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Delegado avalia 
alterações na lei 

Municípios terão plano de 
contingência para desastres 

Maravilha registra dois 
casos de H1N1 em 2019

Joel Specht disse que a nova legislação aumenta 
a segurança para vítimas de violência doméstica 

Em Maravilha principal preocupação é com as áreas 
com risco de alagamento do Rio Iracema 

Diagnóstico foi em uma criança que reside em Maravilha 
e um segundo paciente que é de outra cidade

Início está previsto para a quarta-feira (22). Trânsito será interrompido no sentido Avenida Maravilha/trevo

MaRia Da PEnHa DEFESa CiViL aLERTa

Obras na avenida Maravilha 
começam na próxima semana 

MARAvIlhA, SÁBADO, 18 DE MAIO DE 2019 - ED 527 - R$ 3,00
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arquivado projeto que proibia vereadores de assumir cargos comissionados 
Proposta para alteração da lei Orgânica teve empate na votação e, sem apoio da maioria, não pode mais retornar à pauta neste anoREJEiTaDO
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Faltando duas semanas 
para encerrar, a Campa-
nha Nacional de Vacinação 
Contra a Gripe ainda tem 
boa parte da meta para ser 
alcançada. Em Santa Ca-
tarina apenas 52,48% das 
pessoas que fazem parte 
do público-alvo haviam fei-
to a vacina até a terça-fei-

ra (14). A meta do Estado é 
alcançar pelo menos 90% 
das pessoas que fazem par-
te dos grupos prioritários. 

Esta também é a meta de 
Maravilha. No entanto, até a 
quarta-feira (15) o municí-
pio havia vacinado 73,78% 
do público-alvo. O núme-
ro é considerado baixo pela 
Sala de Vacinas, levando em 
consideração os mais de 30 

dias de campanha já corri-
dos. São 5.584 pessoas vaci-
nadas em Maravilha, de um 
total de 7.627 que fazem par-
te dos prioritários. 

Alguns grupos têm por-
centagens menores. Pro-
fessores, profissionais da 
saúde, gestantes e pesso-
as com diagnóstico de do-
enças crônicas têm índices 
pouco acima de 50%. Já os 

idosos alcançaram a mar-
gem de 89,97% vacinados, 
puérperas 88,89% e crian-
ças 77,833%. Também fa-
zem parte dos grupos 
prioritários povos indíge-
nas, adolescentes e jovens 
de 12 a 21 anos sob medi-
das socioeducativas, fun-
cionários do sistema pri-
sional e pessoas privadas 
de liberdade. 

VaCina Da gRiPE Meta do município é imunizar pelo menos 90% 
do público-alvo até o dia 31 de maio

Maravilha alcança 73% do público-
alvo na campanha de vacinaçãoEu Só TRabaLHO aqui

A equipe estava irritada com a suposta incompetência do forne-
cedor. Não dava para saber quem estava certo e quem estava errado 
– o único fato, naquele momento, era uma situação urgente que pre-
cisava ser resolvida.

Mas em meio à procura por culpados, nada de concreto acontecia.
Nesses casos, o primeiro passo rumo à solução é resolver a ur-

gência. Pode parecer óbvio, mas não é para quem cria um furacão e 
se enfia no meio.

Para resolver, talvez seja necessário ceder. Admitir um erro que 
talvez nem seja seu. Aceitar algo imperfeito, mas que é melhor do que 
nada. É o preço, relativamente baixo, que a solução exige.

Depois de resolvido, podemos analisar o processo. Ou procu-
rar o culpado.

*
Há alguns anos eu fazia uma palestra que mostrava, basicamen-

te, por que os conselhos não funcionam.
E eu sugeria formas de aumentar as chances de um conselho ser 

ouvido. Basicamente eram duas:
1. Ao invés de dizer o que você acha que o outro deve fazer, é me-

lhor questionar e fazer perguntas. Gerar reflexão.
2. Ao invés de dizer o que fazer, contar histórias. Dar exemplos, 

usar metáforas. Gerar identificação.
Se fosse hoje, eu acrescentaria mais uma: apresentar boas teo-

rias. Explicar como elas funcionam, citar alguma aplicação prática. 
Gerar referências.

Até porque a autoridade é o principal fator de influência.

*
Na rodovia, o caminhoneiro fazia loucuras para chegar no horário.
Na cidade, no mesmo dia, o motoqueiro passava voando entre 

os carros.
Nos tornamos aquilo que medimos. Se a nossa medida é o tem-

po, vamos correr contra o relógio. Precisamos medir outras coisas. 
Precisamos criar outros incentivos.

Podemos ficar nesse exemplo das entregas: transformamos a logís-
tica em um negócio perigoso, insalubre. Talvez você tenha a sorte de não 
ter um trabalho orientado unicamente pelo prazo. Mas você faz parte 
dessa loucura, pois está andando na mesma pista dessa corrida.

Quer ver os motociclistas alucinados do globo da morte? Não é 
preciso ir ao circo. É só diminuir o prazo de entrega.

*
Existe o funcionário que se comporta como sócio, e o que se 

comporta como… funcionário. “Eu só trabalho aqui.”
Sim, as empresas têm boa parte da culpa. Mas não controlamos 

as empresas. O que controlamos são as nossas ações.
E a primeira ação é essa mudança de postura: postura de sócio, 

mesmo ganhando mal e tendo poucas responsabilidades. As coisas 
mudam com a mudança de mentalidade.

E se não mudarem, sempre existem opções.
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LIÇÕES DE VIDA
Aquele que mais estima o dinheiro do 
que a virtude, há de perder a ambos...

Saiba mais: sicoobconsorcios.com.br

Serviço de atendimento ao consorciado: Atendimento de seg. a sex. das 9h às 18h | Deficientes auditivos ou de fala 0800 940 0458 | 4007 1905 - Capitais e regiões metropolitanas | 0800 607 3636 - Demais regiões | 0800 722 6555 - Ouvidoria | Entidade responsável: Ponta Administradora de Consórcios Ltda, CNPJ nº 16.551.061/0001-87. Fiscalizada e Autorizada pelo Banco Central do Brasil e associada ABAC.

por WOLMIR HÜBNER

RAdAR
radar@jornalolider.com.br

As obras na Avenida Maravilha devem começar na próxima semana. Na 
quinta-feira (16) a prefeita, Rosimar Maldaner, e representantes da empre-
sa Gaia Rodovias se reuniram para definir o cronograma de serviço. Con-
forme a prefeita, o objetivo é causar o menor impacto possível para a co-
munidade com a execução das obras. O município também está lançando 
uma ferramenta para atualizar os motoristas sobre interrupções no trân-
sito durante a execução das obras. Quem tiver interesse de receber infor-
mações sobre o andamento do trabalho, interrupções e desvios no trân-
sito deve enviar uma mensagem com o nome e a palavra “aceito” para o 
número de WhatsApp (49) 98804 2504. A iniciativa é do setor de assesso-
ria de imprensa e vai antecipar informações da obra e comunicar sobre pos-
síveis desvios do trânsito. A revitalização da Avenida Maravilha terá in-
vestimento de R$ 4.169.693,70. O prazo para execução é de 13 meses.

MODERniDaDE
Arquivo/O Líder

“IDIOTAS ÚTEIS”
O presidente, Jair Bolsonaro, afirmou que os estudantes 

que protestaram contra o corte de verbas para a Educação 
são “massa de manobra” e “idiotas úteis”. Em sua opinião, 
eles são manipulados por uma minoria que comanda as uni-
versidades federais. “É natural, é natural, mas a maioria ali 
é militante. Se você perguntar a fórmula da água, não sabe, 
não sabe nada. São uns idiotas úteis que estão sendo usa-
dos como massa de manobra de uma minoria espertalhona 
que compõe o núcleo das universidades federais no Brasil”. 

PRESIdÊNCIA dO MdB
O deputado federal Celso Maldaner de-

verá ser o novo presidente do MDB. Sua 
candidatura está consolidada na nova Exe-
cutiva para a Convenção Estadual do dia 1º 
de junho. Casildo Maldaner se ofereceu para 
intermediar uma saída pacífi-
ca, que preserve a unidade do 
MDB, na disputa entre os vá-
rios postulantes à presidên-
cia. Vai trabalhar com o 
ex-governador Edu-
ardo Pinho Mo-
reira, que está 
retornando de 
Londres.

TRABAlhOU? Tem direito
O Instituto Nacional do Seguro Social 

(INSS) enviou na segunda-feira (13) um ofí-
cio-circular conjunto que permite aceitar 
como tempo de contribuição o período tra-
balhado antes dos 16 anos. Com isso, a in-
clusão desse tempo no cálculo da aposenta-
doria passa a ser feito administrativamente 
e em nível nacional. No entanto, para que 
esse tempo seja aceito, será preciso apre-
sentar o mesmo tipo de comprovação exi-
gida para os segurados maiores de 16 anos. 
Atualmente o INSS só aceita como segu-
rados trabalhadores com 16 anos ou mais. 
Quem começou a trabalhar mais cedo e ten-
tava incluir esse período no tempo de contri-
buição acabava tendo que buscar a Justiça.

 Agência Brasil

Divulgação

MIGRAÇÃO
Uma emissora de nos-

sa propriedade no Esta-
do do Paraná foi migrada 
para o FM, que até en-
tão operava em AM. Seguimos o destino de todas as emis-
soras no Brasil, nas quais o AM é algo do passado e a FM 
representa o atual. Ganha a comunidade e todos de um 
modo geral, pois a qualidade é incomparável. Agora todas 
as emissoras no nosso grupo de comunicação estão em fre-
quência modulada. Estamos em constante modernização 
para levar o melhor aos nossos ouvintes e anunciantes.

DECISÃO SENSATA
A proposta que visava proibir 
vereador eleito de assumir 
cargo na administração 
pública foi arquivada na 
noite de segunda-feira (13). A 
votação ocorreu em sessão 
extraordinária na Câmara 
de vereadores de Maravilha. 
Para ser aprovado, o projeto 
precisaria de dois terços dos 
votos do plenário, ou seja, 
pelo menos sete. Entretanto, 
apenas cinco vereadores 
votaram a favor. Assim, o 
projeto foi arquivado. A decisão 
foi sensata e natural, pois seria 
um impeditivo absurdo.

CARtÓRIOS

Cartórios de registro civil do país vão 
passar a oferecer serviços relativos ao Ca-
dastro de Pessoa Física (CPF). A medi-
da está prevista em um convênio firma-
do entre a Receita Federal e a Associação 
dos Registradores de Pessoas Naturais (Ar-
pen-BR). Nos cartórios que aderirem ao 
convênio será possível pesquisar o nú-
mero de inscrição (ex. cidadão perdeu 
seu número de CPF e precisa recuperar 
essa informação), fazer inscrição e alte-
ração, emitir segunda via do comprovan-
te de inscrição e emitir o comprovante de 
situação cadastral. A estimativa da Re-
ceita é que os cartórios comecem a ofe-
recer os serviços até novembro. Eles po-
derão cobrar até R$ 7 pelos serviços.

BRASILEIROS EM PORTUGAL
Impressiona o número de brasileiros que trabalham 

e estudam em Portugal. Tivemos a oportunidade de 
conversar com jovens brasileiros que lá se encontram e 
nos afirmaram que a qualidade de vida é de primeira e 
que o ensino universitário é de alto nível. Muita facilidade 
aos jovens que buscam naquele país um nível de emprego 
melhor, com maior remuneração e muita receptividade 
por parte dos portugueses. Questionei se quereriam 
voltar ao Brasil, todos disseram que não. Preferem ficar 
em definitivo lá, pela qualidade de vida e segurança.

“não se esqueçam da nossa argentina”
No discurso em Dallas pelo prêmio de personalida-

de do ano, Jair Bolsonaro alertou para a possibilidade de 
Cristina Kirchner voltar à presidência da Argentina. “Não 
se esqueçam da nossa Argentina. Está indo para um cami-
nho bastante complicado. Com problemas estruturais em 
seu país, meu amigo Macri enfrenta dificuldades e vê cres-
cer a possibilidade de uma presidente última voltar ao po-
der. Essa que era amiga do PT no Brasil, Chávez, de Ma-
duro, entre outros, além de Fidel Castro, que tinham mais 
que um sonho, a vontade e a determinação de mais do 
que roubar o nosso país, roubar a liberdade de todos nós”.
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por LUIZ CLÁUDIO CARPES

dIRETO 
AO PONTO

JOVEnS aDVOgaDOS i
O cidadão tem direito de postular em juízo o seu direito. Que te-

nha, ou que pense que tem. E o advogado é o interlocutor, o elo, en-
tre o cidadão e o judiciário. O advogado, verdadeiramente, retrata em 
seu petitório, invariavelmente, aquilo que seu constituinte lhe narra. 
Realiza, portanto, a “história” do fato para o ingresso em juízo da re-
ferida ação. Onde quero chegar? Simples. Com o passar do tempo, o 
advogado vai pegando um certo traquejo nos relatos que lhe são fei-
tos. E muitas vezes, o relato é falacioso. Não quero dizer aqui que to-
dos sejam. Muito pelo contrário. A maciça maioria leva ao judiciário 
assuntos realmente relevantes, e que ferem o seu direito de cidadão. 
Mas tem os que litigam temerariamente. Falaciosos em seus relatos, 
e que muitas vezes colocam o próprio causídico em uma saia justa, 
por conta de certos fatos que vão surgindo ao longo do processo. Há 
também a banalização da justiça, com reclamações que muitas ve-
zes poderiam ser resolvidas com uma boa conversa e bom senso. E 
muitas vezes, é aí que o jovem advogado acaba sendo, digamos, ludi-
briado pelo que lhe é relatado. Tem colegas de profissão que chegam 
a dizer, quando recebem seus clientes e tem que efetuar suas defesas, 
que é coisa de “advogado novo”. Prefiro não falar assim, por questão 
de respeito. Mas é inegável que em tantos casos o judiciário poderia 
ser muito bem deixado de lado em detrimento de um bom enten-
dimento entre partes. Contribuir para isso também é nosso escopo.

JOVEnS aDVOgaDOS ii
Sabemos que até o advogado se estabelecer no mercado, ter uma 

carteira de clientes, lucrar com seus honorários ou ganhar as suas su-
cumbências é um grande caminho. Eu só espero que com este siste-
ma, novamente implantado de nomeações de advogados, como era 
o antigo modelo praticado há alguns anos e que muitos advogados 
alegam terem deixado de receber valores, este literal “calote” antigo 
esperamos que não aconteça. Tem sido uma alternativa buscada por 
muitos para ingressar na carreira. Todavia, parto da premissa de que 
quem trabalha tem que receber. Espero que estes jovens advogados 
não sofram tanto para receber seus honorários como muitos advoga-
dos sofreram, em recentes tempos pretéritos. 

aDVOgaDaS E CLiEnTE PRESaS
Outro exemplo grotesco foi o que vimos domingo passado, na 

rede Globo, em relação a uma ação contra o padre Marcelo Rossi. 
Grotesca falsificação de documentos deixou presas duas advogadas e 
uma outra senhora, reclamando (e cobrando) direitos autorais de su-
posto plágio de trecho do livro Ágape, do famoso padre. O delegado 
plantonista deu voz de prisão as três, por falsificação de documentos. 
Prefiro acreditar que as advogadas não sabiam da falsificação a acre-
ditar que pactuavam da falsidade. Enfim, é sobre isso que me repor-
to. É preciso ficarmos atentos, pois muitas vezes o advogado transmi-
te a suposta verdade relatada por seu constituinte. Todavia, é fato que 
pega muito mal para a classe, pois associa muitas vezes a advocacia 
com falcatrua. Infelizmente. 

Para quem deseja aprender 
maneiras mais simples de iden-
tificar, abordar e solucionar pro-
blemas, entender como tirar 
ideias do papel de forma mais as-
sertiva, estas questões serão so-
lucionadas no curso Gestão Ágil 
– Design Thinking, promovido 
pelo Núcleo de Jovens Empreen-
dedores, ligado à CDL e Associa-

ção Empresarial de Maravilha. 
A capacitação é indicada 

para profissionais de todas as 
áreas e mostrará um novo jei-
to de pensar e abordar proble-
mas com um modelo de pen-
samento centrado nas pessoas, 
usando a criatividade e a empa-
tia para analisar problemas re-
ais. O facilitador será o profes-

sor e empreendedor Douglas 
Salvador, que é especialista em 
Gestão da Criatividade e Inova-
ção, Neurocoaching e Metodo-
logias Criativas, além de agente 
técnico do Instituto Ayrton Sen-
na e consultor na Dodalabs.

O curso integra a Semana 
Estadual do Jovem Empreende-
dor e está marcado para o dia 10 

de junho, das 18h30 às 22h30, no 
auditório do Sicoob Credial, pa-
trocinador da iniciativa. As va-
gas são limitadas e o investimen-
to é de R$ 95 para associados e 
nucleados (em até 2x) e R$ 130 
para o público externo. Mais in-
formações podem ser obtidas 
na CDL e Associação Empresa-
rial ou pelo telefone 3664 0414.

gESTãO ágiL
Maravilha recebe curso sobre abordagem de 
problemas e soluções criativas

ClEIToN FERRAsso 
DIANA HEINz

O Grupo de Atendimento 
ao Autista de Maravilha pro-
moveu uma roda de conversa 
sobre o tema para desmistifi-
car o autismo. O encontro foi 
realizado no último dia 10,  à 
noite, na Unoesc. Com o tema 
“como a psicologia pode con-
tribuir nas relações entre pais 
e filhos”, o encontro foi minis-
trado pelo psicólogo e coorde-
nador da Clínica de Psicologia 
da Unoesc, Anderson Schuck.

Durante a conversa, os 
participantes relataram como 
é a convivência em casa com 
filhos autistas. Já os psicólo-
gos orientaram sobre a me-
lhor maneira de lidar em al-

SOCiaLizaÇãO Conversa produtiva entre pais, filhos e profissionais de 
psicologia ocorreu na Unoesc

Roda de conversa aborda convivência 
com autistas em Maravilha

Participantes relataram como é a convivência em casa com autistas 

gumas situações do cotidiano.

MuDanÇa
A coordenação da entida-

de era composta por Andrea 
Vendrusculo e Eder Moraes, 
mas por motivos pessoais, no 
dia 10 Roseni Torma foi elei-

ta à coordenação junto com 
Moraes. Conforme Andrea, a 
decisão foi tomada para ge-
rar mudança. “Eu transferi a 
coordenação e desejo boas-
vindas a ela. Que a Rosi pos-
sa dar continuidade ao traba-
lho”, explica. 

Os integrantes fazem o 
trabalho de suporte às mães 
azuis. “As decisões, questão 
de apoio, de auxílio do grupo 
é liderado pela coordenação. 
Ela existe para conseguirmos 
manter os trabalhos em or-
dem”, afirma Eder Moraes.

Cleiton Ferrasso/O Líder

Pelo segundo ano conse-
cutivo o Sicredi Alto Uruguai 
RS/SC/MG está desenvolvendo 
o programa Educação Finan-
ceira. Em 2019 estão previstas 
45 turmas, que abrangem os 
três segmentos: pessoa física, 
pessoa jurídica e agronegócio. 
No total, mais de 1.100 associa-
dos deverão ser contemplados 
com os cursos até o fim do ano. 

O programa desenvolvi-
do pela cooperativa tem par-
ceria com a UCEFF de Itapi-
ranga e a URI de Frederico 
Westphalen, que colaboraram 
com a elaboração e aplicação 
dos conteúdos. Em 2018 mais 

EDuCaÇãO FinanCEiRa
Programa deverá formar mais de 1.100 associados

Turmas já iniciaram no município de Maravilha

de 750 associados foram bene-
ficiados com o curso, que visa 
orientar os participantes so-
bre como gerir a vida financei-

ra de forma prática e disciplina-
da, seja empresarial ou pessoal. 

Além dos cursos, o Sicre-
di Alto Uruguai RS/SC/MG 

está desenvolvendo oficinas. 
Os interessados em partici-
par das formações podem di-
rigir-se a uma agência Sicredi. 

Sicredi Alto Uruguai RS/SC/MG
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aRMaS 
Desde o início de 2019 Santa Catarina é o 4º Estado do Bra-

sil que mais registrou armas de fogo em posse de pessoas físicas. 
A Polícia Federal deu autorização para 879 catarinenses entre ja-
neiro e março, o que representa uma média de 10 armas novas 
por dia. O Estado também é destaque nacional, somos o tercei-
ro no país com o maior número de posse de armas (pessoas físi-
cas): 34,6 mil. Os especialistas já alertam que haverá elevação do 
número de acidentes, principalmente envolvendo crianças, cri-
mes passionais, feminicídio, furto ou roubo de armas em casa, 
consequentemente assaltos à mão armada e outros casos. Eles 
certamente seriam menores se o número de armas também fos-
se. É necessária reflexão, o item traz segurança ou causa mais vio-
lência? Alguém com posse de arma seria impedido de sair com 
o objeto, causar uma dor em alguém, apenas porque a legisla-
ção não permite? É o que vamos descobrir nos próximos meses. 

NOVA POLÍTICA I
Está difícil enxergar ou entender a 
nova política amplamente divulgada na 
campanha eleitoral 2018. E podemos falar 
isso em nível de estado (Santa Catarina) 
e país. É claro que o governo apenas 
começou, talvez ainda esteja organizando 
a casa, mas cadê a nova política? Em 
Brasília os escândalos continuam, 
investigações de corrupção envolvem 
até o filho do presidente, Jair Bolsonaro. 
Parece que o senador Flávio Bolsonaro 
encontrou uma fórmula mágica para 
comprar e revender imóveis com lucro 
superior a 200%. Nesta semana tivemos 
manifestações por todo o país, um ato que 
faz parte da democracia (desde que sejam 
pacíficas), mas o presidente não soube 
tentar um diálogo, preferiu chamar os 
manifestantes de “idiotas úteis”. 

NOVA POLÍTICA II
Em Santa Catarina o fim das ADRs foi 
uma promessa para abril, mas parece 
que só o nome deve mudar. Na prática, 
cargos comissionados ganharam novas 
nomeações, efetivos obviamente precisam 
continuar com seus empregos, quem 
trabalha nas ADRs não tem informações 
para a imprensa e o governo ainda não 
apresentou um balanço financeiro do que 
economizou em recurso público “com o fim 
das ADRs”. Continuamos aguardando para 
ver como é, na prática, a nova política.

REVItALIZAÇÃO 

A Avenida Maravilha está passando por uma revitaliza-
ção completa e com o andamento dos trabalhos com cer-
teza vai gerar transtornos. E para facilitar a locomoção das 
pessoas sem prejudicar o trânsito, ou tornar menos com-
plicado, a administração de Maravilha divulgou um ca-
nal de informação sobre os trabalhos. É via WhatsApp, para 
quem quiser ficar atualizado sobre o andamento das obras 
e o trânsito na região, é só enviar uma mensagem para o 
número (49) 98804 2504, com nome e a palavra “aceito”.  

FALTOU ARTICULAÇÃO 
NO LEGISLATIVO

De autoria do vereador Natali-
no Prante (PP), o projeto de lei que 
proibia vereadores eleitos de assumir 
cargos na administração pública em 
Maravilha foi arquivado. A proposta 
entrou na pauta do Legislativo pela 
segunda vez, agora para alterar a Lei 
Orgânica e ser colocado em práti-
ca. Mas faltaram votos favoráveis su-
ficientes para aprovação. Também 
faltou diálogo entre situação e opo-
sição, faltou articulação. Indepen-
dente de a proposta ser boa ou não, 
vereadores de oposição e situação 
precisam conversar mais, deixar pi-
cuinhas de lado. Quem acompanha 
as sessões da Câmara de Vereadores 
de Maravilha não raramente vê “tro-
ca de farpas” desnecessárias. Afinal, 
política de verdade representa a co-
munidade, não um partido político.

AGORA É LEI
O governador, Carlos Moisés da Silva, sancionou nesta se-

mana o projeto do deputado estadual João Amin (PP) que obri-
ga os estabelecimentos comerciais de Santa Catarina a ofer-
tar canudos biodegradáveis aos 
clientes. A iniciativa é um pas-
so importante e faz com que as 
pessoas, além de mudar tal há-
bito, repensem o uso de diver-
sos materiais e o excesso de lixo 
produzido diariamente. Ago-
ra, os empresários terão um ano 
para se adequar ao texto. Quem 
achava que isso seria apenas 
uma moda passageira terá que 
se acostumar com o fato de não 
ter mais os famosos canudinhos de plástico nos estabelecimen-
tos. Que mais iniciativas como essa entrem na “moda” também. 

A Lei Maria da Penha 
sofreu alterações nesta 
semana, permitindo que 
delegados e/ou policiais 
afastem imediatamen-
te o agressor da vítima. As 
medidas valem somen-
te para cidades pequenas, 
que não são sede de co-
marca. Com isso, a medi-
da protetiva deve ser co-
municada à Justiça em 
até 24 horas. A contro-
versa é nos municípios 
maiores, onde há comar-
ca. Nesse caso, a vítima 
de agressão precisa espe-
rar a decisão do juiz por 
48 horas. De um lado, fa-
cilita, por outro, causa de-
sigualdade na aplicação.

MARIA dA 
PENHA

Fotos: Divulgação
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PSIQUE & AMOR
Psicoterapeuta e antropólogo (49) 98895 5231

quEM MOSTRa FiSiOnOMia aLEgRE, 
ESPaLHa aS SEMEnTES Da FELiCiDaDE

 Vendedores com fisionomia 
alegre e agradável atraem muitos 
clientes. Por isso, para balconistas 
de lojas são escolhidas jovens ale-
gres e graciosas. Quem não trans-
mite impressão agradável não con-
segue a colaboração dos outros. 
Transmitir impressão agradável 
é, por si, prestar bom serviço aos 
outros e ser útil para o mundo.

58ª zOna ELEiTORaL 
Cartório Eleitoral faz 36 atendimentos no plantão
CARINE ARENHARDT

O Cartório da 58ª Zona 
Eleitoral de Maravilha aten-
deu em horário de plantão 
no sábado (11), com o obje-
tivo de facilitar a procura dos 
eleitores que ainda não fi-
zeram o cadastramento bio-
métrico. Nos seis municípios 
que fazem parte da 58ª Zona 
Eleitoral a revisão do elei-
torado é obrigatória e deve 
ser feita até o dia 28 junho.

No último sábado fo-
ram 36 atendimentos. Con-

Cadastramento biométrico é obrigatório na 58ª Zona Eleitoral  

Cleiton Ferrasso/O Líder

forme a chefa do Cartório 
Eleitoral de Maravilha, Ma-

riana Flemming, a equi-
pe aguardava um compa-

recimento maior por parte 
do eleitorado, mas o núme-
ro é considerado satisfatório.  

O Cartório fará um novo 
plantão no 25 de maio, aten-
dendo ao público das 9h às 
15h. Conforme dados do Tri-
bunal Regional Eleitoral (TRE), 
nos seis municípios que com-
põem a 58ª Zona Eleitoral de 
Maravilha aproximadamen-
te 20% do eleitorado ainda não 
fez a biometria. O eleitor que 
não tiver feito o cadastramento 
biométrico até o dia 28 de ju-
nho terá o título cancelado. 

MaiS SEguRanÇa Joel Specht disse que a lei proporciona maior 
segurança às vítimas. As alterações foram publicadas no 
Diário Oficial da União de terça-feira (14)

Delegado avalia alterações 
da Lei Maria da Penha
ClEIToN FERRAsso 

A Lei Maria da Penha so-
freu alterações nesta semana 
a partir da publicação no Di-
ário Oficial da União de ter-
ça-feira (14). Agora, autori-
dade judicial ou policial pode 
determinar o registro da me-
dida protetiva de urgência à 
vítima de violência domésti-
ca ou familiar em casos espe-
cíficos. O delegado de Polícia 
Civil na região de Maravilha, 
Joel Specht, disse que nes-
ses casos a autoridade poli-
cial pode determinar o afasta-
mento do agressor onde não 
há uma unidade comarca no 
município. 

“Essas alterações obje-
tivam trazer maior proteção 
à vítima. Até o advento atu-

Delegado Joel Specht comentou sobre as principais mudanças

Arquivo/O Líder

al da lei somente o juiz pode-
ria determinar medidas prote-
tivas de urgência, agora com a 
alteração, o delegado de polí-
cia poderá conceder e deter-
minar medidas protetivas de 
urgência, como o afastamen-
to imediato do agressor. Em 
caso de descumprimento, ele 

poderá ser preso em flagran-
te”, avalia o delegado. 

A Justiça, nessa situa-
ção, deverá ser comunicada 
em até 24 horas e decidir se 
mantém ou não a retirada do 
agressor de sua casa. O Minis-
tério Público também deverá 
ser alertado a respeito. 

Antes a lei estabelecia 
prazo de 48 horas para que 
a polícia comunicasse a Jus-
tiça sobre agressões. Ape-
nas então era decidido sobre 
medidas protetivas. A efeti-
va aplicação de medidas, no 
entanto, demoraria ao menos 
três dias.

A alteração vale para ca-
sos em que for verificada a 
existência de risco atual ou 
iminente à vida ou à integri-
dade física da mulher em si-
tuação de violência domés-
tica e familiar. A nova versão 
da lei também aponta que 
não será concedida liberdade 
provisória ao agressor nos ca-
sos de risco à integridade fí-
sica da ofendida ou à efetivi-
dade da medida protetiva de 
urgência.

FRuSTRaÇãO Faz CRESCER

Na década de 70, com os novos conceitos introduzi-
dos pela psicologia, houve uma inversão da situação e 
toda restrição passou a ser evitada como forma de pre-
venir futuras frustrações ou traumas. 

O que ocorreu foi uma interpretação equivocada do 
que a psicologia apregoava; um entendimento mais po-
lítico do que psicológico-científico/fático, visado mais 
ao de-construir o princípio de autoridade por princípios 
socialistas do que uma verdadeira atenção aos aspectos 
evolutivos e psicopedagógicos. 

A consequência é que do autoritarismo passou-se a 
uma permissividade exagerada. 

E essa permissividade pode ser desnorteadora para 
a criança. 

A psicologia explica que dizer não à criança nunca foi 
causa de traumas infantis. “Trauma, na verdade, é algo 
que acontece inesperadamente, que causa impacto vio-
lento. O não, dito no momento certo, ao contrário de pro-
vocar trauma, traz segurança à criança”. Frustração é um 
exercício de amadurecimento. “Em nossa vida adulta, não 
há um dia em que não vivenciemos alguma frustração. As 
crianças devem estar preparadas para essa realidade”.

amor não se compra, nem se vende
Muitas vezes, porém são os próprios pais que proje-

tam suas frustrações pessoais nos filhos. É comum en-
contrar pais que, tendo na infância sofrido privações, 
acreditam que têm que dar tudo o que a criança pede, 
ou fazer tudo o que ela quer. Essa forma distorcida de 
enxergar a realidade acaba sendo reforçada pela socie-
dade capitalista. 

O resultado é que a criança acaba, realmente, con-
fundindo o “não” com a falta de afeto. “Se papai não me 
dá o brinquedo que eu quero, é porque não gosta de 
mim”, pensa ela. Mas isso acontece porque está na cabe-
ça do adulto, não já nas estruturas da criança. 

A tarefa dos adultos é justamente ensinar que as coi-
sas não são bem assim, falando com simplicidade: “Gos-
to muito de você, mas agora não vou te dar o brinquedo”.

Explicação na medida certa
É claro que negar algo pode não ser suficiente para 

colocar fim a um pedido ou capricho. As crianças vão in-
sistir muito, perguntar mil vezes “por quê?”, usar todo 
tipo de argumento e fazer de tudo para ultrapassar o li-
mite imposto, o que pode ser um teste para os nossos 
nervos. Nesse caso, é preciso firmeza. “Explique, de for-
ma simples e sucinta, porque está dizendo não, mas não 
se prolongue demais”. É muito errado perder-se em mui-
tas explicações. Os pequenos são pequenos, mas não 
burros: de fato, são espertos: às vezes dizem não com-
preender os limites para se livrar deles. Isso é natural: 
sempre tentam ir mais longe, medem forças, procuram 
aumentar suas margens de liberdade e de poder. Nada 
de errado: são atitudes saudáveis em qualquer etapa do 
desenvolvimento. Cabe aos pais amá-los e fazer a cada 
dia o melhor possível para educá-los.

Continuo no meu blog (Psique & Amor 
por Deny Alfano) escrevendo e explicando a 

respeito das punições e do bom senso
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LUIZ CARLOS
PRATES

CâMaRa DE VEREaDORES Para passar, projeto precisaria de dois 
terços dos votos, porém foi rejeitado

Projeto que proibia vereadores de 
assumir cargo comissionado é arquivado 
ClEIToN FERRAsso

A proposta que visava proi-
bir vereador eleito de assumir 
cargo na administração pública 
foi arquivado na noite de segun-
da-feira (13). A votação ocorreu 
em sessão extraordinária na Câ-
mara de Vereadores de Maravi-
lha. Para ser aprovado, o projeto 
precisaria de dois terços dos vo-
tos do plenário, ou seja, pelo me-
nos sete, entretanto apenas cinco 
vereadores votaram a favor. 

Atualmente o município de 
Maravilha tem dois vereadores 
que assumiram cargo no Execu-
tivo: Eder Moraes (MDB) e Pe-
dro Gilberto Ioris (MDB). Se o 
projeto fosse aprovado, eles te-
riam que deixar os cargos e as-
sumir as cadeiras no Legislati-
vo. No lugar deles, abriu espaço 
para os suplentes Celso Ledur 
(PSB) e Ivo Badia (MDB) ocupar 
as vagas na Câmara. 

votação do projeto foi tranquila e sem muita discussão

VOTOS COnTRáRiOS:
Os vereadores que votaram contra o projeto 
são da situação ao governo municipal. 
Cléber Pertussatti (MDB) 
Gilmar Castanha (MDB)
Marclei Grando (MDB)
Sérgio Bourscheid (PSB)*
*Conforme a Mesa Diretora da Câmara de 
vereadores, Sérgio Bourscheid participou da 
votação por ser o suplente eleito por ordem 
dos votos. Pela ordem, seriam Eder Moraes e 
Pedro Gilberto Ioris (as partes interessadas na 
votação), então foi convidado outro suplente 
mais votado. Este desistiu no último dia 10, 

por volta das 16h. Assim, foi convocado o 
vereador suplente Sérgio Bourscheid para 
participar da votação.

VOTOS FaVORáVEiS: 
Os vereadores que se posicionaram a favor 
da proibição de parlamentar assumir cargo 
na administração pública são da oposição do 
atual governo municipal: 
Ademir Unser (PP)
Itamar Adler (PSD)
láurio Stieler (PP)
luiz hermes Brescovici (DEM)
Natalino Prante (PP)

Cleiton Ferrasso/O Líder

A nova filial da Auriverde é a 
Unidade de Secagem e Armaze-
nagem em Giruá (RS). O inves-
timento é em uma área de dois 
hectares, sendo uma construção 
de escritório, uma balança rodo-
viária com IP eletrônico e capa-
cidade de 80 toneladas, barracão 
para moegas, secador e máqui-
nas e mais duas moegas com ca-
pacidade de 2.700 sacas cada. 

A unidade ainda possui uma 
tuia, um tombador de 10 metros 
e outro de 18 metros, uma má-
quina de beneficiamento de ce-
reais, um secador de cereais, um 

Unidade fica localizada no município de Giruá

uniDaDE
auriverde investe em filial no Rio grande do Sul 

silo de expedição, cinco silos me-
tálicos e um gerador de energia.

Conforme a Auriverde, a 
infraestrutura está aos pou-

cos tomando forma, para agre-
gar o setor agropecuário no 
município de Giruá. “Com es-
tes investimentos a Auriver-

de está definitivamente abrin-
do suas portas e escrevendo 
novas páginas no estado do 
Rio Grande do Sul”, destacam. 

Divulgação

OnDE é a PORTa?
Ela estava a poucos centímetros de mim. Ajeitava o ca-

belo e lá pelas tantas fez uma frase típica de um certo tipo de 
gente. A jovem mulher, falando e falando, disse que – “Ah, eu 
sou assim e não vou mudar...”. Já ouvi muitas vezes essa fra-
se. E ao ouvi-la, desta vez, pensei comigo: - “Então, não ca-
ses, querida!”. E por que eu não disse sonoramente a ela que 
não deve casar?  Porque seria tempo perdido. Esse tipo de 
gente, além de não entender ou não querer entender certas 
verdades, é um tipo caso-perdido... Mas é o tipo que mais 
anda por aí.

Quando não temos inteligência para entender que para 
casar, ou para ter amigos, é preciso abrir espaços na per-
sonalidade para a empatia, o futuro vai ser escuro. E o que 
é empatia? É a capacidade de sentir pelo outro. Mas não é 
sentir a partir de nós mesmos, aquela história de dizer – Ah, 
entendo o que estás sentido! É mais que isso. Porque quan-
do digo que “entendo o que estás sentindo”, digo a partir do 
modo como costumo sentir uma situação “parecida”, mas 
parecida não é igual. Eu preciso sentir como o outro sente, e 
isso é para muito pouca gente. 

Não me surpreendo mais com o que ouço e vejo no coti-
diano. Jovens, profissionais que se acham alguma coisa, tos-
sindo e espirrando na frente ou ao lado de colegas, de amigos, 
e nem aí... Não se dão conta de que são mal-educados, de que 
não devem fazer o que fazem e que ao fazer se revelam. Ima-
gine um tipo desses num casamento... Deus nos livre.

- “Não vou mudar, sou assim e pronto...”. Se você ouvir 
isso de sua namorada, namorado, quem for, caia fora en-
quanto é tempo. Quem casa deve saber que 50% do que 
costumamos ser devem ser deixados lá fora, na calçada da 
igreja na hora do casamento. Não foi por outra razão que 
os antigos disseram que ao casar devemos nos tornar “dois 
em um”. Isto é, parte do que sou devo deixar de ser, e ela fará 
a mesma coisa. E na junção desses dois “modificados” em 
nome da empatia, do bom senso e da inteligência, podere-
mos ser felizes, caso contrário... - Sou como sou e não vou 
mudar. E o outro responde: E eu também. Onde é mesmo a 
porta de saída? 

CaSaiS
No passado, pelo menos em grandes empresas, os na-

moros entre funcionários ou eram proibidos ou bem vigia-
dos. Havia regras rígidas. O tempo passou, hoje vale tudo. 
Mas pensando bem, acho bom negócio esse de namorar co-
legas. Você vai ficar sabendo direitinho de como ele ou ela 
é no dia a dia. Nem sempre vai dar para despistar, as pesso-
as vão deixar cair naturalmente suas máscaras. E isso é bom. 
Ele ou ela vai entrar na canoa sabendo remar... Ou cair fora 
antes das “marolas”...

agEnDaS
Há quem diga que é interessante ter muitos nomes “im-

portantes” na agenda pessoal. Penso que é bem melhor es-
tar na agenda dos outros. E isso depende só de nós, de nos-
sas virtudes e qualificações profissionais. O mais é network 
de araque, serve para nada...

FaLTa DizER
O Brasil tem milhões de desempregados, certo? Mui-

tíssimos deles não estão trabalhando por culpa própria, ou 
nada sabem fazer benfeito ou não querem aceitar certos tra-
balhos. Exemplo? Trabalhar em postos de gasolina ou sho-
ppings... – Ah, tem que trabalhar no fim de semana? Os va-
dios não aceitam. São os que vivem olhando o calendário a 
procura de feriados e feriadões. Tomem!
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EDiÇãO 2019

ObRa

apae Marisol promove 
hoje o Chá da inclusão 

Concluída a pavimentação 
na Rua irmã Maria borja 

CARINE ARENHARDT

A edição 2019 do Chá da In-
clusão da Apae Marisol será re-
alizado na tarde de hoje (18), no 
CTG Juca Ruivo de Maravilha. O 
evento começa às 14h, com des-
file dos alunos e familiares para 
apresentação das coleções ou-
tono/inverno de lojas de con-
fecções da cidade. Conforme 
a diretora da escola especial, 
Adriane Polazzo, as empresas 

participantes são Jumaníy, Rapa 
Nuy, Evidência, Erva Dani-
nha, Rudely, Pipoquinha, Duet-
to, Cabana Bis e Visual Modas.

Na oportunidade, também 
haverá apresentação de vídeo 
institucional da Apae Marisol. O 
objetivo é promover um even-
to inclusivo para os alunos da 
escola especial. O evento tam-
bém visa a arrecadação de re-
cursos com a venda das fichas, 
para investimentos na Apae. 

Edição 2018 foi considerada um sucesso

Arquivo/O Líder

REgiãO Da aMERiOS Reunião realizada nesta semana entre 
coordenadores da Defesa Civil tratou sobre o plano 

Municípios terão plano de 
contingência para desastres 
CARINE ARENHARDT

O Centro Integrado de Ge-
renciamento de Riscos e Desas-
tres (Cigerd) de Maravilha se-
diou uma reunião na terça-feira 
(14) com o objetivo de iniciar 
os trabalhos para implantação 
dos planos de contingência 
nos municípios. O encontro 
foi organizado pelo coordena-
dor regional da Defesa Civil, 
Henrique Junior Cocco, e reu-
niu os coordenadores muni-
cipais da Defesa Civil da região 
da Amerios. 

Conforme Cocco, este pla-
no de contingência vai conter 
um aglomerado de informa-
ções sobre o que cada órgão vai 
fazer em caso de desastres, com 
atribuições e forma de atendi-
mento de cada ocorrência. “O 
plano serve como base para 
um atendimento mais eficaz 
dos órgãos de segurança e ad-
ministração pública munici-
pal e estadual. Serve como base 
para o atendimento, o que cada 
órgão vai fazer em caso de tais 
sinistros”, reforça. 

aTuaLizaÇãO DE 
SiTuaÇÕES DE RiSCO 

Os municípios também terão 
atualizados os dados sobre quais são 
as áreas e situações de riscos para 
desastres. Conforme o coordenador 
regional da Defesa Civil, em 2015 foi 
elaborado um relatório nos municí-
pios, mas o mesmo já está defasado 
e precisa desta atualização. 

Em Maravilha a principal situa-
ção de risco é a possibilidade de ala-
gamentos nas proximidades do Rio 
Iracema. 

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder

Encontro reuniu coordenador regional e representantes municipais da Defesa Civil 

Coordenador regional da Defesa Civil, henrique Junior Cocco

O município de Maravi-
lha já repassou R$ 1.007.355,80 
ao Hospital São José de janei-
ro até maio deste ano. O valor 
corresponde aos atendimentos 
de plantão hospitalar, chama-
das de especialidades, procedi-
mentos e o pagamento do mé-

dico do helicóptero Saer-Fron/
Sara. No decorrer do ano passa-
do o valor ultrapassou R$ 2,3 mi-
lhões em recursos ao hospital. 

Somente no mês de maio 
deste ano o valor repassado 
foi de R$ 219.208 mil. Confor-
me a diretora do hospital, Nei-

va Schaefer, com esse dinheiro 
foi possível atender 183 pacien-
tes internados, no pronto-so-
corro foram atendidos 1.536 pa-
cientes, 777 exames de raio-X, 
131 tomografias, 139 eletrocar-
diogramas, 35 ultrassonogra-
fias e 2.412 exames de laborató-

rio. Esses são os atendimentos 
no regime de urgência e emer-
gência. Para finalizar, a dire-
tora pediu para que as pesso-
as procurem o pronto-socorro 
somente nos casos de urgên-
cia e emergência e, nos casos 
mais simples, o posto de saúde. 

PaRCERia
Município já repassou mais de R$ 1 milhão 
ao Hospital São José neste ano

A empresa Oliveira, vence-
dora da licitação, finalizou nes-
ta semana a pavimentação da 
Rua Irmã Maria Borja, trecho 
até a esquina com a Rua San-
ta Catarina, no Centro de Mara-
vilha. Foram asfaltados dois tre-
chos da rua, somando mais de 
3.400 metros quadrados. Os re-

cursos para o trecho 1 da pavi-
mentação são de emenda par-
lamentar do senador Esperidião 
Amin e o trecho 2 do orçamen-
to municipal. O valor total da 
obra é de R$ 337.483,15. A equi-
pe ainda deve retornar ao lo-
cal para concluir a parte de si-
nalização e pintura da rua. 

Carine Arenhardt/O Líder

Trecho foi asfaltado nesta semana
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“Dar menos que o seu 
melhor é sacrificar o 
dom que recebeu” 

Steve Prefontaine
por RAqUEL BASSO HÜBNER

ECONOMIA E NEGÓCIOS
raquel@jornalolider.com.br

A Secretaria de Estado da Fazenda (SEF) divulgou o resultado 
da operação Dia das Mães, a maior já realizada em Santa Catarina. 
Nos 4.251 estabelecimentos fiscalizados, em 152 cidades, foram 
encontradas 975 infrações e emitidos 712 termos. A operação foi 
realizada em lojas de confecções, acessórios, joalherias, calçados, 
artigos para o lar, restaurantes, entre outros. Entre as irregularida-
des encontradas, foi constatada a existência de uma solução de 
automação comercial que permitia a emissão de documento não 
fiscal e o respectivo pagamento com cartão de crédito. Também 
foram averiguados diversos estabelecimentos que estavam inde-
vidamente cadastrados na categoria microempreendedor indivi-
dual (MEI), cujo faturamento deve ser inferior a R$ 81 mil por ano. 

SANTA CATARINA TEM O 7º MAIOR 
pOTENCIAL DE CONSuMO DO BRASIL   

De acordo com o levantamento, a participação de mercado de SC no cenário nacio-
nal é de 4,7%. Com 7,1 milhões de habitantes, o Estado aparece em sétimo no contex-
to brasileiro entre as maiores projeções de consumo do país. Os valores atualizados para 
este ano foram divulgados na última semana, baseada no índice de inflação IPCA e lista-
da no ranking anual da IPC Maps. Pelo segundo ano consecutivo, Joinville, no Norte do Es-
tado, lidera com o maior potencial de consumo do Estado. A expectativa é de que a popu-
lação joinvilense desembolse até R$ 21,68 bilhões no ano — a participação no mercado 
catarinense é de 0,46266%. No ranking geral, Joinville é a 22ª cidade no país com maior 
projeção de gastos. Florianópolis ficou na segunda posição estadual e na 33ª nacional, 
com previsão de consumo de R$ 17,57 bilhões. Em terceiro lugar estadual aparece Blu-
menau, no Vale do Itajaí, com potencial de consumo de R$ 13,44 bilhões. Entre as cida-
des com menor potencial de consumo estão Santiago do Sul, Macieira e Flor do Sertão.

Diorgenes Pandini / Diario Catarinense

Fazenda cancelará benefícios 
de empresas com débitos

A partir de 1º de julho a Fazenda Estadual vai suspen-
der os benefícios fiscais concedidos às empresas que es-
tejam com débitos fiscais junto ao governo. As revisões 
do tratamento tributário diferenciado e de regimes espe-
ciais de tributação já estão sendo realizadas e serão can-
celados os benefícios dos devedores contumazes e de 
estabelecimentos autuados por fraudes, planejamen-
to tributário, vendas sem nota fiscal ou subfaturamento. 

A reboque do 
baixo crescimento 
econômico, ata do 
Copom reitera a 
manutenção da Selic

Em linhas gerais, a 222ª Ata do 
Comitê de Política Monetária (Co-
pom) reiterou o comunicado divul-
gado após a última reunião do cole-
giado, realizada na semana passada, 
na qual se decidiu pela manuten-
ção da taxa de juros em 6,5% a.a. O 
Comitê avaliou a atual conjuntu-
ra macroeconômica, na qual à luz 
dos indicadores de atividade mais re-
centes vê, no primeiro trimestre des-
te ano, a continuidade do arrefeci-
mento da economia observado no 
fim de 2018, entre outros, em virtu-
de da permanência de efeitos de al-
guns choques adversos que ocorre-
ram naquele ano. O Comitê também 
alerta para o efeito estatístico do resul-
tado do 1T2019, que deve ficar abai-
xo do esperado, sobre os próximos 
trimestres do ano. Apesar de avaliar 
que o processo de recuperação gra-
dual do crescimento econômico so-
freu interrupção recentemente, os 
membros do Copom reiteram que 
o cenário básico mantém a retoma-
da da atividade econômica adiante.

Setor de serviços tem primeiro trimestre negativo em 2019

O volume de serviços prestados no Brasil registrou variação negativa pelo terceiro mês consecutivo em 2019, com o mês de 
março apresentando queda de 0,7% na comparação com fevereiro, segundo dados do IBGE. Com esse desempenho, o setor acu-
mula perda de 1,7% no primeiro trimestre deste ano, apesar disso, se compararmos com o mesmo período de 2018, houve alta 
de 1,1%. Todavia, quando comparamos com o mesmo mês do ano passado houve queda de 2,3%, a mais intensa desde a greve 
dos caminhoneiros ocorrida em maio do ano passado (queda de 3,8%). Esse desempenho na passagem interanual quebrou a se-
quência de sete meses consecutivos de taxas positivas. No acumulado em 12 meses, o setor manteve a trajetória de recuperação 
gradual ao atingir variação de +0,6%, mas esse valor representa uma desaceleração com relação ao mês de fevereiro (+0,7%). En-
tre as cinco atividades pesquisadas no levantamento, os segmentos que tiveram queda foram “serviços de informação e comu-
nicação” (-1,7%), “outros serviços” (-0,2%) e “serviços profissionais, administrativos e complementares” (-0,1%). Já as categorias 
de “serviços auxiliares aos transportes e correio” (0,5%) e os “serviços prestados às famílias” (1,4%) ficaram positivos em março.

EUA devem apresentar novo 
sistema de imigração e cidadania

O presidente norte-americano, Donald Trump, 
apresentará novo plano de imigração para os 
EUA, mudando o sistema atual com foco na fa-
mília para um sistema fundamentado em empre-
go e habilidades técnicas, conforme apurado pela 
reportagem da CNBC. A proposta incluirá duas 
partes: componente de infraestrutura física, po-
dendo incluir a construção do muro da frontei-
ra com o México, e mudança do sistema de pon-
tuação para obter a cidadania norte-americana.

Divulgação

Divulgação

Secretaria da Fazenda fiscalizou 4.251 empresas 
em 152 municípios catarinenses
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SaÚDE MEnTaL Além da caminhada, o Caps vem trabalhando o tema nas atividades realizadas em grupos

Caminhada lembra Dia nacional da 
Luta antimanicomial
CARINE ARENHARDT

O Dia Nacional da Luta 
Antimanicomial é comemo-
rado hoje (18) e lembra outras 
possibilidades de tratamento 
para usuários de saúde men-
tal. A principal meta do mo-
vimento é o fim de todas as 
instituições manicomiais e 
suas substituições por servi-
ços de saúde aberto, que am-
param tanto o usuário, como 
a família. 

Em Maravilha, a data foi 
lembrada com uma cami-
nhada, realizada na tarde 
de segunda-feira (13), pas-
sando por ruas, avenidas e 
praças centrais da cidade. 
A ação foi organizada pelo 
Caps, Secretaria Municipal 
de Saúde e agentes comuni-
tárias de saúde.

Conforme a coordena-
dora do Caps, Solange Bales-

treri, o grupo levou cartazes 
e uma das faixas que seguiu 
a frente da caminhada apre-
sentava o slogan “Nenhum 
passo atrás, manicômio nun-
ca mais”. Além da caminha-
da, o Caps vem trabalhando 
o tema nas atividades reali-
zadas em grupos. 

Carine Arenhardt/O Líder

Caminhada foi pelas ruas e avenidas centrais da cidade

Grupo levou cartazes e uma faixa com a frase “Nenhum passo atrás, manicômio nunca mais”

Divulgação

TRabaLHO DO CaPS
As unidades do Centro de 

Atenção Psicossocial  (Caps) 
vêm fortalecendo o objetivo 
do Dia Nacional da Luta An-
timanicomial, instituído por 
profissionais da saúde men-
tal para combater o tratamen-
to desumano e cruel dado a 

usuários do sistema de saúde 
mental. 

Conforme Solange Bales-
treri, o Caps tem como um dos 
objetivos substituir os hospi-
tais psiquiátricos. “Não que 
hoje não existam mais inter-
nações em ala de psiquia-
tra, mas duram, em média, 30 

dias, que é o período de esta-
bilizar ou desintoxicar e a par-
tir daí retorna para o convívio 
com a família e para o Caps, 
para dar continuidade ao tra-
tamento ambulatorial”, explica. 

Desde agosto de 2018 Ma-
ravilha somou cinco interna-
ções de pacientes em hospi-
tais psiquiátricos. O objetivo 
é reduzir anualmente este nú-
mero. O Caps trabalha com 
uma equipe de profissionais 

na área de psiquiatria, psico-
logia, enfermagem, assistên-
cia social, professores de artes 
e educação física. 

Em Maravilha a equipe 
atende mais de 170 pacientes 
fixos e tem uma média de 500 
a 600 atendimentos por mês. 
São usuários com diagnóstico 
de depressão profunda, bipo-
laridade, esquizofrenia, trans-
tornos permanentes, vícios e 
dependência química. 

COnSóRCiO
Sicoob realiza treinamento com colaboradores 
e diretoria

Na segunda (13) e ter-
ça-feira (14) o Sicoob Credial 
realizou lançamento e trei-
namento da campanha de 
consórcio com seus colabo-
radores e diretoria. O encon-
tro teve como objetivo capa-
citar comercialmente a força 
de vendas da cooperativa.

O consórcio funciona 
como um sistema que per-
mite a aquisição programa-
da de bens com isenção de 
juros e taxas reduzidas. Por 
meio do autofinanciamen-
to, os consorciados reúnem-se 
em grupos e somam os valo-
res necessários para a con-
templação dos participantes, 
estabelecendo previamen-
te os prazos, regras e valores.

Para a gerente comercial 
Shirley de Mello, existem mui-
tas vantagens para o associa-
do que faz parte do Sicoob. 
“Quando o associado adqui-
re um produto da sua coope-
rativa, ele adquire algo do qual 
é dono e, além disso, adqui-
re produtos com vantagens e 
diferenciais, feitos especial-

mente para ele. O consórcio 
Sicoob tem as melhores con-
dições de mercado, inves-
tindo um valor que cabe no 
bolso e sendo possível reali-
zar os sonhos de muitos dos 
nossos associados”, afirma.  

Conforme o presidente do 
Sicoob Credial, Hermes Bar-
bieri, é de grande importân-
cia realizar estes treinamentos 
para que os funcionários este-
jam capacitados corretamen-
te ao apresentar o produto aos 
associados. “O Sicoob Credial 
tem em sua missão gerar solu-
ções financeiras adequadas e 
sustentáveis, por meio do coo-

perativismo, aos associados e às 
suas comunidades. Assim, a co-
operativa busca constantemen-
te o treinamento e capacitação 
dos seus colaboradores, pois 

acreditamos que com estas es-
pecializações podemos ofere-
cer o produto adequado ao nos-
so associado, atendendo assim 
a sua necessidade”, finaliza.

Fotos: Divulgação

Treinamento contou com colaboradores e diretoria do Sicoob Credial

 Funcionários foram capacitados para apresentar corretamente o produto

Dia DO MuSEu
Museu Padre Fernando 
apresenta exposição 
sobre prefeitos
EDERsoN ABI

O Museu Padre Fernan-
do iniciou a exposição com in-
formações de todos os prefeitos 
que já ocuparam a cadeira do Po-
der Executivo e estão registra-
dos na história de Maravilha. A 
exposição lembra o Dia do Mu-
seu, que é celebrado hoje (18).

De acordo com a professo-
ra curadora do museu, Valquí-
ria Kesterke, cada foto de prefeito 
traz as ações da época, com cons-
truções importantes e atividades 
realizadas por ele. Tudo em foto e 
com objetos. Auxiliando na orga-

nização, o estagiário Luan Cava-
lheiro lembra que o acervo é rico 
em fotos e objetos. Ele convoca 
as escolas para visitação e lem-
bra que muitas coisas em Mara-
vilha, como as ruas, levam no-
mes de prefeitos ou pessoas que 
ajudaram no desenvolvimento 
da cidade. No entanto, nem todo 
mundo sabe essas informações. 

O museu pode ser visita-
do de forma gratuita, de segun-
da e quarta-feira, das 7h30 às 
17h. Nos demais dias da sema-
na, das 9h às 17h. Valquíria as-
sumiu o trabalho no museu e 
deve permanecer por dois anos.

valquíria e Cavalheiro apresentam exposição para os visitantes em Maravilha

Ederson Abi /O Líder
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por DR. GEOVANI DELEVAtI

MEdICINA E SAÚdE

SinTOMaS E ExaMES
O indivíduo estressado pode apresentar ritmo car-

díaco acelerado, arritma, tremores, tontura, suor 

excessivo e respiração acelerada. Pode tam-

bém apresentar constipações intestinais, ne-

cessidade frequente de urinar, boca seca e 

problemas para engolir. Procure um mé-

dico se esses e outros sintomas surgirem 

e estiverem lhe causando preocupação. 

Além do mais, estes não são sinais exclu-

sivos de estresse, mas sim de problemas 

de saúde mais graves.

PRinCiPaiS CauSaS
Ele pode ser associado a momentos im-

portantes e significativos na vida pessoal e pro-

fissional, sendo desencadeado por situações di-

versas. Geralmente associados a situações que 

estão conectadas a sentimentos de expectativa 

ou podendo ainda estar ligados a outras doenças, 

como síndrome do pânico e transtorno obsessivo 

compulsivo. Pode também aparecer em decorrên-

cia de algum efeito colateral de tratamentos 

medicamentosos. Sentimentos de es-

tresse e ansiedade são comuns tam-

bém em pessoas que se sentem de-

primidas e tristes.

TRaTaMEnTO E CuiDaDOS aPóS O DiagnóSTiCO
Algumas pequenas práticas, como alimentar-se me-

lhor, praticar atividades físicas, rir mais, dormir melhor, en-

tre outras, ajudam a amenizar o estresse do dia a dia.

COMPLiCaÇÕES
O estado de tensão mexe com o funcionamento do nos-

so organismo. A alta liberação de hormônios, como a adre-

nalina e cortisol, provocam instabilidade, elevando a pres-

são sanguínea e batimentos cardíacos, podendo provocar 

um infarto ou AVC. Alguns medicamentos podem provocar 

ESTRESSE E DOEnÇaS CaRDiOVaSCuLaRES
O estresse é um sentimento normal. Seu excesso é que se torna um fator de risco 

para o desencadeamento de doenças cardiovasculares. Caracterizado por sensações 
de medo, desconforto, preocupação, irritação, frustração, indignação e nervoso, a 

causa para o estresse muitas vezes pode ser desconhecida

ou piorar os sintomas de estresse, além do uso de produtos 

com cafeína, drogas, álcool e tabaco. Quando essas sensa-

ções ocorrem com frequência, a pessoa pode ter um distúr-

bio de ansiedade.

Fonte: prevenção.cardiol.br
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Vai COMEÇaR Município vai disponibilizar ferramenta para atualizar motoristas sobre interrupções no trânsito

Definido o cronograma de obras na 
avenida Maravilha

Obra será no trecho entre o trevo a esquina com a Avenida Sul Brasil

Carine Arenhardt/O Líder

LEMbRanÇa

Município realiza homenagem ao Dia das Mães 
ClEIToN FERRAsso

O município de Maravi-
lha realizou homenagem ao 
Dia das Mães no último dia 
10, no Ginásio Municipal 
Gelso Tadeu Melo Lara. Mes-
mo com chuva, o público não 
deixou de conferir as apre-
sentações feitas pelos alunos 
da rede municipal de ensino. 
Em sua fala, a prefeita de Ma-
ravilha, Rosimar Maldaner, 
parabenizou as mães pelo 
dia e agradeceu o empenho 
das professoras que, dentro 
de sala de aula, também são 
como mães dos alunos, es-
pecialmente do maternal.

A noite cultural em ho-
menagem às mães teve apre-
sentações musicais com vio-
lão e acordeom, ginástica 
rítmica, balé, patinação e 
dança sênior e ainda reu-
niu a Banda Marcial Cida-
de das Crianças e crian-
ças da educação infantil. 

Cleiton Ferrasso/O Líder

Alunos da rede municipal de ensino fizeram apresentações

Noite cultural contou com várias apresentações

Ascom prefeitura

REuTiLizaR
CEi Erica Maldaner 
realiza brechó hoje (18)

O Centro de Educação Infantil Erica Mal-
daner realiza brechó hoje (18). Os interessados po-
dem ir até a escola das 9h às 15h. O custo por peça 
será de R$ 1 a R$ 2. Haverá também calçados no-
vos no valor de R$ 65 em parceria com uma em-
presa. Concomitantemente ao brechó, terá a 1ª 
Feira do Pastel. Conforme a direção, os recursos se-
rão utilizados em melhorias na escola e para ad-
quirir novos brinquedos para as crianças. 

CARINE ARENHARDT 

A obra na Avenida Mara-
vilha começa na quarta-fei-
ra (22), no trecho entre o trevo 
de acesso à cidade e o merca-
do Dallas. Nesta primeira eta-
pa o trânsito fica interrompido 
para a saída de veículos pelo 
trevo. A entrada continua libe-
rada e o estacionamento inter-
rompido temporariamente. Os 
desvios traçados para a saída 
dos veículos são pela Avenida 
Entre Rios, Avenida Presidente 
Vargas, Rua João Regner e Rua 
Avelino Ghiel.

O cronograma de obras 
foi apresentado pela empresa 
Gaia Rodovias na quinta-feira 
(16), em reunião com o gover-
no municipal, Polícia Militar, 
órgãos de trânsito, Corpo de 
Bombeiros e setores de enge-
nheira e comunicação da pre-
feitura. O objetivo da reunião 
foi organizar a atuação de to-
dos os envolvidos. Conforme a 
prefeita, Rosimar Maldaner, o Mapa mostra etapas da obra e desvios traçados para o tráfego de veículos

objetivo é causar o menor im-
pacto possível para a comu-
nidade com a execução das 
obras. 

A preocupação é com 
questões de segurança no trân-
sito, rota do Samu e bombei-
ros, comunicação com empre-
sários e moradores da avenida 
e com o tráfego em geral, que é 
intenso no local. 

TRÊS ETaPaS
A obra será dividida em 

três etapas. Depois da primei-
ra fase, que será nas proximi-

dades do trevo, a empresa Gaia 
vai trabalhar no trecho entre o 
mercado Dallas até a rótula da 
Avenida Presidente Vargas. A 
última etapa é entre a rótula da 
Presidente Vargas até a esqui-
na com a Avenida Sul Brasil. 

REPaSSE DE 
inFORMaÇÕES

O município também está 
lançando uma ferramenta para 
atualizar os motoristas sobre 
interrupções no trânsito du-
rante a execução do trabalho. 
Quem tiver interesse em rece-

ber informações sobre o anda-
mento das obras, interrupções 
e desvios no trânsito deve 
enviar uma mensagem para 
o número de WhatsApp (49) 
98804 2504, com o nome e a 
palavra “aceito”. A iniciativa 
é do setor de assessoria de 
imprensa da prefeitura e o 

objetivo é antecipar informa-
ções da obra e comunicar so-
bre possíveis desvios do trân-
sito da Avenida Maravilha. 

inVESTiMEnTO
A obra prevê a restau-

ração completa do asfal-
to, nova iluminação, ciclo-

via, parklets (áreas de lazer 
em meio às árvores) e cal-
çadas. O investimento é de 
R$ 4.169.693,70, recurso fi-
nanciado pelo município. 
Os testes de carga já foram 
feitos pela empresa Gaia. O 
prazo para execução é de 13 
meses.

Divulgação
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MuDanÇa

CAMIllA CoNsTANTIN

Neiva da Silva é a nova proprietária do restaurante maravilhense 
Tempero Fino. Ela assumiu os trabalhos juntamente com o 
marido, Cleomar, e as filhas, Edenise e Natália. localizado na 
Avenida Anita Garibaldi, 500, o empreendimento oferece bufê 
livre no almoço, com atendimento de segunda a sábado. 
Com foco em comida caseira, feita com temperos naturais, o 
local também trabalha com marmitas e possui espaço para 
eventos de pequeno porte. A família destaca que o cardápio é 
variado, contando com opções em alimentação saudável e dois 
tipos de sobremesa diariamente, tudo organizado com o apoio 
de uma nutricionista.
De acordo com os novos proprietários, o restaurante oferece 
preços acessíveis e preza pelo atendimento personalizado. 
“Queremos oferecer refeições de qualidade e que todos se 
sintam em casa. Somos uma empresa familiar e buscamos 
atender todas as famílias da melhor forma possível”, dizem.
Eles convidam a todos para conhecer o restaurante e contam 
que em breve serão apresentadas mais novidades. “Já fizemos 
algumas mudanças, mas estamos pensando e organizando 
algo para o período noturno também”, adiantam. 

Proprietária, Neiva da Silva, com as filhas, Natália e Edenise

Cleiton Ferrasso/O Líder

Restaurante fica localizado no Centro de Maravilha

Camilla Constantin/O Líder

Restaurante localizado na Avenida Anita Garibaldi 
oferece almoço de segunda a sábado
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CARINE ARENHARDT

A Rede Feminina de Com-
bate ao Câncer de Maravilha re-
cebeu a visita da presidente es-
tadual, Sônia Rieg Fischer, na 
quarta-feira (15). Sônia, que 
está na presidência desde ja-
neiro de 2017, cumpriu agen-
da em vários municípios da re-
gião Oeste de Santa Catarina. 

Em Maravilha, a presidente 
estadual visitou a sede da Rede 
e se reuniu com voluntárias 
para uma conversa. Conforme 
Sônia, o objetivo das visitas é ter 
mais contato com as represen-
tantes municipais da Rede Fe-
minina, conhecendo mais so-
bre o trabalho desenvolvido e as 
demandas em cada município. 

Na quinta-feira (16) Sô-
nia esteve em São Lourenço do 
Oeste para participar do en-

contro regional da Rede Fe-
minina. Voluntárias de Mara-
vilha também estiveram no 

evento, que contou com pa-
lestras e debates sobre o tra-
balho que envolve a Rede. 

Presidente estadual, com as voluntárias de Maravilha 

Carine Arenhardt/O Líder

agEnDa na REgiãO
Presidente estadual da Rede Feminina visita Maravilha 

EDERsoN ABI

O município de Maravi-
lha realizou, nesta terça-fei-
ra (14), palestra sobre os po-
tenciais turísticos de Maravilha 
e da região Extremo-Oeste. O 
evento foi no auditório da pre-
feitura, com a presença da con-
sultora em turismo do Sebrae, 
Karla Hall, além de agên-
cias de viagens e turismo. 

O tema do encontro foi “tu-
rismo, um cenário de oportuni-
dades”. O evento foi organizado 
pela Secretaria de Indústria, Co-
mércio e Turismo de Maravilha.

De acordo com o secretá-
rio, Gelson Rossetto, a palestra 
foi produtiva. “Com uma par-
ticipação expressiva dos ho-

Além de lideranças, agências participaram do encontro sobre turismo

Ederson Abi /O Líder

ExTREMO-OESTE Tema do encontro foi “turismo, um cenário 
de oportunidades”

Município sedia evento sobre 
oportunidades turísticas 

téis, agências de viagens, clubes 
de serviço, entidades, associa-
ções, coordenadas pelas consul-
toras do Sebrae, Karla e Sílvia, 

que apresentaram um cenário 
com vários potenciais turísticos 
para nosso município, com rea-
lidades parecidas com as que te-

mos aqui, o que deixou os par-
ticipantes muito empolgados 
com as ações que iremos de-
senvolver”, afirmou Rossetto. 

aLERTa

MaiO aMaRELO

Maravilha registra dois 
casos de paciente com H1n1

Polícia Militar organiza 
evento sobre segurança 
no trânsito

A Secretaria de Saúde 
confirmou o primeiro caso 
de H1N1 no município nes-
te ano. É uma criança, que 
foi diagnosticada em abril, 
foi encaminhada pela rede 
privada e fez o tratamento 
em Chapecó. O menor está 
bem de saúde atualmente. 

O caso de Maravilha foi 
uma criança, mas que fez o 
tratamento em outra cidade. 
Segundo a secretária, um se-
gundo caso também foi re-
gistrado no município, mas 
de um paciente de outra ci-
dade. Ele apenas foi trata-
do em Maravilha e, segundo 
o município, não contabiliza 
nos dados oficiais da cidade.

De acordo com a secre-
tária de Saúde, Miriane Sar-

tori, a situação é preocu-
pante em todo o Estado de 
Santa Catarina, que con-
tabiliza 26 casos da doen-
ça. “A gente sabe que dentro 
do H1N1 tem os outros ti-
pos: H3N2, H2N2”, lembra. 

De um terceiro caso, Mi-
riane afirma que o muni-
cípio ainda não teve no-
tificação. De acordo com 
a secretária, o município 
está em campanha de vaci-
nação para grupos priori-
tários e todo o público-al-
vo deve se vacinar contra 
a doença. Quem não é do 
grupo, a orientação é hi-
gienizar as mãos periodica-
mente, cuidados com ali-
mentos, ingerir líquido e 
ventilar os ambientes.

CARINE ARENHARDT 

Marcada para o dia 25 de 
maio, a atividade será reali-
zada na Base Koban da Po-
lícia Militar, na Praça Pa-
dre José Bunse, no centro de 
Maravilha. A ação faz parte 
da campanha Maio Amare-
lo, que lembra a importân-
cia da segurança no trânsi-
to. A atividade vai ter início 
às 9h e durante o dia terá 
avaliação veicular, resga-
te veicular, orientações so-
bre trânsito, contação de 
histórias, pintura facial, pis-
ta de condução da minici-
dade no trânsito e mateada. 

Conforme o policial mi-
litar, Jair Schossler, o even-
to do dia 25 vai marcar o 
encerramento da ação reali-
zada durante o mês nas es-
colas, com apresentação de 
teatro e palestra sobre a se-
gurança no trânsito. O even-
to na Base Koban é orga-
nizado pela Polícia Militar, 
com a parceria do Núcleo 
de Auto-mecânicas, Cor-
po de Bombeiros, professo-
ras da Contação de Histó-
rias da Secretaria Municipal 
de Educação, formandos 
da Escola João XXIII, Ro-
tary Clube de Maravilha e 
São Carlos, e a Materva. 
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por SIMONE HÜBNER

TOQUE dE REQUINTE

Vitrine

1. ORganizaÇãO
Para ter uma viagem tranquila e sem enfrentar as 

longas filas nas rodoviárias, a melhor forma de se or-
ganizar é comprando a passagem de ônibus pela in-
ternet. No dia do embarque, tenha em mãos um do-
cumento de identificação com foto, como: carteira de 
identidade, carteira de trabalho, carteira nacional de 
habilitação ou passaporte nacional, e troque por seu 

bilhete de embarque. Chegue na rodoviária com 
até 30 minutos de antecedência, a fim de evi-

tar imprevistos.

2. O quE VESTiR?
Para a viagem ser mais con-

fortável, use roupas leves e 
aconchegantes, como uma 
calça jeans ou moletom, tê-
nis e camiseta de algodão. 
Vista-se de acordo com a es-
tação do ano, usando rou-
pas leves no verão e as mais 

quentes no inverno. É impor-
tante sempre levar um agasa-

lho, mesmo que o dia esteja 
quente, pois o ar-condiciona-

do do ônibus pode estar em uma 
temperatura mais baixa.

3. bagagEM
O ideal é levar o mínimo de coisas 

possíveis na bagagem de mão quando 
for viajar de ônibus. Contudo, leve uma 

mochila ou uma bolsa com os itens de 
necessidade. A bagagem principal não pode 

ser grande e pesada, porque pode atrapalhar a loco-
moção. 

4. bEba água
Leve uma garrafa com água nas viagens, em vir-

tude do calor e do ar-condicionado. Algumas empre-
sas disponibilizam copinhos de água durante o per-
curso! 

5. REFEiÇÕES
Faça refeições leves, antes e durante as viagens, 

evitando alimentos gordurosos e muito temperados 
e também bebidas gasosas ou alcoólicas. Uma dica 
é levar um lanche leve para comer durante a viagem, 
uma fruta, bolachinhas ou até mesmo sanduíches 
naturais.

6. DuRMa bEM
Se você vai fazer uma viagem longa, não dormir 

durante o trajeto é quase impossível. Leve na baga-
gem de mão  um travesseiro de pescoço e lembre-se 
também de levar uma pequena manta ou cobertor no 
caso de viajar no inverno, e principalmente à noite.

7. TiPO DE ônibuS
É importante escolher o tipo de ônibus mais 

apropriado para sua viagem. Se for longa, com mais 
de cinco horas, dê preferência aos ônibus com pol-
tronas leito ou semileito. Dessa forma o conforto fica 
garantido durante toda a viagem!

8. MOViMEnTE-SE
Viagens longas sempre contam com algumas pa-

radas no caminho. Aproveite-as para movimentar-
se um pouco, pois ficar sentado e parado por muito 
tempo pode ser prejudicial ao seu corpo. Desça do 
ônibus, caminhe e alongue-se! Durante a viagem evi-
te ficar com as pernas cruzadas, isso dificulta a circu-
lação e pode causar dores.

DiCaS PaRa VOCÊ ViaJaR DE 
ônibuS TRanquiLO

você está preparado para 
viajar de ônibus? Confira 

dicas essenciais: quais os 
documentos necessários, 

suas passagens, dicas de 
alimentação e hidratação.

ExCELEnTE FiM DE SEMana a TODOS!
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por SUSANE ZANIN
MOdA & ESTILO

Vitrine

agEnDa DE EVEnTOS
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Forma en-
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Embraer 
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são do
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Poderoso
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cantor
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dos Flint-

stones
(TV)

O verbo de
ligação

mais usual
(Gram.)

Período e-
quivalente
a 1 bilhão
de anos

Meta
básica do
investidor

(?) Jorge,
sambista 

Poeta
italiano de
"A Divina
Comédia"

O solvente
universal
Gato, em

inglês

Ceder
Doença

que afeta
as aves

Tema básico de nego-
ciações salariais

Recurso para correção da 
miopia ou do astigmatismo

Reflexão
acústica
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ão (red.)

Difuso
Reação em 
queimadu-

ras (pl.)
Faleci-
mentos

Tem como
finalidade

Vulcão que
arrasou a

cidade
romana de
Pompeia

em 79 d.C.

Tipo de
chocalho

"(?) dos
Apósto-

los", livro
bíblico
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subatômica

Professor
que coor-
dena a e-
laboração
da tese de
doutorado

Descrições

Produto usado para
evitar o resseca-

mento
capilar

Parte
interna
Falador 

compulsivo

Lícitos;
legais

Fernão Dias (?), ban-
deirante cognomina-
do Caça-
dor de Es-
meraldas
(Hist. BR)

Epístola

Ofensor 
da Igreja
(?) Raia,

atriz

Aposentos
dos frades
Cartunista
brasileiro

ESPaÇO gOuRMET

18/5 Chá da Inclusão Apae Marisol – 14h - CTG Juca Ruivo 
- Jantar-dançante – 20h – Salão Paroquial Católico
- Jantar Associação de Pais e Professores – 20h – Salão Católico do Bairro Floresta 
- Show Jean Henrique & Daniel – 23h – República Bowling Pub
19/5 Kerb Fest – 12h – Salão da Igreja Evangélica de Confissão luterana no Brasil (IEClB) 
24/5 2º Boteco das amigas – 23h30 – Green Club
10/6 Curso de gestão ágil – 18h30 – Auditório Sicoob Credial 

ingREDiEnTES
1/2 kg de carne moída
1 pacote de sopa de cebola
presunto fatiado
queijo fatiado
tempero verde
sal a gosto

MODO DE PREPaRO
Tempere a carne moída com a sopa de cebola, 
o tempero verde e o sal. Coloque a carne tem-

ROCaMbOLE DE 
CaRnE MOíDa

perada sobre uma folha de papel laminado ou 
papel manteiga e abra a massa com um rolo, na 
espessura de 1 cm, mais ou menos. Forre a car-
ne com o presunto e o queijo, pode colocar tam-
bém milho verde, ervilha e requeijão. Enrole a 
carne, com ajuda da folha de papel laminado ou 
manteiga, em forma de rocambole. Leve ao for-
no, em temperatura alta, por mais ou menos 30 
minutos, ou no micro-ondas por 15 minutos.

O sociólogo americano Everett Rogers 
desenvolveu uma teoria sobre o comporta-
mento das pessoas na adoção de inovações 
que pode ser aplicada em diversas áreas. E 
como a moda gira totalmente em torno das 
inovações, essa teoria é muito utilizada pelas 
empresas para programar o lançamento de 
produtos conforme seu público-alvo. Vamos 
conhecer os cinco tipos básicos de consumi-
dores e descobrir qual é o seu perfil?

O primeiro consumidor é chamado de 
“inovador”, aquele que procura as novidades 
que ninguém está usando por gostar de que-
brar padrões, costuma ter um radar para as 
grandes novidades. São as pessoas entu-
siastas, que não seguem as tendências por-
que costumam até lançá-las. 

O segundo consumidor é chamado de 
“formador de opinião” e difunde as ten-
dências para o restante das pessoas. Esse 
perfil é visionário, aquele que compra por 
primeiro as novidades das lojas, aquelas 
que as outras pessoas demoram um pouco 
ainda para aceitar. As blogueiras e influen-
cers digitais se enquadram nesse perfil. 

O terceiro perfil é chamado de “maioria 

inicial”, considerados pragmáticos, já que 
costuma adotar as novidades que estão no 
ápice de vendas. É quando você começa a 
ver as pessoas na rua usando uma tendên-
cia e passa a querer adotá-la. 

Depois, vem o perfil da “maioria tar-
dia”, que são as pessoas que compram rou-
pas porque se sentiram seguras vendo os 
outros usarem. São consideradas pessoas 
mais conservadoras. 

O último tipo de consumidor é o dos 
chamados barganhadores, aqueles que 
não se preocupam de forma alguma em se-
guir as tendências e focam mais em com-
prar peças com preços reduzidos, nas li-
quidações. 

Eu acho que me enquadro mais na se-
gunda opção, até porque é meu trabalho 
me informar das tendências antes das ou-
tras pessoas. É importante observar que to-
dos os tipos de consumidores são importan-
tes, até mesmo os barganhadores, já que são 
eles que evitam o acúmulo de estoque e va-
lorizam peças que talvez ficariam esqueci-
das. E você, já descobriu qual tipo de consu-
midor você é?

que tipo de
consumidor
você é?
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Vitrine

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

Jacson, que você tenha 
muita alegria, paz, saúde 
e felicidade. Parabéns 
pelo aniversário (21). 
homenagem de sua família 
e amigos. 

Quem está 
comemorando 
mais um 
aniversário hoje 
(18) é henrique 
hübner e 
Sonia Wronski. 
homenagem 
do grupo Wh 
Comunicações. 
Parabéns, 
felicidades hoje e 
sempre!!

lairton, que nesta data você possa 
renovar teus sonhos!! Parabéns por mais 
um ano de vida! votos de felicidades. 
homenagem da família e amigos. 

Jhenifer, feliz aniversário! 
Que sua vida esteja repleta 
de momentos únicos e 
inesquecíveis. E que a 
felicidade sempre encontre 
o caminho do seu coração. 
Parabéns pelo aniversário 
comemorado dia 21. 
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por LUCIANE MOZER

VIdA E
ESPIRITUALIdAdE por MURILO DUARtE

A BELA E A FERA

COMEMORaÇãO DO Dia DaS MãES TEM 
quE SER SOMEnTE EM uM Dia? 

O Dia das Mães passou, muitas receberam a visita dos seus 
filhos, ganharam presentes, fotos foram tiradas e postadas nas 
redes sociais, mas aí eu fiquei pensando, por que todas estas de-
monstrações ocorrem somente uma vez? Tenho certeza, que 
muitas mães ficam o resto no ano esperando uma ligação do fi-
lho, alguma sequer tem companhia para ir a uma consulta médi-
ca, porque os filhos estão muito ocupados. 

E vou mais longe, estive num velório, a pessoa falecida rece-
beu muitas flores, além disso, muitas pessoas estiveram presen-
tes. E aí fiquei calculando, será que durante toda nossa existên-
cia recebemos tantas flores? Por que recebemos flores quando já 
não mais poderemos cuidá-las? Irão lá para o cemitério e depois 
para o lixo. Eu digo uma coisa: quero flores em vida, como diz a 
música de Zezé Di Camargo & Luciano. E vamos no visitar mais, 
de que adianta ir somente em nosso velório? 

O amor deve ser expresso e demonstrado em vida. Alguns de 
nós costumamos dizer: amo você. E repetimos a frase, em muitas 
ocasiões. Contudo, a pessoa que ouve a frase nem sempre se sen-
te verdadeiramente amada. Exatamente por isso: o amor exige 
ação. Exige que, ao passarmos por uma banca de flores, o olhar 
encantado nos remeta à lembrança do ser amado. 

E, por isso, paremos, compremos, mesmo que seja somente 
um botão da mais expressiva flor para levar, em mãos, surpreen-
dendo a quem amamos. 

O amor nos pede que sejamos gentis. Que, no meio da ma-
nhã, sem motivo algum, simplesmente enviemos uma mensa-
gem: pensei em você, neste momento. Somente para aquecer o 
coração amado. 

Ou, que telefonemos para dizer, poucos minutos depois de 
sair de casa: Olá, tudo bem? Já estou com saudades. Inté. 

O amor nos leva a levantarmos mais cedo, em um dia qual-
quer, prepararmos um café especial e nos demorarmos à mesa, 
um pouco mais do que o habitual, somente para usufruir do en-
cantamento a dois ou com a família toda, os preciosos filhos. 

Amar é sair a passear, sem hora para voltar, a não ser quan-
do o sol resolver se recolher e a noite nos convidar ao repouso. 

É ensinar as crianças a andar de bicicleta, insistir com o pe-
queno que tente se equilibrar sem as rodinhas acessórias e gri-
tar de felicidade, com ele, comemorando a conquista. É assistir 
à festinha da escola, onde a filha somente declamará um verso, 
mas vibrar e ser o primeiro a se erguer para aplaudir. 

É se sentar ao lado do filho e observar, sorrindo, cada traço 
que ele concretiza, tentando formar as letras do alfabeto que vai 
descobrindo. É ouvi-lo ler e reler a mesma frase, várias vezes, no 
contentamento de quem descobriu o valor das sílabas. Amar é 
muito mais do que sentir. É agir. É renunciar a algo que deseja 
muito para que o outro possa concretizar seu sonho. 

a MODa DELES

a MODa DELaS

Barba e bigode fazem parte 
do look masculino desde 
a Idade Antiga e ainda 
agradam a atual geração. De 
símbolo de poder e virilidade, 
tornaram-se ícones de estilo 
e vaidade.
há muito tempo no Egito 
antigo a barba era usada 
para diferenciar os membros 
da sociedade. Os mais 
nobres, por exemplo, 
mantinham a barba grande 
em sinal de que tinham 
posses e algum título 
importante. hoje as coisas 

Mudar o visual é uma 
situação recorrente na 
vida das mulheres. Seja 
para marcar alguma fase 
nova da vida, como cortar 
o cabelo, ou até mesmo 
para experimentar uma 
nova cor. Uma opção 
muito desejada entre as 
mulheres é a coloração, 
podendo ser bem 
discreta, somente para 
iluminar o cabelo, como 
também uma mudança 
mais radical, tingindo o 
cabelo por completo. As 
técnicas de coloração 
mais comuns são as 

estão bem diferentes e a barba 
se tornou algo muito ligado ao 

estilo, e já não se faz mais esse 
tipo de associação.

mechas, mas não para 
por aí, as opções são 

inúmeras e com certeza 
tem alguma que se 

encaixa em seu perfil ou 
em seu momento.
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Extremo Oeste
Catarinense

DE DESCONTO*

AT É

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

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

durante o período de fevereiro e março de 2019.

aTiViDaDES Campanha Contra a Corrupção, Combate à Violência 
Sexual Infantil, Pizza LEO e Educação foram as ações realizadas 

LEO Clube Maravilha realiza campanhas 
DIANA HEINz

Desde o início de maio o 
LEO Clube Maravilha reali-
zou diversas atividades. Entre 
o fim de abril e início deste mês 
foi realizada a Campanha Con-
tra a Corrupção, com o objetivo 
de levar às pessoas informação 
dos atos que fogem à regra das 
ações honestas e justas da so-
ciedade, buscando a reflexão. 
Dieizy Gomes de Oliveira, coor-
denadora da campanha, enfati-
za que a atividade mostrou que 
as ações corruptas estão mais 
no dia a dia do que a comuni-
dade imagina. “Apresentamos 
várias atitudes que muitas ve-
zes cometemos sem perceber, 
assim como o questionário nos 
faz refletir o quanto podemos 
nos autoavaliar” disse. Além da 
divulgação pelas redes sociais 
por meio de flyers, os compa-
nheiros do LEO Clube aplica-
ram um questionário junto à 
comunidade para mensurar o 
resultado dessa ação.

Na quinta-feira (9) foi pro-
movida a Campanha de Com-
bate à Violência Sexual Infantil 
na Escola de Educação Básica 
Santa Terezinha. O intuito foi 
alertar e conscientizar os alu-
nos do 1º ao 4º ano, focando na 
sua prevenção. Foram distri-
buídos materiais sobre a temá-
tica e um pequeno vídeo, que 
serviu de base para o trabalho 
com as classes, destacando a 
importância da ação na sensi-
bilização sobre a temática com 
as crianças. “Precisamos ajudar 
as crianças e não deixar que o 
medo grite mais alto que a feli-
cidade. É uma semente de pre-
venção que precisa ser planta-
da em todos os lugares”, disse 
Stéfany Gomes, coordenadora 
da campanha.

A tradicional campanha Pi-
zza LEO, realizada este ano para 
o Dia das Mães, colaborou com 
as ações do Grupo de Estudos 
e Apoio à Adoção de Maravilha 
(Geama). A cada ano uma enti-
dade é parceira com o LEO Clu-
be Maravilha, que desenvolve e 
coordena toda a ação e, ao final, 
50% dos lucros conquistados 
são da entidade que colabo-
ra com a campanha. Conforme 
o coordenador da campanha, 
Luciano Mossmann, foram co-
mercializadas 1.347 pizzas, 
aproximadamente 100 pizzas a 
mais que o ano passado. 

REFORMa Da bibLiOTECa 
De acordo com Djanaina 

Amanda Manfrin, que coorde-
nou a Campanha de Educação, 
a ideia de revitalizar um espaço 
de leitura surgiu no ano passa-
do, quando foi realizada a Cam-
panha de Liderança com o pales-
trante Felipe Schaedler. O evento 
tinha o objetivo de angariar fun-
dos que seriam destinados à revi-
talização. Em conversa com a Se-
cretaria Municipal de Educação, 
definiu-se que a escola contem-
plada seria o Centro Educacional 
Monteiro Lobato.

O projeto foi desenvolvido 

pelas arquitetas Djanaina Man-
frin e Dianne Bolfe, companhei-
ras do LEO Clube, pensado no 
modo que fosse mais funcional, 
dinâmico e esteticamente inspi-
rador. “Desta forma, optou-se em 
utilizar apenas as estantes e algu-
mas mesas existentes, o restan-
te dos mobiliários foram projeta-
dos e adquiridos pelo LEO Clube 
Ômega Maravilha, como: cadeira 
de escritório, três adesivos de pa-
rede, seis pufes, seis tatames, três 
almofadas, quatro prateleiras nu-
vem e oito quadros, além de tin-
tas e materiais para pintura”, en-
fatizam. 

Espaço de leitura do Centro Educacional Monteiro lobato foi revitalizado

Campanha das pizzas comercializou 1.347 unidades, 100 a mais do que em 2018 

Fotos: Divulgação CARINE ARENHARDT

Com investimento de apro-
ximadamente R$ 80 mil, o Cen-
tro Educacional Mundo Infan-
til (Caic) de Maravilha vai ganhar 
um novo laboratório de infor-
mática. Nesta semana come-
çou a obra de reforma do espaço, 
trabalho que deve ser concluí-
do nos próximos dias. A reforma 
contempla piso, paredes, par-

te elétrica, pintura e móveis no-
vos, entre outras adequações.

O município também ad-
quiriu 25 novos computadores 
que serão instalados no labora-
tório. Conforme a diretora da es-
cola, Ester Rollwagen, o espa-
ço não estava sendo utilizado há 
aproximadamente quatro anos. 
Ela destaca que o investimento 
é muito importante para a esco-
la e vai atender a todos os alunos. 

EDuCaÇãO 

HOSPiTaL SãO JOSé 

Escola Caic ganha novo 
laboratório de informática 

Palestra e Dia da beleza 
encerram programação 

Espaço passa por reforma e adequações 

Carine Arenhardt/O Líder

O Hospital São José reali-
zou a Semana de Enfermagem e 
o Dia Mundial de Higienização 
das Mãos com programação es-
pecial em Maravilha, que teve 
atividades internas e foi finali-
zada no início desta semana. 

No dia 13, todos participa-
ram da palestra “Como você se 
vê”, que trabalhou questões par-

ticulares, como a imagem pes-
soal, com Aline Canal, que pos-
sui especialização em moda 
e vasta experiência na área.

Nos dias 14 e 15 a equi-
pe promoveu o “Dia da Be-
leza” , quando as colabora-
doras participaram de um 
momento especial, com ma-
quiagem e orientações.

Palestra com Aline Canal falou sobre personalidade e conhecimento

Hospital São José
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TRânSiTO SEguRO Cronograma começou na segunda-feira (13) e segue até quarta-feira (22) atendendo sete escolas

Escolas recebem teatro e palestra sobre segurança 
no transporte escolar 
CARINE ARENHARDT
 

No mês que lembra a 
importância da segurança 
no trânsito, as escolas esta-
duais e municipais de Ma-
ravilha recebem uma visi-
ta especial. Começou na 
segunda-feira (13) o cro-
nograma de teatros e pa-
lestras sobre segurança no 
trânsito, atendendo alunos 
da pré-escola até o ensino 
médio. 

 A ação é organizada pela 
Secretaria Municipal de Edu-
cação e Fundeb, com apoio 
da Polícia Militar. A progra-
mação começa com um te-
atro apresentado pelas pro-
fessoras da Contação de 
Histórias. Em seguida o po-
licial militar Jair Schossler 
e a responsável pelo trans-
porte escolar do município, 
Catia Agostini, promovem 
um momento de conversa 
com os alunos. 

Conforme Catia, o foco 
é na segurança do trans-
porte escolar. Os alunos 
recebem informações so-
bre como agir ao atraves-
sar a faixa de pedestres, 
como aguardar, embarcar e 
descer do ônibus, como se 

comportar dentro da lota-
ção escolar, entre outras di-
cas de segurança no trânsi-
to. 

Nesta semana o cro-
nograma atendeu os cen-
tros educacionais Vereador 
Raymundo Veit, Mundo In-

fantil (Caic) e Monteiro Lo-
bato e Escola de Educação 
Básica Santa Terezinha. Na 
segunda-feira (20) tem ses-
sões na Escola de Educação 
Básica João XXIII, na ter-
ça-feira (21) na Escola de 
Educação Básica Nossa Se-

nhora da Salete e na quar-
ta-feira (22) na Escola de 

Ensino Fundamental Jusce-
lino Kubitschek de Oliveira.  

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder

Atividade atende alunos de sete escolas

Jair Schossler e Catia Agostini ministram a palestra

Teatro é apresentado pelas professoras da Contação de histórias

COnHECiMEnTO
Programa Mulheres Cooperativistas inicia terceira turma 

Nos dias 13 e 14 foi realizada a 
abertura de mais um grupo do progra-
ma Mulheres Cooperativistas, na SER 
Auriverde de Cunha Porã. A iniciativa, 
desenvolvida pelo Sescoop de Santa 
Catarina, em parceria com a Auriver-
de, tem como objetivo promover a sus-
tentabilidade do cooperativismo por 
meio da educação cooperativa, des-
pertando nas mulheres o senso de li-
derança e aprimoramento dos conhe-
cimentos necessários para a melhor 
participação e organização das mulhe-
res no quadro social das cooperativas.

O grupo, composto por 43 par-
ticipantes, contou com dois dias 
de troca de informações, pales-
tras, dinâmicas e interação. Laris-
sa Dessoy, coordenadora do progra-
ma por meio da Auriverde, ressalta 
que o trabalho será intenso e que to-
das irão colher bons resultados. 

O encontro também contou 
com a presença do presidente da 
Auriverde, Claudio Post, que men-
cionou o quanto é satisfatório ver 
a dedicação e interesse de todas as 
participantes em contribuir para o 

bem comum, através das ativida-
des que a Auriverde compartilha. 

Ao todo serão feitos seis módulos 
de formação, com os seguintes temas: 
educação cooperativista, desenvolvi-
mento interpessoal e relacionamen-
to familiar, protagonismo feminino 
e liderança cooperativista, socieda-
des cooperativas, empreendedoris-
mo cooperativo, organização do qua-
dro social, além de encerramento 
com solenidade de formatura. Após, 
as mulheres são convidadas a partici-
par do Núcleo Feminino Auriverde. Grupo de mulheres cooperativistas é composto por 43 participantes 

Divulgação
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Entre os dias 8 e 10 de maio 
foi promovido o 9º Fórum Es-
tadual dos Gestores Munici-
pais da Cultura, em Garopaba. 
Da Associação dos Municípios 
do Entre Rios (Amerios) estive-
ram representados os municí-
pios de Maravilha, Romelân-
dia, Flor do Sertão, Bom Jesus 
do Oeste, Tigrinhos, Cunha-
taí e São Miguel da Boa Vista. 

Segundo o coordenador do 
Colegiado de Cultura da Ame-
rios e gestor de Cultura de Flor 
do Sertão, Jovir Zanuzzo, o even-
to foi muito positivo e o desa-
fio agora é colocar em prática 
os aprendizados. “A cultura do 
nosso povo é aquilo que o ca-
racteriza em seu jeito de pen-
sar, se manifestar, fazer as coi-
sas e se relacionar. Nosso papel 
é reconhecer, valorizar e pro-
mover aquilo que se consti-
tui patrimônio cultural próprio 

Gestores da região da Amerios participaram de evento em Garopaba

do lugar onde vivemos”, ressal-
ta, destacando que já tem al-
guns projetos em vista para o 
município de Flor do Sertão.

Para a diretora de Cultu-
ra de Maravilha e representan-
te da região no Conselho dos 

Gestores Municipais da Cultu-
ra de Santa Catarina, Rosi Hei-
neck, o evento é importante para 
a estruturação da área da Cultu-
ra nos municípios e para inspi-
rar os gestores. “A dinâmica do 
evento é bem atrativa, com es-

clarecimentos dos processos le-
gais, oficinas, painéis, exposi-
ção de experiências exitosas e as 
apresentações artístico-culturais”, 
afirma. O próximo Fórum Esta-
dual será realizado no municí-
pio de Ibirama, em maio de 2020.

Divulgação

aMERiOS Evento foi promovido na última semana, em Garopaba 

gestores de cultura participam 
de Fórum Estadual 

Na manhã de terça-feira 
(15) o município de Bom Je-
sus do Oeste sediou a primei-
ra reunião do Colegiado de Se-
cretários Municipais de Saúde 
da Associação dos municí-
pios do Entre Rios (Amerios). 

Conforme a coordena-
dora e secretária de Saúde 
de Maravilha, Miriane Sar-
tori, e a secretária de Saúde 
de Bom Jesus do Oeste, Ro-
seni Bruxel, com as reuni-
ões descentralizadas é possí-
vel conhecer mais o trabalho 
e o funcionamento das uni-

COLEgiaDO
bom Jesus do Oeste sedia reunião dos 
secretários de Saúde 

dades de Saúde de cada cida-
de, bem como as principais 

atividades que são desenvol-
vidas. “O principal objetivo 

é a troca de experiências en-
tre os municípios”, destacam. 

Encontro foi realizado na sala de reuniões da Unidade de Saúde

Charlaine Kreuz/ Ascom Prefeitura

PORTaL

HOMEnagEM

Concurso de desenho 
é lançado em bom 
Jesus do Oeste

Flor do Sertão promove 
Mateada das Mães

Uma tarde especial foi programada para as mães no municí-
pio de Flor do Sertão. O evento será realizado na tarde de hoje (18), 
com início às 14h. Conforme os organizadores, será um momento 
com homenagens, lanches, brindes e muita diversão. “Dê um tem-
po para você mesma e venha passar bons momentos em um even-
to maravilhoso, para brindar a dádiva de ser mãe. Será uma tarde 
muito especial, dedicada àquelas que espalham amor”, destacam. 

Nesta semana foi lança-
do em Bom Jesus do Oeste o 1º 
concurso de desenho nas es-
colas, com o tema “Portal de 
Bom Jesus do Oeste”. A inicia-
tiva é uma promoção da ad-
ministração em parceria com 
as redes municipal e estadu-
al de ensino e integra a pro-
gramação alusiva ao 24º ani-
versário do município. 

O desenho ganhador será 
o esboço para o projeto arqui-
tetônico do portal, que será 
construído na entrada da cida-
de, junto ao trevo na SC-160. 
O concurso é dividido em três 
categorias, sendo escolhidos 
dois desenhos de cada catego-
ria e destes o que melhor re-
presenta o município. Os alu-
nos responsáveis pelos seis 
desenhos escolhidos recebe-

rão um kit escolar e o vencedor 
também irá ganhar uma televi-
são. O resultado será divulga-
do no dia 19 de julho, aniver-
sário de Bom Jesus do Oeste. 

A secretária de Educação, 
Cultura e Esportes, Fabia-
ne Nascimento, afirma que 
este é um momento históri-
co onde todos os estudantes 
terão a oportunidade de de-
monstrar suas habilidades 
artísticas e também o amor 
pelo município. “Não quere-
mos simplesmente um por-
tal, queremos uma histó-
ria para esse portal. Mesmo 
não sendo o desenho ven-
cedor, ficará na memória de 
cada educando a sua participa-
ção nesse momento”, diz. O re-
gulamento pode ser acessado 
no site de Bom Jesus do Oeste.

Divulgação

Portal será construído na entrada da cidade, junto ao trevo na SC-160
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ISAAC KAPPY
O ator Isaac Kappy morreu no dia 13 de 
maio, aos 42 anos. A polícia confirmou 

que ele se jogou de uma ponte e o corpo 
caiu na estrada, onde foi atingido por uma 

picape que passava em alta velocidade pelo local. Kappy 
atuou em filmes como O Exterminador do Futuro: 
A Salvação e Thor. No Instagram, as fotos foram 
deletadas e consta apenas uma carta de despedida, na 
qual ele diz que não foi um “homem bom”. 

TIM CONWAY
O comediante Tim Conway morreu no 
dia 14 de maio, aos 85 anos. Ele ficou 
conhecido ao estrelar o programa The 

Carol Burnett Show e passou a fazer 
participações em outras séries de sucesso. Conway 
também fez uma participação especial na oitava 
temporada de Os Simpsons, foi seis vezes vencedor do 
Emmy e levou um Globo de Ouro para casa em 1976. 

LÉU
O cantor léu, da dupla com liu, 
morreu no dia 16 de maio, aos 82 
anos. A dupla de sertanejo raiz ganhou 

fama nos anos 1970 com sucessos 
como “O Ipê e o prisioneiro (Ipê florido)” e “Dona 
saudade”. Gravaram 32 discos e um deles recebeu 
a indicação para o Grammy latino na categoria 
de Melhor Álbum de Música Regional. Os irmãos 
interromperam a parceria de 53 anos em 2012, com a 
morte de liu.

ARMANDO JOSÉ ORSATTO
Faleceu no dia 10 de maio, no hospital Regional 
Terezinha Gaio Basso, aos 75 anos. Seu corpo foi 
velado na Igreja do Bairro São luiz e sepultado no 
cemitério municipal de São Miguel do Oeste.

HILDA MARIA KNOB
Faleceu no dia 10 de maio, no hospital São lucas 
de Guaraciaba, aos 88 anos. Seu corpo foi velado na 
Igreja Católica da linha Tigre e sepultado no cemitério da 
comunidade.

JULIANO LOBLER
Faleceu no dia 11 de maio, no hospital Regional de 
Chapecó, aos 31 anos. Seu corpo foi velado no Clube de 
Idosos de Tigrinhos e sepultado no cemitério de Tigrinhos.

CARLOS BERTAN NETO
Faleceu no dia 12 de maio, no hospital Regional de 
São Miguel do Oeste, aos 75 anos. Seu corpo foi velado 
na Igreja Católica da linha Daltro Filho e sepultado no 
cemitério da comunidade.

JAIRO BALDISSEIRA
Faleceu no dia 12 de maio, em sua residência, aos 62 
anos. Seu corpo foi velado na Igreja do Bairro Salete e 
sepultado no cemitério municipal de São Miguel do Oeste.

LOIRI DORÉ
Faleceu no dia 12 de maio, no hospital São Paulo de Xanxerê, 
aos 73 anos. Seu corpo foi velado na Casa Mortuária de 
Guaraciaba e sepultado no cemitério municipal.

NELSI DA CONCEIÇÃO LEMES DA SILVA
Faleceu no dia 13 de maio, no hospital São José de 
Maravilha, aos 64 anos. Seu corpo foi velado no Clube de 
Idosos de Bom Jesus do Oeste e sepultado no cemitério 
municipal de Bom Jesus do Oeste.

EDI NELGA FRITZ MURPF
Faleceu no dia 13 de maio, em sua residência, aos 84 
anos. Seu corpo foi velado no salão da linha Nova Brasília 
e sepultado no cemitério municipal de Maravilha.

IVORI ZANLUCHI
Faleceu no dia 15 de maio, em sua residência, aos 86 
anos. Seu corpo foi velado no Centro Comunitário da 
linha Moroé, em Iraceminha, e sepultado no cemitério da 
comunidade.

EMILIA ALVES
Faleceu no dia 15 de maio, em sua residência, aos 95 anos. 
Seu corpo foi velado na Casa Mortuária de Maravilha e 
sepultado no cemitério municipal de Iraceminha. 

MARIA ALCINA BARROS DIAS
Faleceu no dia 16 de maio, no hospital São lucas, aos 
92 anos. Seu corpo foi velado na Igreja Assembleia de 
Deus Gideões, no Bairro Santa Terezinha, e sepultado no 
cemitério municipal de Guaraciaba.

NADIR APARECIDA DE SOUZA
Faleceu no dia 16 de maio, no hospital São José de 
Maravilha, aos 54 anos. Seu corpo foi velado na Igreja 
Milani do Bairro Floresta e sepultado no cemitério 
municipal de Maravilha.

LÚCIO MAURO
O ator e comediante lúcio Mauro 
morreu no dia 11 de maio, aos 92 anos. 

Ele participou de alguns dos principais 
programas de humor da televisão brasileira, 

como Os Trapalhões e Escolinha do Professor Raimundo. 
Também criou, dirigiu e atuou em outros, com destaque 
para Balança Mas Não Cai, em 1968. Ele sofria com 
problemas respiratórios e estava internado na Clínica 
São vicente, na zona sul do Rio de Janeiro, desde abril.

CESAR GONZALEZ BARRON
O ator e astro da luta livre Cesar 
Gonzalez Barron morreu no dia 11 de 
maio, aos 51 anos. Conhecido como 

Silver King, ficou famoso por interpretar 
o vilão Ramses na comédia Nacho libre, em 2006. 
Barron teve sua morte filmada durante um torneio de 
luta livre que disputava em londres. Após ser golpeado 
pelo rival, ele caiu no chão e não levantou mais. Com o 
fim das comemorações, os médicos foram chamados 
no ringue, quando o juiz constatou que havia algo 
de errado com o lutador e que não fazia parte da 
encenação.

PEGGY LIPTON
A atriz Peggy lipton morreu no dia 
11 de maio, aos 72 anos, vítima 
de câncer. Ela ficou conhecida por 

interpretar a policial disfarçada Julie 

Barnes na série Mod Squad, que foi ao ar de 1968 
a 1973. Esse papel lhe rendeu quatro indicações ao 
Globo de Ouro. Peggy também fez o papel de Norma 
Jennings na série Twin Peaks e reviveu a personagem 
na continuação da série lançada em 2017, quase 26 
anos depois do fim da segunda temporada.

ELSA PATTON
A famosa participante do reality 
show Real housewives of Miami, Elsa 
Patton, morreu no dia 12 de maio, 

aos 84 anos. Mamãe Elsa, como era 
conhecida durante a exibição do programa que foi ao 
ar entre 2011 e 2013, chamava a atenção por conta 
do excesso de plásticas. Ela chegou até a ganhar seu 
próprio reality, em 2012, quando foi ao ar havana Elsa, 
que mostrava sua trajetória para abrir a própria marca 
de café, que dava título à atração.

DORIS DAY
A atriz e cantora Doris Day morreu no 
dia 13 de maio, aos 97 anos. Em 1945 
lançou seu primeiro hit, Sentimental 

Journey, e depois vieram diversos 
sucessos. Doris também atuou em filmes famosos nos 
anos 1950 e 1960 e venceu três vezes o Globo de Ouro na 
categoria atriz favorita do cinema mundial. lançou uma 
biografia chamada “Doris Day: Sua própria história” e foi 
condecorada com a Medalha Presidencial da liberdade, a 
honraria civil mais importante dos Estados Unidos.

OBITuÁRIO

TRabaLHO VOLunTáRiO Ação é focada em pessoas com depressão, dependência química e alcoólatras 

grupo de apoio Recomeçar inicia atividades em Maravilha 
CARINE ARENHARDT

Focado em atender pes-
soas com depressão, depen-
dência química e alcoólatras, 
o Grupo de Apoio Recomeçar 
foi criado em maio deste ano 
em Maravilha. O grupo é uma 
ação da Fazenda Esperança, 
maior comunidade terapêutica 
da América Latina, que regene-
ra vidas e famílias. 

O grupo foi idealizado por 
Cristiano Borscheidt, ex-inter-
no da Fazenda e que já atuou 
em missões na Alemanha e Itá-
lia, com apoio do amigo Fran-
cys Balestreri, que está colabo-
rando na parte das instruções 
sobre a mente e a meditação. 

Um dos objetivos é fazer com 
que as ações da Fazenda Espe-
rança possam chegar ao muni-
cípio, auxiliando pessoas que 
passam por algum problema. 

Trabalhando a linha espiritual, 
trabalho e fraternidade, o gru-
po também tem apoio do Caps 
e da Igreja Católica. 

Os encontros são semanais, 

realizados nas noites de segun-
da-feira, a partir das 19h em sala 
no térreo do Salão Paroquial 
Católico de Maravilha. Men-
salmente é proposta uma refle-

xão sobre o evangelho de Deus, 
chamada de “Palavra de vida”, 
para ser aprofundada e tomada 
como meta espiritual do mês.

Pode participar do gru-

po qualquer pessoa que este-
ja enfrentando algum proble-
ma, assim como interessados 
em contribuir com palavras de 
incentivo. 

Encontros semanais são realizados em sala do Salão Paroquial Cristiano Borscheidt e Francys Balestreri criaram o grupo 

DivulgaçãoCleiton 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

SinaLizaÇãO EM CaSO DE iMObiLizaÇãO

Esta semana falaremos sobre a correta sinalização da via em 
caso de imobilização de veículo sobre a pista, como por exemplo, 
quando ocorre um problema mecânico.

O Código de Trânsito Brasileiro determina que sempre que 
for necessária a imobilização temporária de um veículo no lei-
to viário, em situação de emergência, deverá ser providenciada a 
imediata sinalização de advertência, na forma estabelecida pelo 
Contran.

O Contran, por sua vez, ao disciplinar a situação, estabeleceu 
que o condutor deverá acionar de imediato as luzes de advertên-
cia, também conhecido como pisca alerta, providenciando a co-
locação do triângulo de sinalização ou equipamento similar à dis-
tância mínima de 30 metros da parte traseira do veículo, sendo 
que o equipamento de sinalização de emergência deverá ser ins-
talado perpendicularmente ao eixo da via, e em condição de boa 
visibilidade.

Dependendo da rodovia e do horário em que ocorrer a situ-
ação de emergência, o pisca alerta e o triângulo podem ser insu-
ficientes para chamar a atenção de outros condutores, podendo 
ocorrer algum acidente em razão desta sinalização deficiente, sen-
do, portanto necessário intensificar a sinalização. Assim, admite-
se como alternativa a colocação de vegetação ao longo da rodovia, 
pois isso certamente chamará a atenção dos demais usuários.

Deixar de sinalizar a via em situações de imobilização de ve-
ículo é infração grave, punida com multa no valor de R$ 195,23. 
Também é infração de trânsito de natureza média, deixar de reti-
rar da pista materiais utilizados para sinalizar a via. A penalidade 
aplicável é a multa no valor de R$ 130,16.  

Aproveite a nossa orientação.

Tenham todos uma boa semana!

TRáFiCO Guarnição abordou duas pessoas que viajavam em 
um ônibus que estava na rodoviária de Maravilha

Operação da Polícia Militar apreende 
6,5 kg de maconha e arma de fogo 

A Polícia Militar aten-
deu ocorrência de tráfi-
co de drogas, posse irregu-
lar de arma de fogo de uso 
restrito, posse de munições 
de uso restrito e associação 
para o tráfico de drogas, na 
noite de terça-feira (14), 
por volta das 22h, no Ter-
minal Rodoviário de Mara-
vilha.

A guarnição do Pelotão 
de Patrulhamento Tático 
(PPT) realizou abordagem 
em um ônibus e locali-

Conforme levantamento, droga seguiria para Palmitos

 Polícia Militar

zou na bagagem de um dos 
passageiros oito tabletes 

de maconha, totalizando 
6,550 kg.

Na bagagem de outro 
passageiro foi localizada 
uma arma de fogo, pisto-
la calibre nove milímetros, 
com um carregador vazio, 
embalada em fita amarela 
plástica e uma caixa de mu-
nições do mesmo calibre, 
contendo 50 unidades, tudo 
em meio às roupas.

Conforme levantamen-
to, o material seguiria até 
Palmitos. Os dois homens 
foram presos e o material 
apreendido.

Um homem de 52 anos fi-
cou ferido após sofrer aciden-
te com motosserra na Linha 
São Paulo, interior de Mara-
vilha. O Corpo de Bombei-
ros foi acionado para atender 
a ocorrência na quarta-fei-
ra (15), por volta das 11h20.

A vítima relatou que per-

deu o controle do equipa-
mento e se feriu. Confor-
me a guarnição, ele estava 
com ferimento profundo 
e hemorragia no tornoze-
lo esquerdo. Após avaliação 
e curativo, o homem foi con-
duzido ao Hospital São José 
para atendimento médico.

aCiDEnTE

FuRTO

Homem fica ferido com 
motosserra no interior 

Polícia Civil recupera celular 

Produtos foram apreendidos pela Polícia Civil e um homem preso

DESViO
Polícia Civil deflagra operação e prende 
homem por receptação 

A Delegacia de Polí-
cia Civil de Maravilha reali-
zou, na tarde de quinta-fei-
ra (16), a Operação Desvio, 
a qual possui essa denomi-
nação em razão da prática 
realizada pelos criminosos. 
Eles atuavam no furto e re-
ceptação de vários produtos 
de uma loja e também de um 
supermercado da cidade, os 
quais eram posteriormente 
revendidos a outros comer-
ciantes e clientes. 

EnTEnDa O CaSO
No mês de setembro de 

2018 um empresário, pro-
prietário de uma loja de Ma-
ravilha, procurou a Polícia 
Civil informando que sus-
peitava que um ex-funcioná-
rio teria cometido diversos 
furtos em sua empresa. A ví-
tima registrou um boletim de 
ocorrência sobre os fatos.

Os policiais civis passa-
ram a realizar diligências in-
vestigativas acerca dos fatos 
e identificaram o suspeito, 
que já havia sido indiciado 
por furto, já que foi encon-
trada em sua residência uma 
ligação clandestina de água 
da Casan, e coletaram indí-
cios sobre sua conduta ilí-
cita, assim como de seus 
comparsas, os quais recep-
tavam os produtos por ele 
subtraídos.

Na coleta de informa-
ções os policiais civis desco-
briram que ele também teria 
desviado produtos de um su-
permercado da cidade, onde 
trabalhou durante curto pe-
ríodo, sendo que repassava 
parte dos produtos na venda 
direta a clientes, como vare-
jista, e a maior parcela desses 
a um comércio estabelecido 
no centro de Maravilha. Foi 
identificado um homem que 
também realizava as vendas 
dos produtos ilícitos, ele será 
interrogado e posteriormen-
te indiciado por receptação.

Em 26 de dezembro de 
2018 os policiais civis elabo-
raram relatório da investiga-
ção, a partir do qual a auto-
ridade policial representou 
por mandado de busca e 
apreensão em três residên-
cias e em uma loja da cidade, 
o qual obteve parecer favo-
rável do Ministério Público e 
deferimento por parte do Po-

der Judiciário.
Na tarde de quinta-fei-

ra foi deflagrada a Operação 
Desvio, quando então foram 
cumpridos os quatro man-
dados de busca e apreensão 
nos alvos da investigação.

Em um apartamento, do 
principal suspeito dos furtos, 
os policiais civis localizaram 
uma grande quantidade de 
produtos desviados de uma 
loja e também de um super-
mercado da cidade. O sus-
peito foi preso.

Os produtos estocados 
na residência foram recolhi-
dos à Delegacia de Polícia 
Civil, onde tiveram sua ori-
gem atestada por meio de 
leitores de código de barras 
pertencente à empresa da ví-
tima. O homem, de 37 anos, 
natural do Rio de Janeiro, foi 
interrogado e assumiu a au-
toria dos furtos, razão pela 
qual foi posto em liberda-
de, já que não se encontrava 

mais em estado de flagrante 
devido ao decurso do tempo.

Em outra residência fo-
ram localizadas roupas, tam-
bém furtadas em uma loja. O 
autor da receptação foi iden-
tificado. Ele será indiciado 
pelo crime de receptação.

Durante as buscas em 
uma loja os agentes de Polí-
cia Civil identificaram e re-
colheram vasto material 
oriundo de furtos. O proprie-
tário do estabelecimento co-
mercial negou a origem ilí-
cita dos objetos recolhidos, 
porém não comprovou a li-
citude deles, razão pela qual 
foi conduzido até a Delega-
cia de Polícia de Maravilha, 
onde foi autuado em flagran-
te delito pelo crime de recep-
tação qualificada, que possui 
pena de três a oito anos de 
reclusão. Ele foi encaminha-
do à Unidade Prisional Avan-
çada de Maravilha, já que o 
crime é inafiançável.

As mercadorias recolhi-
das no local foram submeti-
das ao reconhecimento das 
vítimas, as quais compro-
varam sua origem median-
te apresentação de notas fis-
cais.

A mercadoria apreen-
dida durante a operação foi 
avaliada em aproximada-
mente R$ 20 mil e foi restitu-
ída às vítimas.

Polícia Civil

Os policiais civis da delega-
cia de Polícia Civil de Maravilha 
deram cumprimento à ordem 
judicial em uma residência na 
Linha Incaré, interior do muni-
cípio de Cunha Porã. A ação foi 
na tarde de terça-feira (14) para 
recuperar um smartphone fur-
tado em uma residência em ju-
lho de 2018, em Maravilha. 

Durante a busca, o pro-
prietário da casa apresentou o 
aparelho celular e foi condu-
zido até a delegacia. Em de-
poimento, afirmou ter adqui-
rido o smartphone em uma 
loja de comercialização de ce-
lulares, situada na cidade de 
Cunha Porã, havendo indí-
cios de agido com boa fé. 
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No sábado (11), nas de-
pendências do Parque de 
Exposições Carlos Alberto 
Begrow de Maravilha, foi re-
alizada a segunda etapa do 
Circuito Crecerto de Tênis de 
Mesa - Troféu Cleberson Fer-
nando da Silva. Foram mais 
de 170 atletas inscritos, re-
presentando Pinhalzinho, 
Chapecó, Xanxerê, Concór-
dia, São Carlos, São Domin-
gos, Campo Erê, São Miguel 
do Oeste, Montecarlo (Argen-
tina) e Maravilha.

Pela Cidade das Crian-
ças foram 39 atletas inscritos, 
desde o sub-9 até o máxi-50. 
Os resultados individuais fize-
ram com que os atletas da Se-

SEgunDa ETaPa Pela Cidade das Crianças foram 39 atletas inscritos, 
desde o sub-9 até o máxi-50

Maravilha sedia Circuito 
Crecerto de Tênis de Mesa

Professor Tiego Drumm avalia positivamente a etapa realizada em Maravilha

cretaria de Esporte, Juventude 
e Lazer atingissem mais de 58 
pontos, levando o terceiro lu-
gar na classificação geral.

“Temos muitas pessoas 

para agradecer. Poder públi-
co em diversos setores que di-
reta ou indiretamente deram 
sua contribuição para a orga-
nização da etapa; familiares 

dos atletas que incentivam 
a prática; aos atletas que se 
empenharam; aos voluntá-
rios; imprensa; patrocinado-
res; e parceiros”, comentou 
o professor responsável pela 
modalidade, Tiego Drumm. 
“Foram três anos sem er-
guer um troféu, mas sabe-
mos que daqui para frente 
as disputas serão ainda maio-
res”, completou.

No próximo dia 26 alguns 
atletas estarão se deslocando 
para Montecarlo para parti-
cipar de uma etapa do Cir-
cuito Missioneiro. Em junho 
terá a terceira etapa do Cir-
cuito Oeste em São Miguel 
do Oeste.

Divulgação

No último dia 10 foi rea-
lizada mais uma rodada do 
Campeonato Regional de Fut-
sal. A competição é organizada 
pelo Departamento de Espor-
tes de São Miguel da Boa Vista.

A disputa está sendo feita 
nas categorias feminina e mas-
culina livre e veteranos. Flor do 
Sertão foi até Bom Jesus do Oes-
te quando, no feminino, perdeu 
de 2 x 1, no veterano 6 x 1 para 
Bom Jesus do Oeste e no livre 
masculino empate em dois gols. 

Teve jogos também nos mu-
nicípios de Santa Terezinha do 
Progreso e Tigrinhos. Em Santa 
Terezinha do Progresso a equipe 

da casa recebeu Saltinho e pelo 
naipe feminino ganhou de 2 x 
0, na categoria veterano perdeu 
pelo placar de 5 x 0 e no mascu-
lino livre empate em dois gols. 

Já em Tigrinhos houve jogos 
das equipes da casa contra São 
Miguel da Boa Vista. No femini-
no Tigrinhos ganhou de 1 x 0, no 
veterano vitória de 3 x 2 para os 
donos da casa e no masculino li-
vre triunfo de Tigrinhos por 3 x 1. 

A quinta rodada foi ontem 
(17), com jogos em Bom Jesus 
do Oeste, Tigrinhos e São Mi-
guel da Boa Vista. Até o fecha-
mento desta edição os resulta-
dos não estavam disponíveis. 

COMPETiÇãO

FLOR DO SERTãO

ESCOLinHa

Campeonato Regional 
envolve seis municípios

Rodada do municipal tem 
alteração de horários 

novos horários para 
participantes da 
modalidade de futsal

A Escolinha de Futsal Amec 
foi apresentada oficialmen-
te na noite de quarta-feira (15) 
em Maravilha. O evento de lan-
çamento foi realizado no Cen-
tro Educacional Mundo Infantil 

aMEC
Escolinha de Futsal é oficialmente apresentada

Na última semana o 
cônsul do Internacional 
em Maravilha, Luís Car-
los Capeli, anunciou um 
grande evento para reu-
nir os colorados da re-
gião. Será um roteiro 
de festas coloradas com 

a presença de ídolos, 
como o ex-jogador Índio, 
que será nos dias 24 e 25 
de agosto. Além de Ín-
dio, terá a Banda Ataque 
Colorado e outros no-
mes, que serão anuncia-
dos até a data do evento. 

No dia 24 a fes-
ta será em Cunha Porã, 
com almoço, e à noi-
te as atrações vêm para 
Maravilha, onde será re-
alizada janta. No dia 
25 a comitiva vai par 
São Miguel do Oeste. 

inTERnaCiOnaL

Festa colorada na região 
será em agosto

(Caic), com a presença de pa-
trocinadores, dirigentes, pais e 
alunos. O projeto é uma parce-
ria entre Associação Maravilhen-
se de Esportes e Cultura e Caic. 
Além do lançamento oficial, o 

encontro teve elaboração e apro-
vação do estatuto da associação, 
formação das chapas que dispu-
tarão a eleição da primeira direto-
ria da associação, votação das cha-
pas que disputarão a eleição da 

primeira diretoria, divulgação das 
empresas parceiras e apresenta-
ção do uniforme, divulgação dos 
horários de treinamento e locais.  
Os professores responsáveis serão 
Douglas Filipin e Jeferson Breda.

Uniformes foram apresentados Estiveram presentes patrocinadores, professores e diretoria, eleita no ato

Fotos: Ederson Abi/O Líder

Crianças que participam da escolinha de futsal da Secreta-
ria Municipal de Esportes, Juventude e Lazer de Maravilha es-
tão com novos horários disponíveis no período vespertino. Nas 
terças-feiras, no salão paroquial, e nas quintas-feiras no Gi-
násio Municipal de Esportes, na categoria sub-9, às 13h30; 
sub-11, às 14h30; sub-13, as 15h30; e sub-15, às 16h30. 

Hoje (18) em Flor do Ser-
tão tem uma programação es-
pecial em comemoração ao Dia 
das Mães, por isso houve alte-
ração em alguns jogos da roda-
da do Municipal de Futebol Su-
íço. O jogo do naipe feminino 
entre Posto x América, que es-
tava marcado para as 15h será 
às 18h e o jogo no naipe mas-
culino entre Avenida x Auriver-

de foi antecipado para as 15h.
Ainda hoje (18) vai ter, às 

14h, no naipe masculino, Pos-
to x Facc; às 16h Internacional x 
Independente, às 17h Associa-
ção Amigos do Sarandi x Ser-
tão F.C. e às 19h Cruzeiro B/Ser-
tão Alimentos x Cruzeiro A/
Sertão Alimentos. Os jogos se-
rão no campo da Associação Ipê 
dos Servidores Públicos (Assisp). 
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12 a 14 anOS Eliminatórias foram realizadas na segunda-feira (13), em Maravilha

Tênis de mesa aponta classificados 
para fase estadual dos Jesc 

No primeiro dia de fase mi-
crorregional dos Jogos Escola-
res de Santa Catarina (Jesc) de 
12 a 14 anos, segunda-feira (13), 
a modalidade de tênis de mesa 
soube quem poderá jogar a fase 
estadual em Curitibanos entre 
os dias 2 e 10 de agosto. A fase 

microrregional será na próxima 
semana em Maravilha. 

Pelo naipe feminino a clas-
sificada para a etapa estadual é 
Jenifer Welter, do Centro Edu-
cacional Vereador Raymun-
do Veit, de Maravilha. Segunda 
colocada também foi de Mara-

vilha, do Centro Educacional 
Mundo Infantil (Caic). A tercei-
ra colocada foi de São Miguel 
da Boa Vista, a aluna Emanueli 
Chiesa, da Escola de Educação 
Básica Oscar Majolo. 

No naipe masculino vai 
para Curitibanos o aluno Ar-

thur Kolankiewicz, da EEB José 
Marcolino Eckert, de Pinhalzi-
nho; em segundo lugar ficou 
Júlio Cesar Schumann de Cas-
tro, da mesma escola; e o tercei-
ro colocado foi Vitor Alexandre 
Schwanke, da EEB João XXIII, 
de Maravilha.  

No naipe masculino vai jogar a fase estadual Artur Kolankiewicz, de Pinhalzinho No feminino vai para Curitibanos Jenifer Welter, de Maravilha

Fotos: Divulgação

Fotos: Divulgação

CunHa PORã

Taça Sicredi de Voleibol: campeonato continua hoje 
Teve sequência no sába-

do (11) de tarde a 3ª rodada 
da Taça Sicredi de Voleibol 
de Cunha Porã, contando 

com cinco jogos, três pelo 
naipe feminino e dois pelo 
masculino. Confira os re-
sultados: no naipe feminino 

Sicredi 0 x 2 Time do Cipó, 
Feras do Vôlei 2 x 0 Vôlei.
com e Império do Vôlei 2 x 
0 Gurias do Vôlei. No nai-

pe masculino Trentino 2 x 
0 Rapa das Quadras e Gra-
fipan 2 x 0 Espaço Bem Vi-
ver/Sicoob. 

Hoje (18) tem jogos 
pelo naipe feminino, váli-
dos pela 4ª rodada do certa-
me. Se enfrentam nesta eta-

pa, a partir das 14h, Gurias 
do Vôlei x Feras do Vôlei, 
Império do Vôlei x Time do 
Cipó e Vôlei.com x Sicredi.

hoje (18) Feras do vôlei enfrentam as Gurias do vôlei Time do Cipó pega as meninas do Império do vôlei

Encerrou no último dia 
10 a primeira rodada do 
Campeonato Municipal de 
Bolão 23 masculino, edição 
2019, promovido pela Co-
missão Municipal de Espor-
tes (CME) de Cunha Porã. 
Neste ano 12 equipes dispu-

tam pontos do título do cer-
tame, cujas partidas ocor-
rem nas sextas-feiras à noite 
no Clube Independente.

Após a primeira roda-
da, a CME também divul-
gou a classificação parcial 
das 12 equipes. Confira:

bOLãO 23
Equipes começam 
a se destacar
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 ONEIdE BEHLING

Na manhã de segunda-
feira (13) foi realizada, no au-
ditório da Escola de Educação 
Básica João XXIII, a etapa mi-
crorregional dos Jogos Esco-
lares de Santa Catarina (Jesc) 
de 12 a 14 anos na modalida-
de de xadrez. 

Na categoria feminina a 
enxadrista Emanuelli Jom-
mertz, do Centro Educacio-
nal Mundo Infantil (Caic) de 
Maravilha, de forma invicta, 

ficou em primeiro lugar; se-
gundo lugar para Geysa Boll, 
da Escola de Educação Básica 
Jorge Lacerda, de Flor do Ser-
tão; e o terceiro lugar foi para 
Julia Kuhn, também da escola 
de Flor do Sertão. 

No naipe masculino o 
lugar mais alto no pódio 
foi para Tácio de Jesus, que 
também foi campeão invic-
to e representa a EEB Nossa 
Senhora da Salete de Mara-

vilha; de Maravilha também 
subiu ao pódio o represen-
tante da EEB João XXIII Lu-
cas Rossa, que garantiu o se-
gundo lugar; e em terceiro 
ficou Matheus Marczinski, 
da EEB Jorge Lacerda. 

Para o professor e téc-
nico, Jorge Godois (Vaca-
ria), os atletas de Maravilha 
apresentaram concentração 
e dedicação. “Tanto a Ema-
nuelli, quanto Tácio, apre-

sentaram um bom jogo, 
mostrando a força do xadrez 
maravilhense. É o resulta-
do dos treinos, eles mere-
ceram, pois conquistaram a 
vitória com esforço, dedica-
ção e concentração”, destaca 
Godois. 

Os primeiros colocados 
de cada naipe vão participar 
da fase estadual dos Jesc, 
que será em agosto, no mu-
nicípio de Curitibanos. 

FuTSaL CunHa PORã
Flor do Sertão faz boa 
campanha em competição 

amanhã tem as finais do 
Municipal de Futebol 

No último dia 10 Flor do Sertão jogou em Bom Jesus do Oeste pelo 
Regional de Futsal, com derrota no feminino por 2 x 1, derrota no vete-
rano por 6 x 1 e empate em 2 x 2 no livre masculino. Ontem (17) o mu-
nicípio esteve em São Miguel da Boa Vista em jogos válidos pela últi-
ma rodada da primeira fase. No feminino e veterano o município já 
estava classificado para as semifinais. Na categoria masculina livre pre-
cisava de um empate para garantir classificação nas semifinais. Até 
o fechamento desta edição os resultados não estavam disponíveis.

A Comissão Municipal de Esportes de Cunha Porã 
promove amanhã (19) as duas partidas finais do Cam-
peonato Municipal de Futebol, edição 2019. Pela ma-
nhã o jogo é da categoria veterana e à tarde a dispu-
ta pelo título é pela categoria principal. Logo após cada 
jogo tem entrega de premiações. Pela categoria vetera-
na, na Linha Central, às 9h, tem Cruzeiro x Glória, e às 15, 
na Linha Itapé, jogam ARE Itapé x Fati & Amigos F.C. 

CLaSSiFiCaDOS Emanuelli Jommertz e Tácio de Jesus estão 
na fase estadual em Curitibanos 

Enxadristas de Maravilha se destacam 
na fase microrregional dos Jesc

Na categoria feminina, Maravilha estará presente na fase estadual com o Caic No masculino vai ser com a EEB Nossa Senhora da Salete

Fotos: Divulgação

O Ginásio Municipal de 
Esportes de Cunha Porã se-
diou, na manhã de sába-
do (11), a 3ª rodada da 5ª 
Taça Móveis Léo de Fut-
sal. As equipes de Cunha 

Porã do sub-13, 15 e 17, 
naipe masculino, entra-
ram em quadra para dispu-
ta de pontos contra Rique-
za. A rodada contou com 
os seguintes resultados:

Sub-15 aplicou uma goleada de 10 x 0 na equipe de Riqueza

TaÇa MóVEiS LéO

Cunha Porã e Riqueza duelam pela 3ª rodada 
da competição 

Divulgação

DERROTa
Era para ser uma semana exitosa para o CRM. Após ven-

cer a queda de braço nos bastidores e manter Renatinho 
no grupo, o Clube Recreativo Maravilha recebeu o Metro-
pol, de São Carlos, na noite de quarta-feira (15), na aber-
tura do Estadual de Amadores, e saiu de campo com uma 
amarga derrota, por 2 a 1. Isso porque o resultado negati-
vo aconteceu ainda no primeiro tempo. Mostrando um fu-
tebol apático, o CRM deixou muitos espaços para os con-
tra-ataques, e foi desta forma que o Metropol segurou a 
vitória. Mesmo descontando no segundo tempo e com 
dois jogadores expulsos, Renatinho e Wando, o time de 
Maravilha quase conseguiu empatar no finalzinho.

ExPuLSÕES
A expulsão de Wando e Renatinho foi preponderan-

te para a derrota em casa! Isso minimizou o desgaste do 
time de São Carlos. Esse fato complicou os planos do téc-
nico Waldirzinho, enquanto o Metropol administrava o re-
sultado. Clube Recreativo Maravilha apresentou poucas al-
ternativas durante o jogo, passou a apostar ainda mais 
nas bolas levantadas na área. Muito pouco para um elen-
co qualificado como o do CRM. Para piorar, na próxima 
rodada tem o clássico contra o Guarani Maravilha. Para 
amenizar a derrota é bom lembrar: “o importante não é 
como se começa, mas como se termina a competição”.

ViTóRia 
“Um time ganha jogo, e um grupo ganha campeona-

to, e o Guarani tem grupo”. Com essa frase o técnico El-
ton Spall, do Leão do Vale, resumiu a estreia no Esta-
dual de Amadores. O Guarani foi a Águas Frias e bateu 
o Ipiranga por 3 a 0. Com uma marcação mais avança-
da, o Leão do Vale tentava forçar o erro do adversário em 
um primeiro tempo bastante truncado. Na segunda eta-
pa o Guarani foi buscar a vitória e aproveitou as chan-
ces criadas. Marcando três gols! O placar elástico não diz 
o que foi o jogo, Ipiranga é uma equipe de respeito.

aRTiLHEiROS 
Primeiro tempo co-

meçou com muito per-
de e ganha, com as 
duas equipes errando 
bastante. Com os ata-
ques encontrando pou-
cos espaços nas de-
fesas, o jogo passou 
a ficar cada vez mais 
truncado. O panora-
ma mudou na segunda 
etapa com o oportunis-
mo de Éneas e Mai-
con, que fez logo dois gols. Bem postado em cam-
po, o Guarani segurou a pressão. Baita vitória!

CLáSSiCO
Clube Recreativo Maravilha entra pressionado no clássi-

co deste domingo! Após a inesperada derrota para o Metro-
pol, o momento não é bom. É hora de se unir mais no CRM. 
Acredito que nada melhor que ter um clássico pela fren-
te para conseguir vencer e pegar confiança novamente.

Com vitória fora de casa, o Guarani vem embalado para 
a disputa. Leão do Vale quer muito essa vitória para encami-
nhar a classificação de forma tranquila. Será uma partida de 
poucas chances e quem errar menos conseguirá o triunfo.
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O último fim de semana 
foi de amistosos para duas 
categorias do vôlei maravi-
lhense. No sábado (11) pela 
manhã, no ginásio da Esco-
la de Educação Básica João 
XXIII, a categoria inician-
te feminina fez jogo con-
tra Saudades, placar de 4 x 3 
para as visitantes. Nesta ca-
tegoria o professor Thomas 
Zardo disse que a equipe se 

prepara para a fase final da 
Liga Oeste de Vôlei. 

Na tarde do mesmo dia 
foi a vez da categoria adul-
ta, nos naipes masculino e 
feminino, ir até o municí-
pio de Pinhalzinho. Na Ca-
pital da Amizade, Maravilha 
enfrentou os times da casa. 
As meninas retornaram com 
derrota de 3 sets a zero e o 
rapazes derrota de 2 sets a 1. 

“Foram partidas bem dispu-
tadas em um bom nível, que 
servirão de preparo para 
nossa próxima competição, 
que é a Liga Oeste da cate-
goria”, disse Zardo.

PREPaRO Equipe trabalhou as categorias iniciante feminina e adulto nos dois naipes 

Vôlei realiza amistosos preparatórios

Meninas da 
categoria iniciante 

receberam Saudades

Naipe feminino foi até Pinhalzinho encarar o time da casa Rapazes perderam em Pinhalzinho em amistoso

FaSE ESTaDuaL
badminton e vôlei apontam classificados para os Jesc

Com a fase microrre-
gional dos Jogos Escolares 
de Santa Catarina (Jesc) de 
12 a 14 anos sendo realiza-
da em Maravilha, na terça-fei-
ra (14) foi a vez das modali-
dades de badminton e vôlei 
apresentar os classificados 
para a fase estadual em Curi-
tibanos, de 2 a 10 de agosto.

No vôlei masculino a Esco-
la de Educação Básica Profes-
sor Manuel de Freitas Tranco-
so, de Iraceminha, conquistou 
a primeira colocação; em se-
gundo ficou a EEB João XXIII, 
de Maravilha. No feminino pri-
meiro lugar para EEB Rodri-
gues Alves, de Saudades; e em 
segundo a EEB Nossa Senho-

ra da Salete, de Maravilha. 
Na modalidade de badmin-

ton masculino, primeiro lugar 
para Gustavo Castamann, da 
EEB Dom Helder Câmara, de 
Modelo; seguido por Matheus 
Marczinski e de Pablo Da-
niel Lang, ambos da EEB Jor-
ge Lacerda, de Flor do Sertão.

No naipe feminino fi-

cou em primeiro Júlia Zonatto 
Kuhn e em segundo Geisa Ca-
rolina Boll, ambas da EEB Jor-
ge Lacerda, de Flor do Sertão, 
e em terceiro a representan-
te da EEB Linha Biguá, de Ira-
ceminha, Gabrielli Puntel. 

Quem se classificou em pri-
meiro lugar está garantido na 
fase estadual em Curitibanos.  

1ª RODaDa
Equipes maravilhenses têm estreias opostas no Estadual 

Na noite de quarta-feira 
(15) foi realizada a primeira ro-
dada do Campeonato Estadual 

de Futebol não Profissional-Ta-
ça Schroeder, que neste ano tem 
a organização da Liga Esportiva 

Fronteirista. As equipes de Ma-
ravilha tiveram estreias opos-
tas, sendo que o CRM, com man-

do de campo no Estádio Osvaldo 
Gomes Werner, perdeu para o 
Metropol de São Carlos pelo Pla-

car de 2 x 1. Já o Guarani foi até 
Águas Frias, enfrentou o Ipiran-
ga e ganhou por 3 x 0. As duas 

equipes estão na mesma chave 
e amanhã (19), às 15h, no Osval-
do Gomes Werner, se enfrentam. 

Hoje (18) a Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer 
de Maravilha realiza a quinta rodada do Campeonato Mu-
nicipal de Futebol – Taça Líder Farma. No Estádio Osval-
do Werner tem Esportivo Bela Vista x União do Bairro Flo-
resta, na Linha Primavera Alta jogam Canarinho da Linha 
Primavera Alta x Canarinho da Linha Água Parada e na Li-
nha 51 tem 4S Amizade contra SER Vasco. Os jogos da cate-
goria aspirante começam às 13h45 e na principal às 15h45.

CaMPEOnaTO
Maravilha realiza rodada 
do Municipal de Futebol 

Divulgação Ederson Abi/O Líder

Guarani foi até Águas Frias e trouxe três pontos na bagagem CRM, em casa, perdeu para o Metropol de São Carlos 
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aTiViDaDES 

SaÚDE MEnTaL

apae Marisol promove 
hoje o Chá da inclusão 

LEO Clube de Maravilha 
realiza campanhas 

Caminhada lembra o 
Dia nacional da Luta 
antimanicomial
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Evento terá desfile dos alunos para apresentação de 
coleções outono-inverno de lojas de confecções

Campanha Contra a Corrupção, Combate à violência 
Sexual Infantil, Pizza lEO e Educação foram as ações 

Além da caminhada, Caps vem trabalhando o tema nas 
atividades realizadas em grupos

Cronograma iniciou nesta semana e segue até a quarta-feira (22), passando por sete 
escolas de Maravilha 

TRânSiTO SEguRO 
Escolas recebem palestra e teatro 
sobre segurança no transporte escolar
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Carine Arenhardt/O Líder

Divulgação
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