOS ROSSA
Faleceu no dia 24 de maio, no hospital São josé 
de maravilha, aos 46 anos. Seu corpo foi velado na 
igreja Católica do Bairro Floresta e sepultado no 
cemitério municipal de maravilha.

MARCOS GELSO CANAN
Faleceu no dia 24 de maio, em sua residência, aos 31 anos. 
Seu corpo foi velado no Salão da linha lageado Tigre, em 
Tigrinhos, e sepultado no cemitério da comunidade.

GELMINA ANA VETORAZZI
Faleceu no dia 25 de maio, no hospital São lucas 
de Guaraciaba, aos 93 anos. Seu corpo foi velado 
na Capela mortuária de Guaraciaba e sepultado no 
cemitério católico de Guaraciaba.

LUIZ MARCOS VARGAS DE SOUZA
Faleceu no dia 26 de maio, em sua residência, aos 

ObITuÁRIO

Carine arenHarDt

A primeira edição do Festi-
val de Pizzas em Maravilha en-
cerrou na quinta-feira (30) o 
cronograma nas pizzarias par-
ticipantes. Desde o dia 7 de 
maio as empresas promoveram 
seus festivais e os clientes vota-
ram no melhor sabor de pizza 
de cada estabelecimento. 

Na quarta-feira (5) será re-
alizado o evento de encerra-
mento, na Cantina Italiana, às 
19h30. A programação terá jan-
tar à base de pizzas e massas e 
o lucro será revertido para uma 
entidade social do município. 
As fichas para o evento de en-
cerramento podem ser adqui-
ridas na Pizzaria Grande Famí-
lia, Pizzaria Fornellu’s, Pizzaria 
Degustar, Pizzaria Karedan, Pi-

1ª EDiÇãO Fichas para o jantar à base de pizzas e massas podem 
ser adquiridas na prefeitura e com as empresas participantes

Evento beneficente vai encerrar 
festival de Pizzas em Maravilha

Cronograma nos estabelecimentos encerrou na Pizzaria K-Cachorrão

zzaria K-Cachorrão e na prefei-
tura, na Secretaria de Indústria 
e Comércio e Turismo. O valor 
do ingresso é R$ 25 individual e 
R$ 45 para casal. 

Conforme o secretário de 
Indústria e Comércio, Gelson 
Rossetto, neste evento será fei-

ta a divulgação do melhor sa-
bor de pizza de cada estabeleci-
mento, além da entrega de uma 
lembrança para cada empresa 
participante. A primeira edição 
do Festival é promovida pela 
Secretaria de Indústria e Co-
mércio, em parceria com piz-

zarias do município. 
Rossetto destaca que a avalia-

ção da primeira edição do Festi-
val é positiva e todos os estabeleci-
mentos, que já repassaram algum 
feedback, foram unânimes em di-
zer que o evento estimulou o com-
parecimento da clientela. 

20 anos. Seu corpo foi velado na Casa mortuária 
municipal de maravilha e sepultado no cemitério 
municipal de maravilha.

SEBASTIÃO DE RAMOS
Faleceu no dia 27 de maio, em sua residência, aos 
81 anos. Seu corpo foi velado no Salão Comunitário 
da linha Tope da Serra e sepultado no cemitério da 
linha Tope da Serra.

ANTONIO KLAMT
Faleceu no dia 27 de maio, no hospital São josé 
de maravilha, aos 86 anos. Seu corpo foi velado 
em sua residência, na linha São joão Batista, 
em romelândia, e sepultado no cemitério da 
comunidade.

ANTONIA SUBIESKI MARCZINSKI
Faleceu no dia 28 de maio, no hospital São josé 
de maravilha, aos 81 anos. Seu corpo foi velado na 
Casa mortuária da igreja Católica de Flor do Sertão 
e sepultado no cemitério de Flor do Sertão.

MARIA LEOCADIA ASSMANN
Faleceu no dia 28 de maio, em sua residência, 
aos 98 anos. Seu corpo foi velado na Capela 
mortuária municipal de maravilha e sepultado 

no cemitério municipal de maravilha.

JOÃO FACHINETTO
Faleceu no dia 29 de maio, em sua residência, 
aos 83 anos. Seu corpo foi velado na igreja 
Católica do Bairro Agostini e sepultado no 
cemitério municipal de Descanso.

JOÃO ORTIZ SOARES
Faleceu no dia 29 de maio, no hospital São 
josé de maravilha, aos 73 anos. Seu corpo 
foi velado na Capela mortuária municipal de 
maravilha e sepultado no cemitério municipal 
de maravilha.

MARIA DE JESUS RODRIGUES ALBRICHT
Faleceu no dia 29 de maio, no hospital regional 
de Chapecó, aos 78 anos. Seu corpo foi velado 
na igreja Assembleia de Deus da Colina do 
Sol, em maravilha, e sepultado no cemitério 
municipal de maravilha.

JOVENAL ALVES DA SILVA
Faleceu no dia 30 de maio, em sua residência, 
aos 84 anos. Seu corpo foi velado no Salão da 
linha lageado Tigre, em Tigrinhos, e sepultado 
no cemitério da linha lageado Tigre.

O município de Mara-
vilha confirmou mais um 
caso de dengue nesta sema-
na. A paciente é uma mu-
lher de 28 anos, que mora 
no Bairro Floresta. Ago-
ra são 11 pessoas infecta-
das com o vírus da dengue 
somente neste ano e outras 
seis aguardam o resultado 
dos exames, de acordo com 
a Sala de Situação. Segundo 

a equipe, no município são 
176 focos até o momento. 

A equipe ressalta que a 
intenção é fazer fumacê nos 
lugares em que a morado-
ra frequentava, porém com 
a chuva não é possível apli-
car o produto. Por ora, os 
moradores devem man-
ter as medidas preventi-
vas em casa para evitar que 
o mosquito se prolifere. 

fiquE aTEnTO 
sobe para 11 os casos 
de dengue confirmados 

Conforme a Sala de Situação, maravilha tem 176 focos do mosquito Aedes aegypti 

Arquivo/O Líder

Cleiton Ferrasso/O Líder
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cOTIDIANO

por ALySON HENRIqUE BECkER
TRÂNSITO E VOCÊ
Soldado Pm lotado no posto 12 da 3ª Companhia 
de Polícia militar rodoviária

CiCLisTa: VER E sER VisTO

Como o ciclismo tem aumentado muito em nossa região, 
nesta semana daremos outra importante dica aos nossos leito-
res: se você for pedalar, preocupe-se especialmente em ver e ser 
visto. Desta forma você estará ajudando a prevenir acidentes.

Nosso Código de Trânsito prescreve como equipamentos 
obrigatórios a campainha, a sinalização noturna dianteira, tra-
seira, lateral e nos pedais, e o espelho retrovisor do lado esquer-
do. Perceba que todos estes equipamentos estão relacionados 
à máxima anteriormente mencionada do “ver e ser visto”. São 
equipamentos indispensáveis, especialmente para quem for pe-
dalar à noite.

Aos ciclistas deixamos a dica de vestir roupas claras e cha-
mativas, preferencialmente que reflitam a luz. Assim os outros 
usuários das vias estarão percebendo suas presenças no local.

Da mesma forma, é absolutamente importante que ao pe-
dalar você esteja focado na sua atividade, com os ouvidos bem 
abertos, de modo a perceber a aproximação de veículos. Por 
isso, nunca use fones de ouvidos para realizar sua pedalada.

Uma boa semana a todos.

fLagRanTE

TRânsiTO

iMPRObiDaDE PREJuíZO

Homem embriagado 
e com faca é preso 

Mulher fica ferida 
em acidente

Justiça bloqueia bens de 
vereadores investigados 

Carreta carregada com 
gesso tomba na bR-282 

Um homem foi preso na 
tarde de quinta-feira (30), por 
volta das 15h30, no Centro de 
Maravilha. De acordo com a 
Polícia Militar, ele estava na 
Avenida 27 de Julho, em vi-
sível estado de embriaguez 
e com uma faca na cintura. 

O homem foi abor-
dado e não assinou o ter-
mo de compromisso para 
comparecer no Fórum. A 
guarnição deu voz de pri-
são e o conduziu à Delega-
cia de Polícia Civil para os 
procedimentos cabíveis.

Uma colisão entre um car-
ro com placas de Chapecó e um 
caminhão com placas de Cunha 
Porã foi registrada na tarde de 
terça-feira (28), na Avenida Anita 
Garibaldi, Centro de Maravilha. 

A caroneira do veículo Fiat/
Siena precisou ser desencarcera-

da e em seguida foi encaminha-
da para o Hospital São José de 
Maravilha. A condutora do car-
ro sofreu escoriações e o moto-
rista do caminhão saiu ileso. 

Polícia Militar, Corpo de 
Bombeiros e Samu estiveram no 
local e atenderam a ocorrência.  

Em decisão liminar pu-
blicada na segunda-fei-
ra (27), a juíza Aline Men-
des de Godoy determinou 
a indisponibilidade de 
bens dos vereadores de 
São Miguel do Oeste Ode-
mar de Marques (PDT) 
e Carlos Grassi (PP), in-
vestigados por ato de im-
probidade administrati-
va. A decisão atende a uma 
ação civil pública, movi-

da pelo Ministério Público.
Foram liminarmente 

bloqueados os bens do ve-
reador Odemar Marques 
no valor de R$ 10.614,63, 
e de Carlos Grassi no va-
lor de R$ 55.052,20. O de-
ferimento da liminar de in-
disponibilidade de bens 
dos réus garante o cum-
primento de possível futu-
ra sentença e a integrida-
de do patrimônio público. 

A Operação Ágata foi en-
cerrada durante a semana, 
após cinco dias de fiscaliza-
ção em vários municípios 
da região Extremo-Oeste. A 
operação visa coibir crimes 
transforteiriços e promover a 
integração entre todas as for-
ças de segurança.

Foram montados deze-
nas de postos de bloqueio e 
controle de estrada, realiza-

ágaTa Com presença de várias frentes e integração armada, ações 
fiscalizaram rodovias e coibiram crimes

forças de segurança encerram operação 
na fronteira do Extremo-Oeste

do o apoio ao cumprimento 
de mandados de busca e apre-
ensão de drogas e armamen-
to, estradas foram patrulhadas, 
diversas missões aéreas per-
mitiram o reconhecimento da 
faixa de fronteira e de vias ter-
restres, dentre outras ações as-
semelhadas.

A operação envolveu 800 
militares do Exército nas ações 
preventivas e repressivas, com 

Fotos: Operação Ágata/Divulgação

Forças de segurança apreenderam 48 quilos de maconha em uma abordagem Ações flagraram motorista com 60 mil pesos argentinos passando pela região

Corpo de Bombeiros retirou vítima das farragens e encaminhou para o hospital

Celso Ledur/WH Comunicações

apoio entre Polícia Militar, Po-
lícia Civil, Polícia Rodoviária 
Federal, Polícia Federal e Cor-
po de Bombeiros Militar e de 
fiscalização federais e estadu-
ais, como o Ibama, Cidasc e re-
ceitas federal e estadual.

REsuLTaDOs
Foram vistoriados cerca 

de 1.500 veículos leves, 60 mo-
tos, 50 caminhões, 40 ônibus e 

vans, resultando na apreensão 
de aproximadamente 50 quilos 
de drogas, 60 mil pesos argen-
tinos, oito celulares, 270 gar-
rafas de bebidas, cerca de 29 
mil maços de cigarro e três ar-
mas de fogo. Na área ambien-
tal, foram apreendidos pelos 
fiscais do Ibama cerca de 10 m³ 
de madeira cerrada, de espécie 
nativa, com documentação in-
válida para o transporte.

Uma carreta de Maravilha car-
regada com gesso tombou na 
BR-282, por volta das 8h de se-
gunda-feira (27), em Xaxim. O aci-
dente aconteceu nas proximi-
dades da Curva da Melancia e 

deixou grande prejuízo material.  
O motorista, que não ficou feri-

do, teria perdido o controle da dire-
ção. O trânsito ficou lento no local. A 
Polícia Rodoviária Federal foi aciona-
da para realizar o laudo do acidente.

Carreta ficou bastante destruída após o acidente na rodovia

Corpo de Bombeiros

JuLgaDO
Homem que assaltou joalheria é condenado 
pela sétima vez

A Vara Criminal de São Miguel do 
Oeste publicou sentença, na qual o 
autor de assalto praticado na Joalhe-
ria e Óptica Sofia foi condenado a 28 
anos de reclusão, em regime fecha-
do, três meses de detenção, em regi-
me semiaberto, e o pagamento de in-
denização por danos morais em favor 
das vítimas, no valor de R$ 160 mil.

O crime ocorreu por volta das 
10h do dia 25 de março deste ano, 

quando o autor entrou na loja muni-
do de arma de fogo e anunciou o as-
salto. Uma das vítimas entrou em 
luta corporal com o autor dos fa-
tos e acabou sendo atingida com dis-
paro de arma de fogo. Após o assal-
to o homem tentou fugir, mas foi 
capturado pela polícia em Paraíso.

De acordo com a Justi-
ça, foi a sétima condenação cri-
minal do autor dos fatos. homem foi preso logo depois do assalto no município de Paraíso

Arquivo/O Líder
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ESpORTE
fuTEbOL

MuDanÇa

suíÇODECisãO
Categoria veterano tem 
rodada cancelada

Com saída de Waldirzinho, 
Rudi reassume o CRM

Municipal de flor do sertão 
tem sequência hoje (1º)

iraceminha começa as finais 
do Campeonato de futebol 

O Campeonato Municipal de Futebol categoria veterano teve a se-
gunda rodada no domingo (26). Os jogos foram na Linha Primavera 
Alta, quando o time da casa recebeu os Amigos FC e ganhou pelo pla-
car de 2 x 0, no Estádio Osvaldo Werner o Madalozzo empatou com 
o Atlético MH em três gols. A rodada que ocorreria amanhã (2), foi 
cancelada por causa do mau tempo. A terceira rodada, tinha previs-
to jogos, no Estádio Doutor José Leal Filho, com Amigos FC x Atléti-
co MH e na Linha Primavera Alta o Canarinho receberia o Madalozzo. 

Iraceminha está com o Campeonato Municipal de Fu-
tebol na reta final. Estão confirmadas as finais para ama-
nhã (2) e o próximo domingo (16). As equipes que vão fazer 
a decisão serão, pela categoria principal: Canarinho da Li-
nha Santa Fé x Grêmio Planalto de Nova Ibarama; e na aspi-
rante: Atlético Biguá x Canarinho de Linha Santa Fé. A par-
tida de ida amanhã será em Linha Santa Fé e a partida da 
volta e final nas duas categorias é em Linha Nova Ibarama. 

Hoje (1º) em Flor do Sertão será realizada a 9ª rodada do Campeo-
nato Municipal de Futebol Suíço. A competição tem o apoio da coope-
rativa de crédito Sicoob Credial e os jogos vão acontecer no campo da 
Associação Ipê dos Servidores Públicos. Às 13h tem Associação Amigos 
do Sarandi x Avenida; às 14h vai acontecer o jogo entre FACC x Cruzeiro 
A/Sertão Alimentos; às 15h tem Cruzeiro B/ Sertão Alimentos x Inde-
pendente; às 16h jogam Posto x Sertão FC; às 17h o Internacional pega 
Auriverde; e às 18h, pelo naipe feminino, tem América FC x Portuguesa. 

Encerrada a quarta ro-
dada da Taça Schroeder Es-
quadrias 2019; todos os gru-
pos seguem indefinidos. 
Faltando duas rodadas para 
o encerramento da primei-
ra fase, nenhuma equipe 
está garantida para a pró-
xima fase da competição.

Na chave A, o Come-
ta assumiu a liderança do 
grupo ao vencer o Ajap por 
1 x 0 em Itapiranga, mes-
mo com a derrota o time de 
Pinhalzinho segue na vi-
ce-liderança do grupo. Em 
Palmitos, pelo outro con-
fronto do grupo, nem o time 
da casa, nem o Guarani de 

EsTaDuaL fasE OEsTE 
busca pela classificação na Taça schroeder segue disputada

São Miguel do Oeste conse-
guiram tirar o zero do pla-
car, mantendo ambos na 
parte de baixo da tabela.

Na chave B, o Ouro Ver-
de encaminhou sua classifi-
cação para a segunda fase ao 
vencer o DNA Princesa por 
2 x 1 em Descanso. Pelo ou-
tro confronto do grupo, São 
Lourenço conseguiu uma im-
portante vitória ao ganhar 
do Grêmio Tunense, em Tu-
nápolis, por 3 x 0, acirran-
do a disputa no grupo.

Na chave C, o Alian-
ça conseguiu se recupe-
rar na competição, ao ven-
cer o Grêmio União em 

Iporã do Oeste por 1 x 0, as-
sumindo a vice-lideran-
ça do grupo, atrás da equi-
pe do Ginástica de Riqueza.

Na chave D, os times de 
Maravilha perderam seus 
respectivos jogos, ficando 
na parte de baixo na tabela; 
o CRM perdeu seu jogo em 
casa, por 1 x 0 para a equi-
pe do Águas Frias Ipiranga, 
que assumiu a vice-lideran-
ça; enquanto no outro con-
fronto o Metropol de São 
Carlos conquistou mais uma 
vitória ao vencer o Guarani 
por 2 x 1 e se manteve na li-
derança, encaminhando a 
sua classificação no grupo.

TREinO Disputas começam neste mês, em nível regional e estadual

xadrez de Maravilha se prepara 
para competições

A modalidade de xadrez 
de Maravilha esteve para-
da em relação à competição 
no mês de maio, mas em re-
lação às atividades internas, 
foi de movimentação. O pro-
fessor responsável pela mo-
dalidade, Jorge Godois (Va-
caria), conta que as aulas e 
treinos foram ofertados sem-
pre em horários já divulga-
dos. “Segunda, terça e quin-
ta-feira os treinos começam 
às 8h, na sala do xadrez, junto 
ao Ginásio Municipal Gelso 
Tadeu Mello Lara; e no perío-
do vespertino, no mesmo lo-
cal e dia, os treinos começam 
às 13h”, explica. Godois lem-
bra que nas sextas-feiras tem 
treino às 8h15 e às 13h no gi-
násio da Escola de Educação 

Básica João XXIII.
Segundo Vacaria, as com-

petições começam este mês. 
“Tanto em nível regional, como 
estadual, Maravilha está clas-
sificada na Olesc, Jesc e Jogui-
nhos Abertos de Santa Cata-

rina, além de participar em 
competições do Circuito Ca-
tarinense”, conta. Vacaria 
lembra que em todas as com-
petições o município partici-
pa com atletas formados na 
escolinha da Secretaria de 

Esportes, Juventude e Lazer 
de Maravilha. “Não vai ter jo-
gadores de fora, pois não é 
esta a meta. O que queremos 
é formar e descobrir novos 
talentos locais para a moda-
lidade”, ressalta. 

Aulas são no ginásio municipal e no ginásio da escola joão XXiii

Divulgação

Com a notícia de que o en-
tão técnico do Clube Recreati-
vo Maravilha (CRM), Waldirzi-
nho, não estaria mais à frente 
das atividades como treina-
dor da equipe na Taça Schro-
eder Esquadrias, quem ago-
ra está trabalhando com o CRM 
é o técnico Rudimar da Rocha. 
Ainda no jogo com o Ipiranga, 
de Águas Frias, no dia 22, Wal-
dirzinho já não estava acom-
panhando a equipe, que na 
partida foi comandada pelo au-
xiliar técnico Neri Almeida.

A reportagem conversou 
com o ex-técnico e ele disse 
que a decisão foi dele [Waldirzi-
nho] em sair. Rudimar da Ro-
cha acompanhou o CRM no do-
mingo contra Ipiranga e deve ser 
novamente o responsável pela 
equipe no jogo de amanhã, en-
tre os dois maravilhenses. Ama-
nhã o duelo será forte entre CRM 
e Guarani. Quem vencer ain-
da tem chances de continuar na 
disputa. Rudi vai trabalhar em 
parceria com Luís Carlos Ca-
peli no comando da equipe. 

rudimar da rocha estava no grupo do título de 2018

Arquivo/O Líder
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 ONEIdE BEhLING

nelCir Dall’aGnol 

No domingo (26) os me-
satenistas maravilhenses Tiego 
Drumm, Alexandre Fiori, Pau-
lo Henrique dos Santos, Raniery 
Tavares e Geison Schwanke com-
petiram na cidade argentina de 
Montecarlo. Eles disputaram o 
2º Puntable Misioneiro. De acor-
do com o atleta e professor Tiego 
Drumm, a competição na Argen-
tina equivale ao Circuito Estadual 
de Santa Catarina.

Nas disputas os atletas da Ci-
dade das Crianças conquistaram 
premiação em três categorias. Ra-
niery Tavares foi campeão na ca-
tegoria segunda, Geison Schwa-
nke ficou em terceiro lugar no 
sub-15 avançado e ainda a dupla 
Raniery e Geison conquistou o 
terceiro lugar. 

“Os atletas agradecem de for-
ma muito especial àqueles que 
possibilitaram a experiência, Se-

ExTERiOR Competição que equivale ao Circuito Estadual de Santa 
Catarina na Argentina foi no domingo (26)

Tênis de mesa de Maravilha 
conquista pódio na argentina

cretaria de Esporte, Juventude e 
Lazer de Maravilha, Metalúrgica 
Dreyer e Rotoplast Climatizado-
res. Não somente pelas disputas, 
mas a possibilidade de vivenciar 
uma experiência em outro país, 
convivendo com situações típicas 
de culturas diferentes, como ali-

mentação e idioma, fizeram com 
que a viajem fosse extremamente 
positiva”, ressalta Drumm.

Drumm lembra que a moda-
lidade de tênis de mesa terá diver-
sos eventos no mês de junho, com 
a etapa estadual dos Jesc 15 a 17 
anos, quando a aluna do Centro 

Educacional Mundo Infantil Vitó-
ria Petry estará participando. Ain-
da está marcada a 3ª etapa do Cir-
cuito Crecerto Oeste de Tênis de 
Mesa em São Miguel do Oeste e a 
realização de um torneio interno 
para atletas das escolinhas da Se-
cretaria de Esportes.

Divulgação

Atletas da Cidade das Crianças conquistaram premiações em três categorias

MaRaViLHa
Curso de arbitragem reúne interessados

Organizado pela Associa-
ção Catarinense de Árbitros 
(ASSCA), foi realizado na noi-
te de segunda-feira (27) cur-
so de arbitragem, em Maravi-
lha. O evento foi no auditório 
da Escola de Educação Bási-
ca Nossa Senhora da Salete e 
contou com a participação de 
mais de 80 pessoas. A capa-
citação foi destinada a sócios 
da Associação Catarinense de 
Árbitros e árbitros iniciantes.

Os objetivos foram tra-
tar da atualização das regras 
e dar oportunidade para no-
vos árbitros fazer parte da 
ASSCA. O conteúdo teóri-

co foi ministrado por Leandro 
Slongo Mattos e Marcelo Dar-

tora Heinz, ambos árbitros 
da Liga Catarinense de Fut-

sal. Nos próximos dias deve 
haver treinamento prático.

Conteúdo teórico foi ministrado por leandro Slongo mattos e marcelo Dartora heinz

Divulgação

iRaCEMinHa fuTEbOL
quarta rodada do 
Vôlei é hoje

são Miguel da boa Vista 
tem final do municipal 

Hoje (1º), no Distrito de São José do Laranjal, tem 
a quarta rodada do Campeonato de Vôlei Misto de Ira-
ceminha. Com início às 14h, tem a primeira partida en-
tre Juntos e Misturados x Infotec, na sequência As Som-
bras x Esporte Clube Iraceminha, às 16h Unidos por Acaso 
x Unidos pelo Vôlei e às 17, Cruzeiro do Sul x São José. 

Em São Miguel da Boa Vista, hoje (1º), tem a decisão do 
terceiro e primeiro lugar do Campeonato Municipal de Fu-
tebol. Os jogos vão ocorrer no campo do Guaicurus de Linha 
Poço Parado. Às 13h30 tem a decisão do terceiro lugar entre 
Cadeado/Móveis Queiroz x Independente e às 15h30 Guai-
curus x Marmoraria Pape, na decisão do primeiro lugar. 

CRM x guaRani 
A pergunta mais frequente nos últimos dias e, é natural 

quando chegam semanas de clássicos importantes, ou me-
lhor, todo clássico é importante, é a de quem é o favorito? 
Trazendo o foco para Maravilha, é inegável que, na maioria 
das vezes, existirá uma equipe mais forte que outra. Ambos 
vêm de derrotas na última rodada. Indo para o lado de retros-
pecto, neste ano o Guarani venceu o primeiro clássico por 5 
a 1, no pré-estadual. E o CRM triunfou no segundo jogo por 
3 a 1. A pergunta que não quer calar: clássico tem favorito? 
Sim, mas não basta. Clube Recreativo Maravilha tem um gru-
po apontado por todos como um dos principais da competi-
ção. Opções para modificar um cenário adverso também são 
maiores. Fator local é outro ponto para ser colocado na ba-
lança!

LEãO DO VaLE 
Isso quer dizer que o Guarani não tem condições de sair 

vitorioso? Claro que não. Até porque se trata de um Leão do 
Vale que tem um técnico capaz de montar uma estratégia 
para o duelo, e também conta com jogadores bastante expe-
rientes. O nível de confiança tem aumentado, não apenas no 
discurso. Mas principalmente pela chegada de reforços. Tudo 
ainda muito recente, mas que torna as possibilidades maio-
res para o Guarani.

CRM faVORiTO 
O favoritismo é isso: um pode ser mais forte que o outro 

em alguns fatores, mas esses são externos aos 90 minutos en-
volvidos a partir do apito inicial da arbitragem. A definição é 
dada dentro das quatro linhas do Estádio Dr. Leal Filho.

PREVisõEs 
Waldirzinho, ex-técnico do CRM, deixou sua previsão, 

digo, opinião sobre o duelo: “Quem perder o jogo estará fora 
da disputa. Dificilmente o Guarani perde o clássico. Leão do 
Vale tem mais vontade e disposição. Isso, em um confronto 
desses vale muito”. Waldy Henn foi além: “Se o Ipiranga ven-
cer o Metropol em Águas Frias e o Guarani triunfar sobre o 
Clube Recreativo Maravilha, as atenções se voltam para a úl-
tima rodada. Metropol já classificado, e Guarani X Ipiranga 
poderão jogar por um empate amigo. Deixando o CRM sem 
chances de classificação. Logo, o CRM não pode perder nes-
te domingo”.

nOME DO CLássiCO 
A maioria dos clássicos no Brasil foi batizada do jeito 

mais simples, juntando um pedaço do nome de cada equipe. 
Podemos citar os duelos mais tradicionais: no Rio Grande do 
Sul, Gre-Nal, Grêmio X Internacional; no Rio de Janeiro, Fla-
Flu, Flamengo X Fluminense. E assim vai! A coluna recebeu 
várias sugestões de nomes para o duelo entre Clube Recrea-
tivo Maravilha X Guarani. O leitor Edegar Costa enviou a su-
gestão de: GUA-MAR. Gostei, acho que vai pegar.

PREsiDEnTE
Penso que a gestão de um clube é um dos pilares mais 

importantes para que o time seja vitorioso. É o presidente 
que tem a palavra final sobre contratações, sugere nomes de 
técnicos, cuida da parte financeira e comercial. E o CRM tem 
um bom presidente! Lorivan Leopoldo Webber faz um traba-
lho digno de elogios à frente do Clube Recreativo Maravilha. 
Lorivan convocou o torcedor de seu time, os apaixonados por 
futebol para comparecerem no Estádio Dr Leal Filho neste 
domingo, às 15h30. Todos para o estádio! Tem clássico Gua
-Mar, apareça.
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VaLE MuiTO Jogo promete duelo acirrado, pois quem perder se complica 

Clássico pode definir a vida dos 
times de Maravilha no Estadual 
nelCir Dall’aGnol

No último fim de sema-
na os dois times de Maravilha, 
CRM e Guarani, deixaram es-
capar a chance de ficar bem 
na tabela de classificação, do 
Campeonato Estadual de Fu-
tebol não Profissional-fase 
Oeste, e agora se complicaram 
na sequência da competição. 
Tanto o CRM, quanto o Gua-
rani, perderam e ficaram nas 
últimas colocações do gru-
po D. O Guarani pior, porque 
guarda a lanterna do grupo, já 
o CRM é o terceiro colocado. 

As duas equipes tiveram 
a semana toda para ajeitar a 
casa e ir para o clássico de do-
mingo que vai valer muito para 
as equipes no certame. O jogo, 
às 15h30 de amanhã (2), pode 
dizer quem segue e até mes-
mo quem fica pelo caminho da 
competição. Depois de ama-
nhã tem apenas um jogo na 
fase de classificação. 

Ainda em relação à roda-
da do domingo (26), o CRM, 
em casa, foi um time apáti-
co sem vontade e após pênal-
ti cometido pelo Jhonatan, 
Wolney do Ipiranga, de Águas 
Frias, fez o gol. 

O Guarani jogou em São 
Carlos e logo no começo de 
jogo sofreu o primeiro e aos 

Com a derrota em casa o Crm ainda permanece na terceira colocação do grupo

hoje o Guarani estaria fora da zona de classificação e do campeonato 

Carine Arenhardt/O Líder

sete minutos empatou, mas 
acabou perdendo pelo placar 
de 2 x 1 para o Metropol. 

CLassifiCaÇãO 
metropol 8 pontos, Águas Frias ipiranga 5 pontos, Crm 
4 pontos, Guarani 4 pontos.

A Comissão Munici-
pal de Esportes (CME) de 
Cunha Porã promove hoje 
(1º) os confrontos finais 
do Campeonato Munici-
pal de Bocha Rolada, cate-
gorias masculino e femi-
nino. Os jogos serão nas 
canchas da Associação dos 
Servidores de Cunha Porã 
(Ascup) e após as parti-
das serão entregues as pre-
miações. Na decisão do ter-

ceiro lugar feminino, às 
15h, tem Rodrigues Pintu-
ras x Auto Mecânica Bene-
dix e na decisão do primei-
ro lugar se enfrentam, logo 
em seguida, Kinho Mo-
tos x Amigas da Bocha. 

Pelo naipe masculi-
no tem a decisão do ter-
ceiro lugar entre Ascup A x 
JCR Instaladora Elétrica e 
em seguida decide o títu-
lo Mágica x Mecânica Ego.  

DECisãO

fuTsaL

sábado é dia de final do 
Municipal de bocha Rolada

Cunha Porã disputa pontos na 
segunda rodada do Regional 

Na quinta-feira (23) 
equipes das categorias de 
base de Cunha Porã entra-
ram em quadra para dispu-
ta de pontos válidos pela 
segunda rodada do Regio-
nal de Futsal. Os jogos ocor-

reram em casa, no Giná-
sio Municipal de Esportes, 
contra Águas de Chapecó.

A próxima rodada será 
no mês de junho, fren-
te ao município de Rique-
za, em data a ser definida.

acompanhe dos resultados:

nelCir Dall’aGnol

O Campeonato Muni-
cipal de Futebol-Taça Líder 
Farma de Maravilha apre-
sentou diversos gol pela sex-
ta rodada, realizada no sá-
bado (25). Pela categoria 
aspirante o União aplicou 8 x 
0 no 4S Amizade, já o Cana-
rinho da Primavera Alta fez 
2 x 1 no Esportivo Bela Vista 
e o Canarinho da Água Para-
da ganhou de 3 x 1 do Vasco. 

Pela categoria prin-
cipal o União fez 3 x 2 no 
4S Amizade e o Canari-

nho da Primavera Alta em-
patou em dois gols com 
o Esportivo Bela Vista e o 
Vasco aplicou 5 x 1 no Ca-
narinho da Água Parada. 

A rodada que era para 
acontecer hoje (1º) foi can-
celada por causa do mau 
tempo. Estava marcado 
para a Linha 51 tem 4S Ami-
zade x Canarinho da Pri-
mavera Alta, no Estádio 
Osvaldo Werner jogam Es-
portivo Bela Vista x Ca-
narinho da Água Parada e 
no Vasco tem SER Vasco x 
União do Bairro Floresta. 

MuniCiPaL
Taça Líder farma apresenta 
goleada pela sexta rodada 

Após ter seu iní-
cio adiado por conta 
do mau tempo do fim 
de semana, a Comis-
são Municipal de Es-
portes (CME) de Cunha 
Porã remarcou para 
hoje (1º) a abertura do 
Campeonato Munici-
pal de Futebol Suíço, 
edição 2019. O certame 
será disputado nas ca-
tegorias feminina, más-
ter e principal. Oito jo-
gos devem movimentar 
a tarde esportiva do sá-
bado, contando com os 
seguintes confrontos: 

PRiMEiRa RODaDa 
Começa o Campeonato Municipal de futebol 
suíço em Cunha Porã 

Rádio Tropical FM



EMPOssaDas 1ª EDiÇãO VOCÊ nO aZuL
Rede feminina elege 
nova diretoria

Evento beneficente vai 
encerrar festival de Pizzas

Caixa lança campanha de 
recuperação de crédito e cartão
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Presidente eleita e empossada é meri Teresinha 
ranzan, tendo como vice Sílvia regina ecco

Programação será na quarta-feira (5), na Cantina italiana, 
com jantar à base de pizzas e massas

Além dos novos recursos, empresários de pequenas empresas 
têm crédito facilitado e juro baixo

Partida entre Guarani e Crm está marcada para amanhã (2), às 15h30, no estádio Doutor josé leal Filho em maravilha

EsPORTE
Clássico pode definir a vida dos times de 
Maravilha no Estadual

Página 27

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder


