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Escolha do 
presente para 
o Dia das Mães 

Faltando uma semana para uma das datas mais 
especiais do ano, o Jornal O Líder preparou caderno 

com homenagem e dicas de presentes 

REgiÃO
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Com presença da vice-governadora, Corpo 
de Bombeiros inaugura novo quartel 

Solenidade foi realizada na terça-feira (30) e marcou também a entrega oficial do novo caminhão-tanque e promoção de bombeiros comunitários 
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Gaia Rodovias e Traçado 
retomam obras na BR-282 
Empresas aguardam a liberação oficial do empenho de RS 35 milhões, 
garantido para a retomada dos trabalhos
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maRaVilHa Programação religiosa começou com celebrações 
realizadas durante a semana

festa do Padroeiro São José 
Operário é amanhã 
CARINE ARENHARDT

Já está tudo pronto para a 
edição 2019 da tradicional Fes-
ta do Padroeiro São José Ope-
rário em Maravilha. O evento 
é amanhã (5), promovido pela 
Paróquia São José Operário. 
Conforme o coordenador da 
comunidade, Sergio Luiz Ao-
sani, a programação começa 
às 9h com a tradicional procis-
são do padroeiro São José pe-
las ruas e avenidas da cidade, 
acompanhada por grupos de 
motociclistas. A programação 
segue com celebração religio-

sa, almoço, homenagem para 
as mães e matinê. 

A programação religio-
sa começou na noite de quar-
ta-feira (1º), com celebração 
do Dia do Padroeiro. Os fiéis 
também se reuniram na noi-
te de quinta-feira (2) para mis-
sa com Benção da Saúde e na 
sexta-feira (3) para Celebração 
Jovem. Hoje (4) tem celebração 
comunitária às 19h na Igreja 
Matriz. Também fizeram parte 
da programação as olimpíadas 
esportivas, encerradas no últi-
mo dia 26 com entrega de pre-
miação. 

PROGRAMAÇÃO DA FESTA DO PADROEIRO 
9h: Procissão de São José Operário do trevo até a igreja matriz
10h: Celebração festiva no Salão Paroquial
12h: almoço festivo 
13h: homenagem às mães – show com Os amigos da viola 
14h: matinê

Procissão é um dos momentos marcantes da festa 

Arquivo/O Líder

O mEiO E a mEnSagEm

Quando lancei meu primeiro livro, fiz uma série de palestras sobre o 
tema “felicidade”. Era o assunto que mais me impactava na época: como 
a felicidade depende pouco de fatores externos. É muito mais o resulta-
do da forma que interpretamos o mundo.

Mas descobri só agora, em 2019, que faltou uma parte nes-
sa história.

Ouvindo o Sam Harris entrevistando o Daniel Kahneman, fui apre-
sentado a uma diferença crucial entre felicidade e satisfação.

A felicidade está no momento, enquanto a satisfação ocorre em re-
trospectiva.

Sam Harris resumiu o dilema: eu quero que meu filho, enquanto 
criança, seja feliz. Mas depois de adulto, é só isso que eu desejo para ele, 
felicidade? Ou eu quero que ele conquiste, aprenda e evolua?

Avaliamos a vida em retrospectiva. E quando fazemos isso, o que 
conta são os melhores momentos. E nem sempre eles são os mais feli-
zes. Nessas horas entendemos melhor o aventureiro, ou o workaholic. A 
realização que ele busca exige sacrifícios.

Creio que precisamos achar um meio-termo entre “ser feliz” e es-
tar “satisfeito” em relação à própria vida. Mas não sei se isso é possível.

Será que o que nos resta é escolher?

*
Ouvi alguém falar que sabe de uma simpatia para achar vaga de es-

tacionamento. E que sempre dá certo.
Isso me marcou. Posso (e devo) estar exagerando, mas esse episó-

dio me fez lembrar do desafio que é viver em sociedade.
O que fazer: ser irônico, sarcástico? Não, é feio e deselegante. Quem 

sabe buscar o isolamento? Pode ser.
Mas vai que é assim mesmo que o mundo funciona? A gen-

te não sabe.
Por isso hoje, quando escuto uma dessas, apenas comento, com 

educação: será que é assim que o mundo funciona?

*
Tirei algumas centenas de fotos no SXSW 2019. Mas tem só uma 

que eu segurei na mão: uma tirada por uma Polaroid (aquela câmera 
que imprime a foto na hora) no estande da cidade de Raleigh, da Caro-
lina do Norte. Eu parei lá para descansar e tomar uma cerveja grátis, e 
acabamos conversando um bom tempo – e tirando a foto de lembrança.

Estou acabando a incrível biografia de Phil Knight, criador da Nike 
(e que vai virar filme do Netflix). E ele fala como o meticuloso Jeff John-
son, primeiro funcionário da Nike, mandava longas e incansáveis car-
tas para todos os clientes. Quando ele precisou mudar de cidade para 
tocar a segunda loja da Nike, bastou contatar uma das pessoas que ele 
trocava correspondência para ser bem recebido – e introduzido ao novo 
mercado.

O que fazer em tempos em que e-mails, mensagens e fotos se per-
dem no turbilhão de informação? Quem sabe usar uma forma diferente 
para se comunicar e interagir. Pois o meio, quase sempre, é a mensagem.
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por WOLMIR HÜBNER

RAdAR
radar@jornalolider.com.br

Placa padrão Mercosul
Insatisfeito com as alterações impostas pela nova re-

solução adotada para que todos os veículos brasileiros te-
nham placas no padrão Mercosul, o deputado catarinen-
se Rogério Peninha Mendonça (MDB) deve se reunir com 
o presidente, Jair Bolsonaro, para pedir a suspensão da tro-
ca. O parlamentar acredita que a mudança trouxe mais trans-
tornos do que benefícios. “Eu tenho recebido muitas recla-
mações. Temos casos extremos em que a placa é tão grande 
que simplesmente não cabe no espaço do veículo. E aí, o 
que se faz? Corta o carro? Ainda não vi justificativa plausí-
vel para todo esse transtorno”, argumenta Peninha. O últi-
mo prazo estimulado pelo governo para adotar o novo pa-
drão é dia 30 de junho. Desde janeiro alguns despachantes 
do Estado já oferecem o serviço, que será exigido para os ca-
sos de primeiro emplacamento e para quem tiver a pla-
ca antiga, no caso da troca de município ou propriedade.

lidERanÇa
 Cresce consideravelmente o nome do ma-

ravilhense e deputado federal Celso Maldaner 
(MDB) para assumir a presidência do partido 
em Santa Catarina. Segundo matéria do Diário 
Catarinense, Maldaner consolidou apoios sig-
nificativos no Oeste e no Sul do Estado – além 
da Assembleia Legislativa. Segundo a reporta-
gem, o deputado federal cresce com aquilo que 
as bases emedebistas temem que seu “opo-
nente”, o senador Dário Berger, não tenha: ape-
tite para correr o Estado, visitar as bases e rea-
nimar a militância daquele que ainda é o maior 
partido de Santa Catarina. A definição fica 
para a convenção marcada para 1º de junho. 

 Reprodução/YouTube

Alívio e incerteza
Estas são as duas expressões que simbolizam a retomada das obras de 

recuperação da BR-282 entre Maravilha e São Miguel do Oeste... Ainda sob 
o temor de uma nova paralisação e de ninguém querer ver uma nova ver-
são de “vale a pena ver de novo”, nos reportando ao descaso e precarieda-
de que se encontra a BR-163 (Dionísio Cerqueira a SMOeste), que sofre do 
mesmo problema, a finalização do processo de revitalização ainda é ro-
deada de incertezas. É seguir na torcida para que a “novela” não se repita. 

Campanha da OAB
 A OAB SC publicou nas redes sociais uma campa-

nha contra o turismo sexual. A postagem diz que San-
ta Catarina está disponível para o turismo, mas a mu-
lher catarinense, não. Embora não faça referência 
direta ao presidente, Jair Bolsonaro (PSL), o post inte-
gra uma série de resposta de entidades – entre elas a 
OAB nacional – a uma fala em que ele fez relação en-
tre turismo e exploração sexual de mulheres. Em um 
café da manhã com veículos de comunicação no dia 25 
de abril, o presidente afirmou que “o Brasil não pode 
ser um país de mundo gay, de turismo gay”. E arre-
matou dizendo “quem quiser vir fazer sexo com uma 
mulher, fique à vontade”. No post, a OAB SC diz que 
“por décadas a imagem do Brasil foi associada ao cor-
po da mulher como atração turística. Fato que nos co-
locou entre os países que mais sofrem com o tráfi-
co internacional de meninas e mulheres”. E completa 
afirmando que qualquer associação à exploração se-
xual de mulheres e meninas deve ser combatida. 

Dia D
Todas as unidades de saúde de SC estarão abertas hoje (4) para 

o Dia D de vacinação contra a gripe. O objetivo é promover a imuni-
zação dos grupos prioritários, que têm direito às doses; estas que es-
tarão disponíveis para crianças entre seis meses e seis anos, ges-
tantes, puérperas, trabalhadores da saúde, professores, idosos com 
60 anos ou mais, povos indígenas, portadores de doenças crôni-
cas, profissionais da segurança pública e a população carcerária. 
Em 2018 foram contabilizados 461 casos da doença em todo o Esta-
do, sendo que 59 terminaram na morte dos pacientes. Do total de óbi-
tos, 49,2% foram de pessoas com mais de 60 anos. Previna-se!

dia das mães
Dados da Fecomércio-SC mostram que em 2019 o catarinense deve gas-

tar, em média, R$ 168,43 no Dia das Mães, celebrado no próximo domingo (12). 
O valor é 2,2% superior ao registrado em 2018, quando o consumo médio foi 
de R$ 164,81. Além dos presentes, 36% dos catarinenses também afirmaram 
que pretendem sair para almoçar ou jantar na casa de parentes. Outros 20% de-
vem comer em restaurantes e 34,6% disseram que não pretendem sair na data. 

Visita
Durante esta semana a maravilhense e atu-

al vice-governadora do Estado, Daniela Rei-
nehr, esteve em nossa cidade para uma visita ofi-
cial. Além de participar da inauguração oficial do 
quartel do Corpo de Bombeiros e visita a institui-
ções públicas, a vice-governadora esteve no Hos-
pital São José. Conhecedora de nossa realidade, 
temos certeza que não faltará empenho desta jun-
to ao Governo do Estado quanto às reinvindica-
ções que levou de toda sociedade maravilhense. 

Reforma trabalhista
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, con-

cedeu liminar na terça-feira (30) para suspender dispositivo da refor-
ma trabalhista que admite em algumas situações o trabalho de grávi-
das e lactantes em atividades insalubres. A ação questiona artigo da lei 
13.467/2017, da reforma trabalhista, que prevê o afastamento da em-
pregada de atividades insalubres “quando apresentar atestado de saú-
de, emitido por médico de confiança da mulher, que recomende o afas-
tamento” durante a gestação ou a lactação. Com a medida cautelar, fica 
suspensa “a eficácia da expressão ‘quando apresentar atestado de saú-
de, emitido por médico de confiança da mulher, que recomende o afas-
tamento’”. Agora, a decisão liminar do ministro passará por discussão 
do plenário da Corte. Os ministros podem manter ou derrubar a de-
terminação de Moraes. Não há data marcada para o julgamento.

Ederson Abi /O Líder

WH Comunicações

WH Comunicações

Reprodução

184 anos da Polícia Militar
Uma das mais respeitadas 
instituições de nosso Estado, 
a Polícia militar de SC, está 
comemorando nesta semana o seu 
184º aniversário. a Força Policial, 
nome pelo qual era chamada a 
PmSC no ano de sua criação em 
1835, foi fundada por Feliciano 
Nunes. Naquela época, Florianópolis 
era considerado um ponto militar 
estratégico para as nações que 
tinham interesse na américa 
do Sul. Nessa trajetória de mais 
de um século e meio, destaca-
se a participação na Revolução 
Farroupilha, que exigiu a expansão 
do contingente militar, Guerra do 
Contestado (1912), Revolução 
Federalista (1923) e nas enchentes 
que o estado sofreu em 1984 e 
2008. a PmSC conta hoje com um 
efetivo de mais de 10 mil policiais 
divididos por todo o Estado.
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por LUIZ CLÁUDIO CARPES

dIRETO 
AO PONTO

a “ fESTa” dO STf
Sempre analiso com certas reservas o que recebo em re-

des sociais. Mas ao receber a informação do site da revista 
Veja, que entendo seja uma das mais sérias e conceituadas, 
mesmo assim me obriguei a averiguar. A “festa” era demais. 
Se tratava de procedimento licitatório para aquisição de man-
timentos para o STF como um todo (ministros e companhia) 
no importe de um milhão e cem mil reais! Na lista, que me dei 
ao trabalho de ler atentamente, constava lagostas e vinhos. 
Mas veja bem, caro leitor. A lista tinha, por exemplo, bobó de 
camarão, medalhões de lagosta, arroz de pato, codornas as-
sadas, carré de cordeiro, medalhões de filé, e por aí vai. Para 
beber? Aqui vai: Vinhos secos Tannat ou Assemblage, safra 
pelo menos 2010 e que tenha ganho “pelo menos quatro pre-
miações internacionais!”. Além disso, “deve ter sido envelhe-
cido em barril de carvalho francês, americano ou ambos, de 
primeiro uso, por período mínimo de doze meses”. Não para-
mos por aí. Se for uva do tipo Merlot, só serão aceitas garra-
fas de safra igual ou posterior a 2011 e que também tenha ga-
nho pelo menos quatro premiações internacionais. Ah, mas 
se preferirem tem os vinhos brancos. Esses têm que ser fei-
tos com uva tipo Chardonnay, de safra igual ou posterior a 
2013. Também o mesmo tem que ter quatro premiações in-
ternacionais. Mas e se alguém quiser um destilado tem tam-
bém. Os destilados devem ter envelhecido por doze, quinze 
ou dezoito anos. Ou seja, whisky oito anos nem pensar. Bem, 
o STF informou, após esta explanação licitatória de finíssimo 
gosto, que tais exigências se coadunam com aquelas solicita-
das em semelhante contrato firmado pelo Ministério das Re-
lações Exteriores, que faz o cerimonial da Presidência da Re-
pública, e ainda que o conteúdo foi analisado e validado pelo 
Tribunal de Contas da União. Mas espera aí... então já paga-
mos algo semelhante para a presidência? O que dói é que en-
quanto muitos passam fome, todos nós ajudamos a custear 
os altos banquetes lá por Brasília. Bem isso. 

QUEm Paga a fESTa mERECE COnViTE
Não somos convidados para nenhum evento deste porte. 

O grande antagonismo disso tudo é que somos nós que paga-
mos literalmente esta conta. Todo o recurso público utiliza-
do é oriundo da contribuição do cidadão. E não somos con-
vidados. Ou seja, comem, bebem, se divertem e muito bem, 
em altíssimo estilo, em um país que tem sérios problemas so-
ciais, sérias mazelas que se materializam muitas vezes em 
baixos índices de desenvolvimento, em um povo subnutri-
do em muitos locais e que passa fome em outros tantos. Mas 
você, caro leitor, pode ter certeza. Ninguém que participa de 
tais nababescos banquetes se preocupa com as mazelas aci-
ma referidas. Muito pelo contrário. Comem, bebem e se di-
vertem sem culpa. E o salário... ó!!!!!

REgiÃO Empresas aguardam a liberação oficial do empenho de 
RS 35 milhões, garantido para a retomada dos trabalhos

gaia Rodovias e Traçado 
retomam obras na BR-282 
CARINE ARENHARDT

A semana começou com 
máquinas e equipes voltando a 
trabalhar em trechos da BR-282 
na região de Pinhalzinho e São 
Miguel do Oeste. A Gaia Rodo-
vias trabalha na limpeza de late-
rais para implantação de tercei-
ra faixa em trechos próximos a 
São Miguel do Oeste e a Traçado 
na região de Pinhalzinho. 

A empresa Gaia Rodovias 
havia paralisado os trabalhos 
no último dia 20, devido a um 
impasse no repasse de recur-
sos por parte do governo federal 
para continuidade das obras. Na 
região de Pinhalzinho a Traçado 
também havia retirado as equi-
pes há alguns dias. 

As empresas ainda aguar-
dam a liberação oficial do em-
penho de RS 35 milhões ga-
rantidos para a retomada dos 
trabalhos. O recurso foi confir-

Equipe trabalha na limpeza de laterais para implantação de terceira faixa

Marcos Lewe/WH Comunicações

mado em audiência entre o mi-
nistro de Infraestrutura do go-
verno federal, Tarcísio de Freitas, 
e os deputados federais do Fó-
rum Parlamentar Catarinense, 
no último dia 23. 

O investimento total nesta 
obra deve ser superior a R$ 150 
milhões, para restauração do tre-
cho da BR-282 entre Chapecó e 
São Miguel do Oeste, e BR-158 
trecho entre Maravilha e a divisa 

com o Rio Grande do Sul. O de-
putado federal Celso Maldaner 
confirmou que o governo federal 
também autorizou a inclusão das 
perimetrais de Maravilha e Pi-
nhalzinho neste pacote de obras. 

Carreata foi realizada 
no sábado (27) em come-
moração aos 35 anos da In-
violável e da sede própria 
da empresa em Maravilha. 
A carreata iniciou às 10h, 
percorrendo bairros da ci-
dade, e contou com a par-
ceria da Inviolável de Pi-

nhalzinho, Modelo e São 
Miguel do Oeste. A progra-
mação encerrou com coque-
tel servido para convidados 
na sede, com apresenta-
ção do local. Participaram do 
evento 15 colaboradores.

Para o gestor Dércio Me-
negassi, a carreata foi uma 

forma de comemorar a nos-
sa estrutura nova. “Foram 
muitas lutas e obstáculos 
para conseguir que nossa 
sede ficasse de acordo com 
o planejado e agradeço pri-
meiramente a Deus por essa 
grande conquista e aos co-
laboradores e clientes que 

sempre estiveram dispos-
tos a ajudar e apoiar”, afirma. 

A Inviolável de Maravi-
lha está com muitos proje-
tos para 2019, para melhor 
atender os clientes. A em-
presa também apoia proje-
tos sociais do Rotary Club, 
ONG Ame Bicho, CRM e JCI.

maRaVilHa
inviolável promove carreata em comemoração 
aos 35 anos

Divulgação
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liBERdadE dE imPREnSa 

Comemorado em 3 de maio, o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa foi ins-
tituído com o objetivo de alertar sobre as impunidades cometidas contra jorna-
listas e destacar o direito dos profissionais da mídia de publicarem informações 
sem censura. Cada vez mais, com tantas notícias falsas circulando, precisamos 
do jornalismo profissional para levar informações éticas e de qualidade à popu-
lação. Os profissionais da imprensa, assim como todos os trabalhadores, devem 
ter a possibilidade de exercer sua função sem ser alvo de intimidação e assédio.

Agora é pra valer 
Dia 12 começa o Estadual de Futebol não Profissional, fase Oes-

te. Neste ano organizado por uma liga federada, para não aconte-
cer o que aconteceu no ano passado (vergonha), CRM foi campeão 
e nem pôde disputar a fase estadual. Agora com a Liga Fronteiris-
ta de Futebol, as datas estão sendo cumpridas. De Maravilha, duas 
equipes: CRM e Guarani. CRM na primeira partida pega o Metro-
pol de São Carlos e o Guarani enfrenta o Ipiranga de Águas Frias.

De olho no consumidor 
Tramita na Assembleia Legislativa do Estado (Alesc) um pro-

jeto de lei que proíbe a oferta e contratação de empréstimos por 
telefone, especialmente para idosos. A proposta é do deputado 
estadual Luiz Fernando Vampiro. Ele justifica que muitos apo-
sentados e pensionistas adquirem o financiamento por equívo-
co e o sofrimento fica para a família toda. Para ele, a venda por 
esta modalidade afronta o Código de Defesa do Consumidor. Cá 
entre nós, quem nunca recebeu ligação de telemarketing ofere-
cendo produtos, não só bancários, e sim de outras modalidades 
de serviços que ligam no celular?! Sem conhecer a fundo o ser-
viço oferecido e as cláusulas do contrato, ficamos vulneráveis.

DEMOROU, MAS VEIO!

a vice-governadora, Daniela Reinehr, visitou a 
cidade de maravilha na terça-feira (30), na primeira 
agenda oficial após assumir a função em Santa 
Catarina. Na agenda, reunião com o Executivo 
municipal, inauguração no Corpo de Bombeiros 
e visitas na apae e hospital São José. Na Rádio 
Líder, foi questionada: “Por que a demora em 
vir a maravilha?” Ela respondeu que já esteve 
na cidade de sua família várias vezes, mas fora 
da agenda oficial. Bom, é na agenda oficial que 
temos o contato com o povo, com as lideranças. O 
governador veio a Chapecó e por esses lados, nada! 
Quatro meses já se passaram... Está na hora de 
intensificar a teoria, na prática. 

LUGAR DE CRIANÇA 
É NA EDUCAÇÃO

Crianças do Serviço de Con-
vivência e Fortalecimento de 
Vínculos (SCFV) de Maravilha 
promoveram um ensaio fotográ-
fico através do Light Painting, 
uma técnica que faz a captura 
da imagem com desempenho de 
arte por meio da luz. O resulta-
do chamou a atenção de muitas 
pessoas e trouxe grandes ensi-
namentos a eles, como a repre-
sentatividade da figura huma-
na, autoestima e resistência. É 
importante que a comunidade 
perceba estes momentos, quem 
sabe assim importe-se mais com 
a educação. Incentivar os estu-
dos através de uma gama de for-
mas, não apenas com a tradicio-
nal grade curricular, sempre foi 
possível. Lugar de criança é na 
educação, ela transforma vidas. 

OBRAS RETOMADAS 

Desta vez a notícia é boa! As obras na BR-282 foram retomadas na re-
gião. Há poucos dias divulgamos a informação sobre a confirmação 
do recurso para a continuidade das obras, mas ainda parecia um mo-
mento de cautela. Com as obras paralisadas, o próprio Dnit prefe-
riu não fazer nenhuma manifestação oficial sobre a confirmação do re-
curso e em nossas páginas do Facebook alguns internautas comentaram 
frases do tipo “Só acredito vendo”. De fato, nossa região já está “cale-
jada” depois de tantos exemplos de abandono por parte do governo fe-
deral e estadual. O bom é que desta vez parece ser diferente, as obras 
continuam. Aos motoristas um velho alerta: é preciso ter cuidado e pa-
ciência. O trabalho foi retomado e os bloqueios do trânsito também. 

Fotos: Divulgação

Ederson Abi /O Líder
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CARINE ARENHARDT

Os dados registrados 
no Cadastro Geral de Em-
pregados e Desemprega-
dos (Caged) do Ministé-
rio do Trabalho apontam 
que Maravilha manteve um 
saldo positivo de empre-
gos em março deste ano. O 
número positivo contraria 
o cenário estadual ao na-
cional. Santa Catarina per-
deu 2.976 vagas formais em 
março, e no Brasil o sal-
do negativo ultrapassou 40 
mil empregos perdidos. 

Atualmente Maravi-
lha tem mais de 8.600 em-
pregos formais. Em mar-
ço foram três novas vagas 
criadas, um número que, 

embora seja positivo, é me-
nor em comparação com 
os dois primeiros meses de 
2019. Em janeiro foram 118 
novas vagas e em fevereiro 
75 novos empregos criados. 

A média dos três pri-
meiros meses de 2019 
aponta que Maravilha so-
mou 196 novas vagas for-
mais no mercado de tra-
balho neste ano. O saldo 
positivo mantém uma mé-
dia semelhante ao ano 2018. 
Mais de 50% das vagas cria-
das neste ano foram no se-
tor da indústria, com 116 
novos empregos oferecidos 
desde janeiro. Em segun-
do lugar ficou a construção 
civil, com 42 novos empre-
gos desde o início do ano. 

nOVOS EmPREgOS

RECiClagEm

maravilha mantém saldo 
positivo em março

município organiza 
coleta de lixo eletrônico 
e móveis usados

O município de Mara-
vilha, em parceria com a 
JCI, está organizando uma 
campanha para coletar ma-
teriais eletrônicos e mó-
veis velhos. Serão duas co-
letas neste ano. Uma em 
maio e outra em novem-
bro. O objetivo é dar o des-
tino correto aos materiais.

A primeira recolha está 
marcada para o dia 18 de 
maio, na Praça Padre José 
Bunse, e em caso de chu-
va, no Espaço Criança Sor-
riso. Conforme o diretor de 
Patrimônio, Rodrigo Motter, 
quem levar materiais nes-

se dia vai receber uma muda 
de chá, árvore frutífera ou 
flor na troca pelo objeto ele-
trônico ou móvel usado. 

Há também a opção de 
levar os materiais na gara-
gem da prefeitura entre os 
dias 13 e 17 de maio. A se-
gunda etapa será entre 18 e 
22 de novembro. Todo tipo 
de material eletrônico sem 
utilidade pode ser descarta-
do. O descarte de lâmpadas 
deve ser feito somente no dia 
da coleta, ou seja, 18 de maio. 
Cada uma tem custo de R$ 
0,90, valor que deve ser pago 
diretamente para a empresa.

ECOnOmia
Consórcio do Sicoob: oportunidade que 
cabe no seu bolso

O consórcio é um sistema 
que permite a aquisição pro-
gramada de bens com isen-
ção de juros e taxas reduzi-
das. Reunidos em grupos, os 
consorciados garantem, por 
meio do autofinanciamen-
to, a soma dos valores necessá-
rios para a contemplação dos 
demais participantes do gru-
po, com o estabelecimento pré-
vio de regras, prazos e valores.

Além de ser econômico, o 
Sicoob Consórcios é adminis-
trado pela Ponta Administrado-
ra de Consórcios, uma empresa 

com mais de 40 anos de experi-
ência no mercado, contemplan-

do planos com flexibilidade, 
comodidade e liberdade. Para 

fazer parte do Sicoob Consór-
cios, basta ir a uma cooperati-
va do Sicoob e adquirir sua cota.

De acordo com o presi-
dente do Sicoob Credial, Her-
mes Barbieri, você pode pro-
gramar a compra de sua casa 
ou de um carro novo em con-
dições especiais e com segu-
rança. “No Sicoob Consórcios 
existe um plano que cabe no 
seu orçamento. Assim, seu so-
nho de ter uma casa própria 
ou um veículo novo ou usa-
do está cada vez mais per-
to de virar realidade”, enfatiza.

Presidente do Sicoob Credial, hermes Barbieri 

 Divulgação

CARINE ARENHARDT

O Salão Paroquial Ca-
tólico de Maravilha se-
diou, na noite de sábado 
(27), a 12ª edição do Jan-
tar-Baile do Grupo de Ca-
sais Só Alegria. Confor-
me o presidente do grupo, 
Albino Somacal, o even-
to já é tradicional no mu-
nicípio e anualmente arre-
cada recursos para auxiliar 
entidades maravilhenses. 

Mais de 500 fichas fo-
ram vendidas para o jantar, 
que serviu churrasco com 

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder

mais de 500 fichas foram vendidas antecipadamente

Cardápio teve churrasco com acompanhamentos Presidente, albino, com a esposa, marilene, e vice-presidente, Neivaldo, com a esposa, ivanete

acompanhamentos. Mais de 
25 grupos de casais da re-

gião participam do evento. 
Após o jantar, teve o baile 

animado pelo grupo Corin-
gão de Três de Maio/RS.

12ª EdiÇÃO Mais de 500 fichas foram vendidas para o jantar

grupo Só alegria promove jantar-baile
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LUIZ CARLOS
PRATES

infRaESTRUTURa Vice-governadora participou de ato e 
realizou visitas no município

Com investimento de R$ 1,5 milhão, Corpo 
de Bombeiros inaugura novo quartel 
EDERSON ABI

O Corpo de Bombeiros 
inaugurou o novo quartel na 
manhã de terça-feira (30), 
com a presença de diversas 
lideranças, em Maravilha. A 
estrutura, que também abri-
ga Samu e Defesa Civil muni-
cipal, fica nas proximidades 
da Unoesc, no Bairro Univer-
sitário, e teve o custo de R$ 
1,5 milhão. A obra foi conclu-
ída em 2018 e os profissionais 
estão atuando no novo local 
há sete meses. 

Além da inauguração, a 
solenidade contou com pro-
moção de 18 bombeiros co-
munitários, que foram con-
decorados pelos serviços 
prestados, e a entrega do ca-
minhão-tanque para o com-
bate a incêndios, modelo 
2019, no valor de R$ 447 mil. 
O veículo foi adquirido com 
emenda parlamentar do de-
putado federal Celso Mal-
daner (MDB). 

Estrutura de dois pisos tem espaço amplo de 1.337 metros quadrados

De forma simbólica, chave do caminhão foi entregue para a corporação

Fotos: Ederson Abi/O Líder

Com a prefeita, Rosimar 
Maldaner, e o vice-prefeito, San-
dro Donati, a vice-governadora 
debateu as demandas munici-
pais e recebeu pedidos para in-
vestimentos. Entre os pedidos, 
recursos para a abertura do tra-
çado do contorno viário de Ma-
ravilha. “O projeto da obra foi 
viabilizado por meio de convê-
nio com o governo do Estado e 
precisamos começar a abrir esse 
traçado que contempla os pri-
meiros 9,5 km, com início no en-

na PREfEiTURa

na aPaE nO HOSPiTal

troncamento da BR-158 com a 
BR-282”, explicou Donati. 

Também foi solicitado para 

a vice-governadora o empenho 
do governo do Estado em pavi-
mentar o trecho de Maravilha a 

Bom Jesus do Oeste. Além dis-
so, solicitaram a implantação 
da Delegacia Regional em Ma-
ravilha, apresentaram a neces-
sidade de investimentos em 
infraestrutura de materiais e 
ampliação da equipe de servi-
dores da Casan, recursos para 
pavimentação asfáltica em di-
versas ruas de Maravilha, cujos 
projetos a prefeitura já tem e 
precisa de aporte financeiro de 
aproximadamente R$ 2 milhões 
para a execução das obras. 

Executivo pediu recurso para investimentos no município

Ascom/Prefeitura

Durante a tarde, Daniela 
Reinehr esteve na Apae Marisol, 
onde conversou com professo-
res, direção, alunos e pais de es-
tudantes. O presidente do Sicoob, 
Hermes Barbieri, acompanhou o 
encontro. 

O presidente da Apae, Ge-
nuir Bassani, conversou com a 

representante do Estado: “Entre-
guei um pedido de ajuda finan-
ceira para aplicar no projeto de 
reforma da parte antiga das insta-
lações e acessibilidade. Ela tam-
bém ouviu os profissionais, que 
expressaram suas preocupações 
com relação ao futuro das apaes 
de Santa Catarina”, explicou. 

A última visita do dia foi 
no Hospital São José de Ma-
ravilha. Acompanhada da di-
retoria da instituição, autori-
dades políticas e a chefa do 
Executivo maravilhense, Ro-

simar Maldaner, a vice-gover-
nadora recebeu diversas rei-
vindicações de investimentos 
para o hospital. Ela também 
falou sobre a saúde em San-
ta Catarina.

No hospital, Daniela esteve com a prefeita e direção da instituição de saúde

No local, a inauguração teve 
a presença da vice-governado-
ra, Daniela Reinehr, comandan-
te-geral do Corpo de Bombeiros 
em Santa Catarina, Edupércio 
Pratts, comandante do 12º Ba-
talhão na região, tenente-coro-
nel Jorge Cameu, o comandante 
da 3ª Companhia de Maravilha, 
capitão João Emiliano de Moura 
Miranda, deputados, prefeitos, 
vereadores e o comando regio-
nal da Polícia Militar. 

Para presidente da escola especial, há preocupação sobre o futuro das apaes no Estado

Fotos: Divulgação

a lei é clara
Leitora, fique fria, não vou falar de futebol, vou, isso sim, 

mais uma vez, citar um exemplo do futebol e que serve para 
todos nós aqui fora das quatro linhas. Antes de tudo, vamos 
combinar: o que há por aí é um tufão de imoralidades a an-
tecipar as trombetas do Juízo Final...

No futebol que vemos pela televisão, quando há uma jo-
gada discutível, foi pênalti, não foi pênalti, o comentarista 
Arnaldo Cezar Coelho, ex-árbitro de futebol, costuma dizer 
uma frase típica e que o consagrou: - “A lei é clara”. E ele ex-
plica a lei.

É disso que precisamos aqui fora, em todas as instân-
cias: aplicação de uma lei clara, bem clara, sem dúvidas 
para todos os mandriões. Engraçado isso, nos programas 
BBBs as regras do programa são bem claras e rígidas: isto 
não pode ser feito, aquilo não será aceito, e quem sair dos 
trilhos da lei cairá fora do programa. Muitos que se achavam 
os tais foram para casa mais cedo.

Nas escolas de samba do Rio é a mesma coisa. Ai do su-
jeito que saia da disciplina da Escola e a própria Escola que 
não seja rígida nos horários dos desfiles, perde pontos des-
classificatórios... E todos procuram seguir a “lei”... 

E no futebol nem se fala. É um cartão amarelo de adver-
tência e o próximo é o vermelho de olho da rua. Que nin-
guém ouse e se atreva a contestar o árbitro...

Já aqui fora não. Nas escolas de crianças, adolescentes e 
adultos, faculdades, é um “pode-tudo”, os ordinários fazem 
o que fazem e não há disciplina que os segure. Tudo errado. 
Nem vale lembrar as instâncias políticas, onde vagabundos 
pintam e bordam e nada lhes acontece, tudo em função de 
um foro privilegiado que não lhes foi dado pelo povo. Esses 
caras todos, os fora-da-lei que se acham com direitos, têm 
que ser enfrentados com a frase do Arnaldo: - A lei é clara... 
Desobedecida a lei, ferro nos vagabundos. E a lei a que me 
refiro é a da postura ética. Todos esses mandriões, de crian-
ças a políticos e autoridades das fraldas sujas, sabem que es-
tão errados, apostam, todavia, em seus falsos poderes. Pre-
cisam cair do burro. O povo decente pode ser a “lei”. A lei dos 
“galpões”, a melhor das leis... 

ElaS
Sempre elas. E isso me irrita. Ouça esta manchete: - 

“Cubana e brasileiro casam-se”. Eles se conheceram através 
de um espaço de jornal que publica cartas de corações “dis-
poníveis”. A cubana e o brasileiro namoraram, namoraram 
e... Casaram. Só que agora, já casada, ela virá morar no Bra-
sil. É isso o que me irrita, só elas fazem isso. Os mandriões 
da mamãe ficam em suas terras. Depois elas se queixam da 
sorte...

VERdadE
Todos temos pessoas “nossas” por perto, pode ser a mu-

lher, o marido, colegas, amigos, parentes, que não querem 
ouvir certas verdades, mas se não dissermos a elas dessas 
“verdades” não as ajudaremos. – “Ah, tu não queres me ou-
vir? Pois tu vais me ouvir”! Costuma ser um santo remédio, 
claro, haverá dentes rangidos... Paciência, é para o bem. 

falTa diZER 
Os “antenados” saem e chegam à frente. Faz muitos 

anos, escrevi sobre lojistas de Nova Iorque que não abrem 
mão da previsão do tempo... Vai chover? Guarda-chuvas já 
são deixados nas vitrinas. E assim com muitos produtos. Uma 
boa sacada.  Outros, os parvos que irão à falência, ficam espe-
rando pela liderança dos outros para só então tomar iniciati-
vas. Sempre foi assim, os vencedores são poucos.
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por DR. DENy DONATO ALFANO 

PSIqUE & AMOR
Psicoterapeuta e antropólogo (49) 98895 5231

COOPERaTiViSmO
Sicredi realiza assembleia geral ordinária 

O fechamento do ci-
clo assemblear do Sicre-
di ocorreu no último dia 25, 
com a assembleia geral or-
dinária. O evento, promo-
vido no município de Ro-
deio Bonito (RS), contou 
com a participação de apro-
ximadamente 300 pessoas. 

A programação iniciou 
com as boas-vindas do presi-
dente do Sicredi Alto Uruguai 
RS/SC/MG, Eugenio Poltro-
nieri. Em seguida, os coorde-
nadores de núcleo delibera-
ram as decisões já votadas 
pelos associados nas as-
sembleias de núcleos. 

Na ocasião, o presiden-
te recebeu um troféu e os 
conselheiros que irão dei-
xar o cargo foram home-
nageados. Em um segun-
do momento, participantes 
dos programas de rela-
cionamento desenvolvi-
dos pela cooperativa dei-
xaram seu depoimento de 
como essas iniciativas trou-
xeram benefícios e contribu-
íram para o desenvolvimen-

to pessoal e profissional. 
Em seguida, as autori-

dades presentes evidencia-
ram o papel do Sicredi na 
comunidade. Para finali-
zar, Poltronieri fez um brin-
de alusivo ao aniversário 
de 38 anos da cooperati-
va. “Gostaria de agradecer a 
todos por esse grande mo-
mento. Os princípios do coo-
perativismo serão sempre os 
norteadores do nosso traba-
lho. Contem com o nosso em-
preendimento para desen-
volver a sua vida financeira e 

das nossas comunidades.” 

RESUlTadOS
A distribuição de resul-

tados do Sicredi Alto Uru-
guai RS/SC/MG foi feita na se-
gunda-feira (29), somando R$ 
9,3 milhões. No dia 17 de de-
zembro de 2018 a cooperati-
va já havia distribuído R$ 4,8 
milhões, através da correção 
de juros ao capital de 6,3%. 

Somando os valores, o 
montante de R$ 14,1 milhões 
corresponde a mais de 30% do 
resultado financeiro alcançado 

em 2018. “Cumprimos a nossa 
missão quando retornamos os 
resultados para os nossos asso-
ciados e para a região onde es-
tamos presentes, por isso é com 
imensa alegria que anuncia-
mos essa distribuição. Os nos-
sos associados podem conferir 
suas contas-correntes e a parti-
cipação financeira que tiveram, 
ao mesmo tempo em que con-
vidamos quem não é associado 
vir a conhecer os diferenciais 
de uma instituição financei-
ra cooperativa”, afirma o pre-
sidente, Eugenio Poltronieri. 

Evento contou com a participação de aproximadamente 300 pessoas

Sicredi Alto Uruguai RS/SC/MG

ClEITON FERRASSO 

O Ministério da Saú-
de realiza hoje (4) o Dia D 
de vacinação contra a gri-
pe em todo o Brasil. Em Ma-
ravilha, a Secretaria de Saú-
de vai atender das 8h às 17h, 
sem fechar ao meio-dia, no 
posto do Centro 1 e Sala de 
Vacinas. Conforme dados 
da secretaria, até o momen-
to cerca de 40% do público
-alvo foi imunizado. A meta 
do município é vacinar 7.627 
mil pessoas até 31 de maio, 
fim da campanha. 

Hoje, dia D de vacinação, 
as pessoas podem procurar 
o posto de Saúde do Cen-
tro 1 e Sala de Vacinas (Bair-
ro Floresta). Na semana que 
vem somente na Sala de Va-
cinas e na sexta-feira à tarde 
no posto de Saúde do Bairro 
Bela Vista. 

imUniZaÇÃO Vacinação será das 8h às 17h, no posto de saúde 
do Centro 1 e Sala de Vacinas

dia d da campanha de vacinação 
contra a gripe é hoje 

PúBliCO-alVO 
Trabalhadores da saúde
Povos indígenas
Puérperas (mulheres até 45 dias após o 
parto)
idosos
Professores de escolas públicas e privadas
Pessoas com doenças crônicas ou 

imunidade baixa
Jovens sob medidas socioeducativas
Funcionários do sistema prisional
Pessoas privadas de liberdade
Profissionais das forças de segurança 
e salvamento (policiais, bombeiros e 
membros ativos das Forças armadas)

vacinação ocorre em dois locais da cidade

Cleiton Ferrasso/O Líder

anSiEdadE, dEPRESSÃO, PâniCO 
E dEPEndênCia QUímiCa

Na minha experiência empírica na prática da psi-
coterapia, observo a intensa ligação entre as depen-
dências químicas e o estado depressivo, seja no usuá-
rio de álcool, maconha, cocaína, pessoas viciadas em 
medicação, ou qualquer outra droga.

A maior incidência deste processo está nos ho-
mens jovens, cuja idade varia entre os 14 e 35 anos. 
Geralmente estes, tentando fugir dos sintomas isola-
dos de crises de pânico ou da depressão, tendem na-
turalmente a migrar para o uso de drogas lícitas ou 
ilícitas, o que transformará todo o processo, de dois 
problemas, em um só. A incidência nas mulheres é 
pequena em proporção aos homens dependentes 
químicos, sendo justamente por isso que as estatís-
ticas de depressão tendem a ser menores no públi-
co masculino, visto que eles “mascaram” a patologia 
que os induz ao vício.

O uso de drogas tem sua ação variada. O álcool, a 
maconha e os calmantes inibem o sistema nervoso e 
tendem naturalmente a agravar os quadros de ansie-
dade, depressão e pânico. São buscados geralmente 
ou indicados visando relaxar ou tranquilizar seu usu-
ário, contudo, na prática, assim que o efeito passar, as 
crises tendem a voltar piores.

As drogas “estimulantes”, como o crack, cocaína, e 
outras, por sua vez, geram um estado eufórico passa-
geiro que terá ação direta na produção de adrenalina 
e outros hormônios, mas que em contrapartida ata-
cará o sistema nervoso assim que o efeito da mesma 
cesse, o debilitando ainda mais.

Os calmantes nos casos de depressão e pânico 
da família dos benzodiazepínicos são extremamente 
desrecomendados por “deprimirem” o sistema ner-
voso. Justamente por isso foram criados os antide-
pressivos e os ansiolíticos. Isso sem falar que hoje em 
dia o risco de dependência de calmantes é extrema-
mente alto, sendo que as estatísticas da O.M.S. apon-
tam que estes são a segunda maior causa de depen-
dência após o álcool em nossa sociedade.

Vejo que o uso de substâncias químicas se rela-
cionam diretamente com a insatisfação, ansiedade, 
fuga da realidade, necessidade de poder, desequilí-
brio ou desajuste da personalidade, ausência de li-
mites psíquicos e imaturidade afetiva. A ansiedade 
com características mórbidas induzindo a esta fuga 
do mundo pelo uso de uma substância que de for-
ma mágica levaria a um mundo de satisfação utópico. 
Em termos cognitivos após o uso da substância “ine-
briante” a volta à realidade nua e crua, conhecida em 
termos técnicos como a “ressaca moral”, leva o usuá-
rio a buscar novamente o refúgio seguro na droga, o 
que gradativamente faz com que aumente a frequên-
cia de seu uso.

Estes processos “mágicos” de resoluções por meio 
de drogas, assim como os tratamentos necessários 
para a superação, mudam se formos falar de depres-
são, pânico ou ansiedade. Especifico melhor no meu 
blog - Psique & Amor.
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“Em qualquer país em que o talento 
e a virtude não produzam progresso, 
o dinheiro será a divindade nacional.”

Denis Diderot
por RAqUEL BASSO HÜBNER

ECONOMIA E NEGÓCIOS
raquel@jornalolider.com.br

Uma das mais belas e saborosas maçãs do mundo, a variedade SC417 Mona-
lisa deve render royaties à Epagri, a Empresa de Pesquisa Agrícola e Extensão Ru-
ral de Santa Catarina. As pesquisas dos últimos 40 anos que garantiram melho-
ramentos genéticos para a fruta tiveram o valor reconhecido pela Mondial Fruit 
Selection, com quem a estatal de SC estabeleceu convênio técnico há 15 anos. As-
sim, produtores de frutas dos 23 países que integram a União Europeia terão que 
pagar uma taxa para usar as mudas dessa variedade de maçã que foram aprimora-
das por pesquisadores catarinenses. A Epagri é a única empresa que faz melhora-
mento genético de macieiras no Brasil. O trabalho é realizado na Estação Experi-
mental de Caçador, que já liberou para o mercado brasileiro 19 cultivares de maçã.

maçã monalisa

maÇÃ mOnaliSa POdE gERaR ROyalTiES 
na EUROPa à EPagRi

André Sezerino/Epagri

MP da Liberdade Econômica vai isentar de 
alvará negócios de baixo risco e startups

Por se tratar de uma MP, as regras entram 
em vigor provisoriamente assim que forem pu-
blicadas no Diário Oficial da União. Para virar 
lei, o Congresso Nacional precisa analisar e vo-
tar a medida provisória em até 120 dias. Se não 
for analisado neste período, o texto caduca. Em 
meio à alta do desemprego e à recuperação len-
ta da economia, o objetivo do governo é criar 
uma agenda positiva, de simplificação e des-
burocratização, que ajude a gerar empregos.

Veja abaixo as dez principais 
medidas previstas pela mP:
• Fim de autorização prévia para atividades 
econômicas de baixo risco
• Liberdade de horário e dia para produzir, 
empregar e gerar renda
• Preços de produtos e serviços livremente 
definidos pelo mercado
• Efeito vinculante para decisões 
administrativas (o que for definido para um 
cidadão deverá valer para todos)
• Boa-fé no direito civil, empresarial, 
econômico e urbanístico
• Afastar efeito de normas infra-legais 
desatualizadas
• Imunidade burocrática para inovar
• Respeito aos contratos empresariais 
privados
• Aprovação tácita (caso o Estado não 
cumpra o prazo que foi dado)
• Fim do papel e Brasil digital

Divulgação

Desemprego sobe 10,2% em 3 meses, chegA 
A 12,7% e Atinge 13,4 milhões De pessoAs

No total, 13,4 milhões de trabalhadores e trabalhadoras estão de-
sempregadas, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicí-
lios (Pnad) Contínua, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), divulgada na manhã de terça-feira (30). A maior taxa de desem-
prego desde o trimestre terminado em maio de 2018, quando o percen-
tual também ficou em 12,7%, pode ser um dos reflexos da falta de inves-
timentos públicos. Só neste 1º trimestre de 2019 em comparação com o 
trimestre encerrado em dezembro, mais de 1,2 milhão de pessoas per-
deram os empregos, segundo o IBGE. A subutilização da força de tra-
balho atingiu recorde da série histórica do IBGE iniciada em 2012. Com 
um acréscimo de 1,5 milhão de pessoas em três meses, a taxa de subuti-
lização chegou a 25% e agora são 28,3 milhões de trabalhadores desem-
pregados, subempregados com menos de 40 horas semanais ou que 
não conseguem procurar empregos. É uma alta de 1,2 pontos percentu-
ais em comparação com o trimestre anterior, encerrado em dezembro.

contA De luz voltArá A ter cobrAnçA extrA em mAio

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) informou no último dia 26 
que a conta de luz terá cobrança extra em maio. De acordo com a agência, a ban-
deira tarifária passará da cor verde em abril, na qual não há cobrança extra, para 
a cor amarela no mês que vem. Com isso, será cobrado R$ 1 a mais na conta a 
cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos. Segundo a Aneel, embora a “pre-
visão hidrológica” para o mês que vem indique “tendências de vazões próximas 
à média histórica”, o patamar de produção hidrelétrica “reflete a diminuição das 
chuvas”. Na prática, com esse cenário, o custo de geração de energia aumenta.

Governador de SC autoriza 
R$ 10 milhões para ampliação 
do Hospital Regional do Oeste

O governador de Santa Catarina, Carlos 
Moisés da Silva, autorizou na manhã de terça-
feira (30) a licitação para a compra de equi-
pamentos do novo prédio do Hospital Regio-
nal do Oeste, no valor de R$ 10 milhões. Essa 
é uma segunda licitação de equipamentos 
para o novo prédio, que vai aumentar em cer-
ca de 60% a capacidade de atendimento. Ain-
da no ano passado foram adquiridos R$ 7,2 
milhões em equipamentos, que já estão dis-
poníveis. O prédio de 11 mil metros quadra-
dos e 11 andares está pronto, restando o ha-
bite-se dos Bombeiros. A obra custou R$ 29,7 
milhões. O número de leitos vai passar de 319 
para 475, as salas cirúrgicas de 7 para 17 e a 
UTI, de 17 para 37 leitos, incluindo UTI co-
ronariana, que atualmente não existe. A As-
sociação Hospital Lenoir Vargas Ferreira, 
que administra a unidade, pretende iniciar o 
atendimento por etapas, com os equipamen-
tos que já estão disponíveis. A primeira eta-
pa está prevista para o segundo semestre.

Magazine Luiza fecha compra da 
Netshoes por R$ 244 milhões

A Magazine Luiza fechou um acordo para a com-
pra do site de artigos esportivos Netshoes por US$ 62 
milhões (R$ 244 milhões). A operação depende de 
aval de acionistas da Netshoes e também do Conse-
lho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). Além 
da Magazine Luiza, a B2W (que controla Submarino e 
Americanas.com) também tentou comprar a varejis-
ta on-line. A Netshoes abriu capital há dois anos, mas 
desde então vinha sendo penalizada por investidores 
por seu endividamento elevado e crescimento do pre-
juízo. Desde o IPO, os papéis recuaram 85,3% na Bolsa. 

Divulgação



,  maRaviLha 4 DE maiO DE 201910

Loja na Avenida Araucária conta com peças de qualidade e preços acessíveis 

feirão do Jeans inaugura filial em maravilha
CAMIllA CONSTANTIN

Inaugurou na manhã de quinta-feira 

(2) a loja Feirão do Jeans, na Avenida 

Araucária, 410, Centro de Maravilha. 

O empreendimento atua com calças je-

ans masculinas, femininas e infantis, com 

opções de R$ 49,99 e preço máximo de R$ 

119,99, além de camisas jeans, camisetas 

e moletons.

O proprietário, Juliano Marin, conta 

que a matriz fica no município de Pinhal-

zinho. “São peças de grandes marcas, com 

preço direto de fábrica. Além disso, conta-

mos com fábrica própria e parcelamos em 

até quatro vezes sem juros. Convido a to-

dos para vir até a loja e conhecer nossos 

produtos”, diz. 

Divulgação
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Proprietário, Juliano marin, juntamente com a equipe  

Espaço fica localizado no 
Centro de maravilha

Loja atua em espaço amplo, com camisetas, moletons e linha completa de jeans

Calças infantis

Calças masculinas

Calças femininas
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por DR. GEOvANI DELEvATI

MEdICINA E SAÚdE

O diabetes é uma do-
ença complexa e 
progressiva que afe-

ta os vasos sanguíneos do 
olho. Um material anormal 
é depositado nas paredes 
dos vasos sanguíneos da re-
tina, que é a região conhe-
cida como “fundo de olho”, 
causando estreitamento e 
às vezes bloqueio do vaso 
sanguíneo, além de enfra-
quecimento da sua parede, 
o que ocasiona deformida-
des conhecidas como mi-
croaneurismas. Esses micro-
aneurismas frequentemente 
rompem ou extravasam san-
gue causando hemorragia e 
infiltração de gordura na re-
tina. Existem duas formas 
de retinopatia diabética: ex-
sudativa e proliferativa. Em 
ambos os casos, a retinopatia 
pode levar a uma perda par-
cial ou total da visão.

Retinopatia diabética 
Exsudativa: 

ocorre quando as 
hemorragias e as gorduras 
afetam a mácula, que é 
necessária para a visão 
central, usada para a leitura.

Retinopatia diabética 
Proliferativa: 

surge quando a doença dos 
vasos sanguíneos da retina 
progride, o que ocasiona a 
proliferação de novos vasos 
anormais que são chamados 
“neovasos”. Estes novos 
vasos são extremamente 
frágeis e também 
podem sangrar. Além do 
sangramento, os neovasos 

RETinOPaTia diaBéTiCa

podem proliferar para o 
interior do olho causando 
graus variados de destruição 
da retina e dificuldades 
de visão. A proliferação 
dos neovasos também 
pode causar cegueira 
em consequência de um 
descolamento de retina.

CaUSaS
O diabetes mellitus é 
o fator desencadeante 
dessa doença, que 
impede o corpo humano 
de fazer uso adequado de 
alimentos, especialmente 
de açúcares. O problema 
específico é uma 
quantidade deficiente do 
hormônio insulina nos 
diabéticos.

gRUPOS dE RiSCO
Os diabéticos 
apresentam um risco de 
perder a visão 25 vezes 
maior do que os que 
não portam a doença. 
a retinopatia diabética 
atinge mais de 75% das 
pessoas com diabetes 
há mais de 20 anos.

TRaTamEnTOS
O controle cuidadoso 
do diabetes com 
uma dieta adequada, 
uso de pílulas 
hipoglicemiantes, 
insulina ou com 
uma combinação 
desses tratamentos, 
prescritos pelo médico 

endocrinologista, são 
a principal forma de 
evitar a retinopatia 
diabética.

- fotocoagulação 
por raio laser: 

é o procedimento pelo qual 
pequenas áreas da retina 
doente são cauterizadas 
com a luz de um raio laser 
na tentativa de prevenir o 
processo de hemorragia. O 
ideal é que esse tratamento 
seja administrado no início 
da doença, possibilitando 
melhores resultados, 
por isso é extremamente 
importante a consulta 
periódica ao oftalmologista.

Fonte: Conselho 
Brasileiro de Oftalmologia
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Regional de São miguel do Oeste. Seu corpo foi 
velado na igreja assembleia de Deus em Romelândia 
e sepultado no cemitério municipal.

ROSALINA FERREIRA DOS SANTOS
Faleceu no dia 29 de abril, aos 78 anos, no hospital 
Regional de São miguel do Oeste. Seu corpo foi 
velado na igreja visão missionária e sepultado no 
cemitério São miguel e almas.

JOSÉ MOCHEWITZ
Faleceu no dia 29 de abril, aos 56 anos, no hospital 
Regional de São miguel do Oeste. Seu corpo foi 
velado na igreja Católica do Bairro Progresso, em São 
miguel do Oeste, e sepultado no cemitério municipal.

ROSANGELA DE LIMA
Faleceu no dia 29 de abril, no hospital Regional 
de São miguel do Oeste, aos 40 anos. Seu 
corpo foi velado na igreja da Linha Caravaggio, 
em Guaraciaba, e sepultado no cemitério da 
comunidade.

LEONIR SCAIN
Faleceu no dia 29 de abril, em Ponta Porã (mS), aos 
35 anos. Seu corpo foi velado na igreja Católica da 
Linha Ouro verde, em Guaraciaba, e sepultado no 
cemitério da comunidade.

CLAIR GREGORI
Faleceu no dia 30 de abril, aos 55 anos, no hospital 
São Paulo de Xanxerê. Seu corpo foi velado na 
Casa mortuária municipal e sepultado no cemitério 
municipal.

ASELVERIO RADKE
Faleceu no dia 30 de abril, no hospital Regional de 
São miguel do Oeste, aos 76 anos. Seu corpo foi 
velado na Casa mortuária de Guaraciaba e sepultado 
no cemitério de Guaraciaba.

NAIDES DALL AGNOL
Faleceu no dia 30 de abril, no hospital São José de 
maravilha. Seu corpo foi velado no Clube de idosos 
Pioneiro e sepultado no cemitério de maravilha.

DEONILDA FAVERO
Faleceu no dia 1º de maio, no hospital São José 
de maravilha, aos 92 anos. Seu corpo foi velado na 
Casa mortuária municipal e sepultado no cemitério 
municipal.

LEONILDA ROSA MANFRIN DEBASTIANI
Faleceu no dia 1º de maio, no hospital São José 
de maravilha, aos 82 anos. Seu corpo foi velado 
no Salão Comunitário da Linha Lageado Tigre e 
sepultado no cemitério da comunidade.

TALES COTTA
O modelo Tales Cotta morreu no dia 
27 de abril, aos 26 anos, após desmaiar 
durante desfile da marca Ocksa na São 

Paulo Fashion Week. Ele trabalhava como 
modelo desde os 18 anos e estava com tudo 

preparado para ir trabalhar no exterior. Era formado em 
Educação Física pela Universidade Federal do Espírito 
Santo (UFES) e atualmente morava em São Paulo.

MAURÍCIO PEIXOTO
O matemático maurício Peixoto morreu 
no dia 28 de abril, aos 98 anos. Peixoto 
foi presidente do Conselho Nacional 

de Pesquisas, da academia Brasileira 
de Ciências e da Sociedade Brasileira de 

matemática. Recebeu o Prêmio moinho Santista e o 
Prêmio de matemática da academia mundial de Ciências. 
Ele desenvolveu o Teorema de Peixoto, que caracteriza 
os campos de vetores estruturalmente estáveis em 
variedades compactas de dimensão, o que foi considerado 
um marco matemático no Brasil e no mundo. 

CAROLINE BITTENCOURT
a modelo e apresentadora Caroline 
Bittencourt foi encontrada morta no 
dia 29 de abril, aos 37 anos, após 

cair da lancha em que estava com o 
marido, Jorge Sestini, em ilhabela (SP). 

Nascida na capital paulista, trabalhou na RedeTv! e 
na Record Tv. Durante quatro anos foi repórter do 
programa amaury Jr. e já desfilou para estilistas como 
valentino Garavani e Roberto Cavalli. Caroline se 
formaria em Nutrição no fim deste ano e pretendia abrir 
um consultório.

BETH CARVALHO
a cantora e compositora Beth 
Carvalho morreu no dia 30 de abril, 
aos 72 anos, vítima de infecção 

generalizada. após a prisão do pai no 
início da ditadura, ela passou a dar aulas 

de música. No ano seguinte, gravou o seu primeiro 
compacto simples e a partir de 1973 passou a lançar 
um disco por ano, emplacando vários sucessos. a 
artista já fez diversas apresentações em cidades 
ao redor do mundo e foi homenageada na edição 
2009 do Grammy Latino, em Las vegas. Na ocasião, 
a cantora foi a primeira sambista a receber um dos 

reconhecimentos mais importantes da cerimônia, o 
prêmio Lifetime achievement awards.

PETER MAYHEW
O ator Peter mayhew, conhecido por 
interpretar Chewbacca nos filmes de 
Star Wars, morreu no dia 30 de abril, 

aos 74 anos. Ele tinha 2,18 metros de 
altura e foi descoberto por um produtor 

enquanto trabalhava como atendente de um hospital 
em Londres. Estreou como ator em “Star Wars: Uma 
nova esperança” e repetiu a atuação nos outros dois 
filmes da trilogia original e também em “a vingança 
dos Sith”.

JOSÉ ALVES ANTUNES FILHO 
O diretor de teatro José alves antunes 
Filho morreu no dia 2 de maio, 
aos 89 anos, vítima de câncer no 

pulmão. Considerado pela crítica 
especializada um dos principais 

nomes do teatro brasileiro, fundou a companhia 
Pequeno Teatro de Comédia e dirigiu o espetáculo “O 
Diário de anne Frank”, ganhando diversos prêmios. Foi 
com sua versão de “macunaíma”, em 1978, que a sua 
carreira como diretor ganhou ainda mais prestígio. Com 
o apoio do Sesc, criou o Centro de Pesquisa Teatral, 
escola de formação que dirigiu até a sua morte.

INÊS ASSUNTA PANTZ FORTI
Faleceu no dia 26 de abril, aos 92 anos, no hospital 
Regional. Seu corpo foi velado na igreja Católica da 
Linha varzea alegre e sepultado no cemitério da 
comunidade.

NELSON BRUISMA
Faleceu no dia 26 de abril, aos 73 anos, em sua 
residência. Seu corpo foi velado na Capela mortuária de 
Flor do Sertão e sepultado no cemitério municipal de 
Flor do Sertão.

ORESTES BARP
Faleceu no dia 27 de abril, aos 73 anos, no hospital 
Regional de São miguel do Oeste. Seu corpo foi velado 
na Capela mortuária do Bairro Santa Rita e sepultado 
no cemitério da comunidade.

ANILDA SPERLING GUENS
Faleceu no dia 28 de abril, aos 88 anos, no hospital 

ObITuÁRIO

Estrutura passa por reforma para ser inaugurada

Em OBRaS Espaço construído em 2015 deve começar a ser utilizado 
no primeiro semestre de 2019

Quadra coberta do Bairro 
Progresso é reformada
CARINE ARENHARDT 

A quadra coberta cons-
truída no Bairro Progresso, 
em Maravilha, está em refor-
ma para inauguração. O es-
paço deve ser utilizado ainda 
no primeiro semestre de 2019, 
após ficar mais de três anos 
sem uso por falhas na execu-
ção do projeto inicial. 

A reforma foi licitada no 
início deste ano pelo gover-
no municipal de Maravilha 
e a obra iniciada em abril. O 
trabalho no local é executado 
pela empresa P&F Pavimenta-
ção e Saneamento, vencedo-
ra da licitação. O investimento 
na reforma é de R$ 61.500 mil, 
recursos do governo federal. 

O prazo para conclusão 
da obra é de 30 dias, prorro-

gável por mais de 30 dias, a 
contar a assinatura da ordem 
de serviço. A quadra terá as 
laterais fechadas, além de 
outras pequenas adequações 
e reformas. 

A reforma foi uma exigên-

cia do Fundo Nacional de De-
senvolvimento da Educação 
(FNDE). A estrutura é nova, 
construída em 2015, mas de-
vido a falhas na execução do 
projeto nunca foi aprovada 
e inaugurada. O investimen-

to na época foi de aproxima-
damente R$ 500 mil, com re-
cursos do FNDE. Em 2018 um 
fiscal visitou o espaço e defi-
niu o que precisaria ser feito 
para que a quadra pudesse ser 
inaugurada.

Carine Arenhardt/O Líder

CARINE ARENHARDT

Com previsão para encer-
rar em outubro, começou no sá-
bado (27) o curso para formação 
de novos bombeiros comunitá-
rios em Maravilha. Mais de 60 
inscritos compareceram no pri-
meiro dia do curso. As ativida-
des iniciaram no quartel, com as 
primeiras orientações, e segui-
ram na sede e centro de treina-
mentos do Corpo de Bombeiros. 

As disciplinas contemplam 

atendimento pré-hospitalar, ex-
tinção de incêndio, prevenção 
e sistema preventivo e Briga-
da de Incêndio, totalizando 104 
horas/aula. Na prática, o aluno 
também precisa fazer um está-
gio operacional com as guarni-
ções nas viaturas de atendimen-
to a emergências de 240 horas.

O curso é gratuito e o bom-
beiro comunitário, depois de for-
mado, presta serviços voluntá-
rios auxiliando as guarnições no 
atendimento de ocorrências. 

CURSO
Começa a formação de 
bombeiros comunitários 

mais de 60 inscritos iniciaram a formação

Carine Arenhardt/O Líder
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por SIMONE HÜBNER

TOqUE dE REqUINTE

Vitrine

giRaSSOl – sua cor inten-
sa encanta e alegra. Simboli-
za vitalidade, energia positi-
va, felicidade e força. Se a sua 
mãe é daquelas mulheres for-
tes, o girassol é para ela.

géRBERa – exuberante, en-
canta pelas tonalidades vi-
brantes. Simboliza amor, 
energia, alegria e simplici-
dade. Agrada mães extrover-
tidas e descomplicadas.

gaRdênia – flor delica-
da, conhecida pelo sua-
ve perfume. Simboliza pu-
reza, sinceridade e doçura. 
Perfeita para surpreender 
mães discretas e clássicas.

ORQUídEa – rara e bela, a 
flor simboliza requinte, be-
leza, vida longa. É um pre-

sente que agrada mães 
sofisticadas e raras, que gos-
tam de se sentir únicas.

ROSa – suas cores têm signi-
ficado particular: vermelha, 
paixão e amor; amarela, feli-
cidade e amizade; rosa, cari-
nho e amizade; branca, ino-
cência e paz. Qual cor de rosa 
combina mais com a sua mãe?

JaSmim manga – de perfu-
me delicado e marcante. Sim-
boliza pureza, paz e doçura. 
Vai emocionar mães que gos-
tam de datas tradicionais.

maRgaRida – simboliza ale-
gria, sensibilidade e a ino-
cência. É também muito 
usada para presentear crian-
ças. Mães saudosistas e sen-
síveis ficarão felizes.

Fonte: blog mara

ExCElEnTE fim dE SEmana a TOdOS!

E aí, gostaram? Qual a flor que mais vai combinar com a sua mamãe? Surpreenda-a com flores!

QuAl FlOR cOMbInA 
MAIS cOM A SuA MÃE?
O Dia das mães está chegando! Já pensou em deixá-
lo ainda mais especial para nossas rainhas? as flores 
deixam tudo mais alegre, bonito e cheio de cor, não 
é mesmo?! além de ser um presente muito sensível, 
também carregam mensagens lindas que com 
certeza farão diferença nesse dia.
Qual flor combina mais com a sua mamãe? você 
sabe? Separamos algumas opções para te inspirar e 
te ajudar a decidir.

flOR dE laRanJEiRa – mui-
to delicada e de rara beleza. 
Mães em busca de um novo 
amor vão gostar desta flor su-
ave e romântica. Seu perfu-
me também é delicioso.

flOR dE maiO – da família dos 
cactos, é delicada, com toque de 
seda. Representa o amor sublime. 
Para mães delicadas e diferentes.

líRiO – simboliza inocência e pu-
reza. Mães que ainda não desco-
briram seu potencial ou escondem 
uma personalidade exuberante 
por trás de uma aparência frágil.

CRaVO – simboliza a maternida-
de, pois no primeiro Dia das Mães, 
nos EUA, foram distribuídos cra-
vos brancos para comemorar. Sig-
nifica pureza, amor e beleza.

ViOlETa – flor muito delica-
da. Simboliza lealdade e modés-
tia. Um belo arranjo com estas flo-
res vai despertar boas memórias 
nas mães clássicas e protetoras.

alECRim – possui um perfume 
muito agradável. Sua flor é deli-
cada e simboliza coragem e bem
-estar. É um presente criativo, que 
vai agradar as mães antenadas.
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por SUSANE ZANIN
MOdA & ESTILO

Vitrine

agEnda dE EVEnTOS

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 39

VDF
IMPA

CIENCIA
OADSAL

T

ENTREVISTA
TIOEAD

E

CENALUDIC
O

FRANGOAIM
OUUZSP

ARMACEGR
AARENQUE

MIRRAD
OAE

MASPCORN
GASAPARAS

MARACANÃ
PROVISORIO

Atitude
comum na 
pessoa em
fila longa

Atração do
programa
"Conversa
com Bial"

Donna
Summer,
cantora
dos EUA

D. Maria
(?): a

Rainha
Louca

Luiza Tomé,
atriz da no-
vela "Apo-
calipse"

(?) aberta,
forma 

de repre-
sentação

Pássaro
que come 
carrapatos

do boi

Santo
André, 
no ABC
paulista

Preposi-
ção que
indica
origem

(?) assado,
iguaria da

"TV de
cachorro"

Ausência
de novos 
aconteci-
mentos

Antes do
tempo

previsto

Time
paulista

na Série B
em 2018

Ponto 
de saque,
no vôlei
(ing.)

Graciliano
Ramos, 

romancista
brasileiro

Improviso
verbal 
do ator

em cena

Agir como
o fiel

antes da
refeição

Fragmentos
comuns

no piso da 
madeireira

Caráter do
trabalho
"tapa-

buraco"

Estádio
carioca

"Rotação",
em RPM

Museu
paulista
Fluido de
isqueiros

Braço, 
em inglês
Franzino;
raquítico

Milho, 
em inglês
Peças do
ventilador

Fileira
Estado da
Festa da 

Uva (sigla)

Pontaria,
em inglês
Budismo
japonês

Relativo a
jogos

Cidade
capixaba

Objeto de 
exibição no
YouTube

Pintura 
que simula

envelhecimento

Marco da fronteira
Brasil-

Venezuela-
Guiana

Vigilância
"Nacional",
em PNB
(Econ.)

Possível causa de
desentendimentos

Vendas (?): são
proibidas por lei

3/ace — aim — anu — arm. 4/corn. 7/guarani.

ESPaÇO gOURmET

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

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

10/5 Show com Jhonny Santana – 20h30 – Ponto Beer

11/5 No Balanço da Contábeis – 23h30 – Green Club

17/5 Show Acústicos & Valvulados – 23h30 – República Bowling Pub 

maRaVilHa

NGREDIENTES
1 kg de coxa e sobrecoxa
2 pacotinhos de creme de cebola
300 g de maionese

MODO DE PREPARO
Lave bem e separe as coxas das sobrecoxas de 

frango. Passes os pedaços do frango no creme de 
cebola um a um, de forma que fique bem cober-
to. Coloque os pedaços em uma assadeira média 

FRANGO COM CREME DE 
CEBOLA E MAIONESE

ajeitando de forma que fiquem perto um do ou-
tro. Cubra os pedaços com maionese. Leve para 
assar em forno médio (180ºC) por aproximada-
mente duas horas, ou até ficar bem douradinho.

Gosto muito desse vai e vem da 
moda, as formas que as coisas rea-
parecem e reconquistam nossos co-
rações. Um exemplo disso é a gola 
alta, que estava esquecida há alguns 
anos, mas retorna com força nas es-
tações frias de 2019. Posso dizer com 
certeza que elas já foram aceitas de 
volta ao guarda-roupa das fashio-
nistas, já que vi muitas mulheres lin-
das usando gola alta em minha últi-
ma viagem à Europa, além de estar 
presente em todas as marcas ante-
nadas, desde as mais baratas, até as 
mais caras do mundo.

As peças “turtle neck” (pescoço 
de tartaruga em inglês), uma forma 
divertida de se referir à tão famosa 
gola alta, têm aparecido nas mais di-
versas formas. De malha ou de tricô, 
estampadas ou lisas, manga com-
prida ou regata, mais coladas ou 
mais soltinhas, o importante é co-
brir o pescoço. Se você tem dúvidas 
sobre qual ocasião usar, poso garan-
tir que essa peça pode ser usada so-
zinha com um jeans em dias mais 
casuais ou com um blazer por cima 
para ir trabalhar. Vale até colocar 
um conjunto de colares por cima da 
blusa ou um lenço pequeno amarra-
do para dar aquele toque final. 

Por fim, as blusas de gola alta 
são perfeitas para esse momento 
de meia-estação que está chegan-
do, quando temos que começar a 
cobrir mais o corpo, mas não preci-
samos de casacos pesados. Quando 
chegar o momento de usar casacos 
pesados, basta você jogar sua peça 
preferida por cima de sua blusa turt-
le neck para ser feliz. 

gOla alTa REPaginada
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Vitrine

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

Parabéns ao lindo Joaquim! Que sua vida 
seja constantemente presenteada com 
bons e felizes momentos. Feliz aniversário!!

Os parabéns vão para os colaboradores do Grupo Wh Comunicações Fabiani (3) 
e Werison (7), que completam mais um ano de vida. Felicidades sempre! 

Geisi, 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! 

Joana, que seus 
caminhos sejam sempre 

de muita luz, que seus 
propósitos sejam sempre 

alcançados e que sua 
vida tenha muita alegria, 

saúde, tranquilidade, 
sorrisos e harmonia. 

Felicidades, parabéns pelo 
aniversário. 
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Vitrine

por LUCIANE MOZER

VIdA E
ESPIRITUALIdAdE por MURILO DUARTE

A BELA E A FERA

amiZadE SinCERa 

Quando vejo alguém abandonando algum animal de es-
timação, eu me questiono: como você tem coragem de fa-
zer isso com o seu amigo mais fiel? 

Sim, o seu cão é o ser mais fiel que pode existir, tem 
dúvidas disso? Confira esta história belíssima que foi pu-
blicada pelo marido, cuja esposa passou seus últimos dias 
de vida internada no hospital, comoveu os corações de to-
dos que entendem o que significa um vínculo tão profundo 
com seu animal de estimação.

Na história, publicada no Reddit, ele relata como levou 
para o hospital, escondida em sua bolsa, sua cachorra Bella 
e tudo o que aconteceu em seguida. Confiram: 

“Minha esposa foi hospitalizada depois de ter sido sub-
metida a uma operação muito invasiva. Mas os resultados 
não foram bons e ela não estava melhorando. Ela conse-
guia falar, mas não comia, nem bebia nada. Precisava de 
alimentação por sonda e muita medicação para dor. Em um 
raro momento de lucidez, ela me pediu para trazer nossa 
cachorra para o seu quarto para a ver mais uma vez”, es-
creveu ele.

O marido continua: “Bella é uma pastora australiana 
que pesa 22 quilos e, como você pode imaginar, se encai-
xa perfeitamente em uma pequena bolsa. Eu a coloquei, 
fechei o zipper e sentei no carro a caminho do hospital. 
Quando chegamos, eu expliquei para ela que abriria o fe-
cho só um tempo para que ela pudesse ver sua mãe. En-
tramos no quarto enquanto minha esposa dormia. Quando 
abri a bolsa, e Bella imediatamente pulou na cama, deitou 
no peito evitando tocar nos fios e na linha intravenosa. Eu 
a olhei diretamente nos olhos e ela ficou completamen-
te imóvel até cerca de 20 minutos depois, quando minha 
esposa acordou e gemeu. Ela sentia dores. Bella a lambeu 
e fez alguns sons como se ela estivesse com medo de la-
tir. Minha esposa a abraçou por quase uma hora, sorrindo. 
Uma das enfermeiras nos pegou, mas a cena era tão terna 
que ela prometeu não dizer nada. Quando minha esposa 
voltou a dormir, levei Bella para fora em sua bolsa.

Infelizmente minha esposa morreu alguns dias depois. 
“Ainda hoje, toda vez que eu pego uma bolsa, Bella acre-

dita que iremos ver a mamãe novamente”, disse o homem.
Quanto li este relato chorei, e pensei “com certeza gos-

taria de ter o meus companheiros ao meu lado nas minhas 
últimas horas terrenas”. 

Então, antes de abandonar o seu cão, pense, reflita, pode ser 
que ele seja o único ser que realmente lhe ama de verdade e que 
estará ao seu lado nos momentos mais difíceis. 

A 
profissão de ca-

beleireiro é segu-

ramente uma das 

mais antigas no 

mundo. É comum encon-

trar navalhas, pentes e aces-

sórios entre achados arque-

ológicos. O surgimento de 

espaços destinados ao corte 

de cabelo nasceu apenas na 

Grécia antiga, em locais pú-

blicos, chamados na época 

de ‘koureias’. Curiosamen-

te estes espaços eram des-

tinados apenas ao público 

masculino. Com o avanço 

da moda, penteados e peru-

cas, surgiram os primeiros 

cabeleireiros de celebrida-

des. O primeiro espaço fe-

minino conhecido foi  inau-

gurado em 1635, exclusivo 

para mulheres ricas da cor-

te. Com a evolução de pro-

dutos cosméticos, como co-

loração e permanente, na 

época, as mulheres busca-

ram cada vez mais os ser-

viços em salões de beleza, 

deixando de lado o uso de 

ferro quente nos cabelos e 

outros artifícios.

Os salões se tornaram 

populares depois do sécu-

lo XX, onde toda a popula-

ção começou a ter acesso a 

estes serviços, por valores 

mais acessíveis. Hoje em dia 

ir ao salão de beleza é algo 

normal e até essencial para 

todos nós, nos traz autoesti-

ma e confiança pessoal. 

SalÃO dE BElEZa, 
UM POUCO DE HISTÓRIA!
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Muito além do lado 
comercial, o dia das 
Mães é uma data 
para festejar um amor 
incondicional. Um dos 
dias mais especiais do 
ano não pode passar em 
branco e merece atenção 
diferenciada. Faltando 
uma semana para o dia 
das Mães, o Jornal O 
Líder preparou conteúdo 
especial. O caderno 
tem muitas dicas de 
presentes e uma história 
linda, assim como todas 
as mamães. 
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DIANA HEINz

o caderno especial do Dia das Mães do 
ano passado, o Jornal O Líder conversou 
com Suelin Bianchetto. Na época, grávi-

da de três meses, ela falou sobre a doce es-
pera que aguardava. Ainda restavam seis me-
ses até que a bebê nascesse. Um ano depois, 
conversamos novamente com Suelin. Desta 
vez com Maitê em seus braços, ela teve mui-
tas experiências para contar. 

Em 29 de outubro de 2018, com 47 cm e 
3,10kg, nasceu Maitê. Filha de Suelin e Clei-
ton Capeleto, a bebê nasceu saudável e ainda 
está em fase de amamentação. Ela não sofreu 
cólicas, chorava pouco e dormia muito bem. 
Depois dos 60 dias, a pequena já dava seus 
primeiros sorrisos, os mesmos que devem en-
cantar e emocionar os pais ao longo da vida. 

Agora com seis meses, é só folia na casa 
do casal. Maitê adora brincar e se diverte 
com a mãe, que agora carrega 7,10 kg de puro 
amor em seus braços. Suelin conta que já 
sentia a maternidade quando descobriu que 
estava grávida. Enquanto a barriga crescia, 
ela leu muitas informações sobre gestação e 
principalmente como seria depois que a bebê 
nascesse. Ela lembra que todos os textos fala-
vam coisas parecidas e pensou que seria exa-
tamente assim, mas se enganou. Nunca havia 
sentido nada igual e a experiência, segundo 
ela, é difícil de ser descrita. 

A mãe conta que descobriu em si mui-
ta força. Que aprendeu coisas. “Como é algo 
novo eu pensava, será que vou conseguir? 
Vou dar conta de cuidar dela? Mas eu conse-
gui e depois dos sete dias que ela havia nasci-
do eu me virei sozinha. Limpava, cozinhava, 
dirigia, tudo normal”, lembra.  

A vida muda totalmente. Suelin deixou a 
profissão de manicure que há oito anos exer-
cia, não tem mais tempo para si, não leva 
mais a mesma rotina. “Eu e o Cleiton pensa-
mos antes dela nascer que seria assim. Que se 
era pra gente ter um bebê, que nós fossemos 
criar até pelo menos ele crescer um pouco. 
Foi uma escolha minha e foi por ela”, afirma. 

Vida dE mÃE 

Suelin diz que ser mãe não é fácil. Exige todo o esforço possível, mas que é algo natural, 
que vem de dentro. Ela pretende voltar a trabalhar agora que maitê já tem seis meses. a 
mãe sente saudades da profissão, das clientes, e diz que já inscreveu a bebê nas vagas de 
creche do município para poder retornar. 
Este Dia das mães será novo para Suelin, será vendo maitê sorrindo e brincando e 
amamentando a filha. Para quem deseja tentar, ela diz para que não se assuste, que a vida 
é assim mesmo. E que as dificuldades servem de aprendizado. “O amor que envolve nossa 
casa, o sentimento de poder ensinar, cuidar dela, tudo vale a pena”, finaliza. 

Suelin conta as aventuras da vida de mãe 

maitê nasceu em outubro do ano passado

a mãe conta que descobriu em si muita força
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Ser criativo na hora 

de presentear as 

mamães é funda-

mental. E para aquelas 

que adoram se cuidar, 

uma linha de presentes 

especial são os produ-

tos de beleza. Aliás, que 

mulher não gosta de se 

sentir bonita e cheirosa? 

Produtos para cabelo, 

unhas e pele são ótimas 

opções de presentes 

para o Dia das Mães. 

Em Maravilha a Cosméticos Mais Você oferece uma linha especial de 

cuidados para as mulheres, com maquiagens, esmaltes, produtos para cabe-

lo e acessórios. São muitos itens para o cliente escolher e tudo vai em uma 

embalagem especial de presente. A loja também oferece produtos da Em-

pório Essenza, com hidratantes e uma linha especial de difusores para am-

bientes. A equipe monta kits especiais com produtos escolhidos pelo cliente. 

Para o Dia das mães, a Cosméticos mais 
você também preparou a promoção Compra 
Premiada. No momento da compra o cliente 
estoura um balão e ganha um brinde da loja. 
No sábado (11), véspera do Dia das mães, o 
atendimento segue até às 16h. 
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CARINE ARENHARDT
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Muito além do lado co-

mercial, o Dia das 

Mães é uma data para 

festejar um amor incondicional. 

Um dos dias mais especiais do 

ano não pode passar em branco e 

merece uma atenção especial na 

hora de escolher o presente. Uma 

dica infalível são as flores, deli-

cadas, cheirosas, coloridas e ale-

gres, elas têm tudo a ver com as 

mamães. 

Para surpreender essas mu-

lheres especiais não importa o 

valor investido, mas a intenção. 

Em Maravilha, a Bem Me Quer 

Floricultura e Presentes oferece 

produtos diversos, com uma va-

riada linha de preços para pre-

sentear nesta data. 

A empresa trabalha com a li-

nha de flores e também mon-

ta cestas especiais para café da 

manhã ou demais produtos de 

escolha do cliente. A Bem Me 

Quer tem opções em canecas, co-

pos, almofadas, cartões, chocola-

te, entre outros mimos. O cliente 

também pode levar algum produ-

to junto para incluir na cesta. Um 

dos diferenciais é também a esco-

lha de embalagens criativas, bo-

nitas e com qualidade. 

A equipe da Bem Me Quer 

também faz a entrega de cestas e 

flores em Maravilha até o meio-

dia do domingo de Dia das Mães. 

A Floricultura, com sede na Ave-

nida Anita Garibaldi, também vai 

manter o atendimento o dia todo 

no sábado, véspera, e no domingo 

de Dia das Mães até o meio-dia. 

Fotos: Divulgação
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CAMIllA CONSTANTIN 

ptar por um ensaio fotográfi-
co como presente para o Dia 

das Mães é uma forma divertida e 
criativa de proporcionar momen-

tos que irão ficar na lembrança da 
família.  Além de ser uma oportu-
nidade de reunir mães e filhos em 
uma programação diferenciada, as 
fotos podem ser colocadas em por-
ta-retratos e se tornar bonitos itens 

de decoração. 
Os ensaios podem ser feitos em 

estúdio ou em outra locação, de 
acordo com o gosto e personalida-
de dos clientes. Para a Free Color, 
o importante é captar as emoções 

e oferecer serviços de qualidade. 
“Nosso objetivo é registrar momen-
tos especiais”, afirma a equipe. A 
empresa fica localizada na Aveni-
da Araucária, 570, Centro de Mara-
vilha.

Fotos: Free Color

Em um belo dia nasci com 
meus filhos, porque passei a 
ser mãe como a minha mãe! 
Eu entendi que essa palavra 
definiria todos os dias da minha 
vida! Um amor que não consigo 
encontrar palavras que definam, 
mas quem disse que precisa 
de palavras para definir? Eu só 
sinto e ponto”, relata Elisabete, 
mãe de alanna Camili, Luís 
Felipe e Shivani Luísa. 

Ser mãe é ser portadora do maior 
amor do mundo, é ser um ninho de 
aconchego e refúgio da tempestade. É 
ser o exemplo, o caminho a ser seguido, 
ser o sim e ser o não quando for preciso. 
Ser mãe é ser o ombro amigo, desde 
assoprar um machucado ou confortar 
um coração partido. É sentir um aperto 
no peito ao ver os filhos crescendo, 
sabendo que criarão asas e escreverão 
suas próprias histórias. Ser mãe é ter 
um dia cheio, a mente sempre ocupada, 
preocupada, atarefada e, mesmo assim, 
morrer de amor”, afirma Cristiane, mãe 
de João henrique e Stella. 

Emoção da mãe Salyandra 
ao amamentar e ver o lindo 
sorriso da filha isadora 

mãe Simone, no 
momento mágico 

da gestação
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DIANA HEINz

Para quem quer inovar, ou está sem ideia 
de presente para o Dia das Mães, basta visi-
tar a Star Cell. Desde 2011 a loja atua em Ma-
ravilha e fica localizada na Avenida Araucária, 
293, no centro da cidade. Celulares, capinhas 
películas, fones, cabos, carregadores e outros 
eletrônicos. Tem presentes de todos os pre-
ços e para aquela mãe tecnológica, que ado-
ra ficar grudada em seu smartphone para falar 
com os filhos pelo WhatsApp, ou até mes-
mo rolando a linha do tempo do Facebook. 

Há sete anos Alcione Cesar Sordi mon-
tou a Star Cell. A loja é especializada em ven-
da, conserto e formatação de celulares, além 
de comercialização de acessórios e eletrôni-
cos. Orçamento e mais informações podem ser 
consultadas pelo telefone (49) 99904 9750. 

O proprietário tem dois filhos. Para ele, o 
Dia das Mães é mais que especial, represen-
ta uma homenagem à família, aos cuidados ma-
ternos. “Quero desejar neste dia que todas as 
mães sejam abraçadas. Que elas sejam reco-
nhecidas e valorizadas por todo o esforço, amor 
e tempo que dedicaram a seus filhos. O nos-
so sentimento de gratidão a vocês”, finaliza. 

Fotos: Diana Heinz/O Líder

Na Star Cell é possível encontrar muitas opções em acessórios para celulares 

Equipe de profissionais da Star Cell Loja fica localizada na avenida araucária 
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Com lindas opções para presen-
tear, a Dellas Moda e Lingerie de 
Maravilha está com uma promo-

ção especial para o Dia das Mães, em par-
ceria com a Lua Luá. Na compra de qual-
quer produto da marca, ou ainda em 
compras acima de R$ 100, o cliente irá re-
ceber um cupom e concorrer a uma vi-
trine inteira. Como bônus, também irá 
receber um vale de 5% de desconto na 
Cartola Moda Homem. 

A Dellas Moda e Lingerie atua com 

roupas femininas, lingerie, meias, biju-
terias, perfumes de ambiente e aroma-
tizadores, moda praia e pijamas femi-
ninos, masculinos e infantis, inclusive 
com opções iguais para mãe e filha, o 
que é uma boa dica de presente para a 
data. O cliente que efetuar compras na 
loja também irá contar com lindas em-
balagens personalizadas, perfeitas para 
agradar as mamães.

A proprietária, Derenice Mathei Ma-
chado, afirma que o local conta com pe-
ças de qualidade e preços variados, para 
agradar todos os gostos e estilos, e que 

também possui a opção de vales-pre-
sente. Prezando sempre pelo bom aten-
dimento, a loja oferece ainda mais uma 
facilidade aos clientes, que é o serviço de 
tele-entrega, pelo número 98419 6352.

Localizada na Avenida Sul Brasil, 
233, Centro de Maravilha, a Dellas Moda 
e Lingerie conta com espaço amplo e 
acessibilidade, para que os clientes sin-
tam-se confortáveis e sejam atendidos 
com excelência. “Acredito que é a data 
mais importante do ano, em que presen-
teamos a pessoa mais especial de nossas 
vidas”, afirma Derenice. 

MARcAS
Reserva Natural
index
intuição
Kohmar

angel
Naguchi
Liz
Belles
Lua Luá

Fruit de Lá Passion
Recco
Plié
Beautiful
mar Rio

Fotos: Camilla Constantin/ O Líder

Dellas moda e Lingerie fica localizada na avenida Sul Brasil

Compre e concorra a esta vitrine inteiraLingeries são ótimas opções para presentear

Loja oferece peças delicadas e sofisticadas Local conta com roupas para agradar todos os estilos
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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

CORRETa UTiliZaÇÃO da BUZina

A buzina é um dispositivo sonoro criado para prevenir acidentes 
de trânsito. Contudo, muitos motoristas abusam deste equipamento, 
dele fazendo uso indiscriminadamente, causando verdadeira polui-
ção sonora e, por via de consequência, reflexos indesejáveis à tran-
quilidade e saúde das pessoas.

O Código de Trânsito Brasileiro estabelece que o condutor de 
veículo só poderá fazer uso de buzina em toque breve, para fazer as 
advertências necessárias a fim de evitar acidentes e, fora das áreas 
urbanas, quando for conveniente advertir a um condutor que se tem 
o propósito de ultrapassá-lo.

O legislador entendeu por bem transformar em infração de trân-
sito de natureza leve, cuja penalidade é de multa no valor de R$ 88,38, 
aquele que: I –buzinar em situação que não a de simples toque breve 
como advertência ao pedestre ou a condutores de outros veículos; II 
– buzinar prolongada e sucessivamente a qualquer pretexto; III – bu-
zinar entre as vinte e duas e as seis horas; IV – buzinar em locais e ho-
rários proibidos pela sinalização; e V –buzinar em desacordo com os 
padrões e frequências estabelecidas pelo Contran.

Fica aqui então a dica sobre o correto uso da buzina, para que te-
nhamos uma cidade mais segura e tranquila. 

Tenham todos uma boa semana.

CUidadO

fURTO

Homem é picado por jararaca 
na linha Consoladora

Jovem é preso em flagrante

Um homem de 43 anos foi 
picado por uma cobra jararaca 
na Linha Consoladora, interior 
de Maravilha. O caso foi registra-
do pelo Corpo de Bombeiros na 

quinta-feira (2), por volta das 19h.
A vítima, que estava com 

edema na mão direita, foi enca-
minhada ao Hospital São José 
para atendimento médico.

Um homem de 22 anos 
foi preso em flagrante após 
furtar um celular na Avenida 
Sul Brasil, domingo (28), por 
volta das 15h, em Maravilha. 
Conforme a Polícia Militar, ele 
furtou o aparelho de uma pes-
soa. Após informações repassa-

das pelos moradores, a polícia 
localizou e prendeu o suspeito. 

De acordo com a PM, o 
jovem é o mesmo que, nos 
últimos dias, foi visto ob-
servando residências na ci-
dade, despertando suspei-
tas por parte da comunidade.

aPREEnSÃO Caso chamou a atenção pela forma inovadora que 
motorista tentou despistar o policiamento na rodovia

motorista usa fumaça e foge da PRf em 
apreensão de 12 mil maços de cigarros 

Policiais rodoviários fe-
derais apreenderam, na ma-
nhã de quinta-feira (2), na 
BR-282 em Iraceminha, cer-
ca de 12.500 maços de cigar-
ros contrabandeados do Pa-
raguai. A mercadoria estava 
em uma Strada emplacada 
em São Miguel do Iguaçu
-PR, que não obedeceu or-
dem de parada e fugiu em 
alta velocidade. 

Para tentar parar o ve-
ículo, um policial fez uso 
de dispositivo para furar 
os pneus conhecido como 
“cama de faquir”. Mesmo 
com o pneu dianteiro direi-
to furado, o motorista con-
tinuou em fuga, transitan-
do pelo acostamento e pela 
contramão. Ele também fez 
uso de um dispositivo ge-
rador de grande quantida-
de de fumaça para dificul-
tar a aproximação policial. 
Segundo a PRF, a ação gerou 
extremo risco aos usuários 
da rodovia e colocou em ris-
co a vida de várias pessoas.

Em seguida, o condu-
tor acessou uma estrada de 
chão e abandonou o veícu-
lo, correndo em direção à 
mata. Foram feitas buscas 
na região, mas ele não foi lo-
calizado. 

O veículo e a carga de ci-
garros foram levados para a 
Receita Federal de Dionísio 
Cerqueira. homem utilizou dispositivo de fumaça para atrapalhar ação da PRF

após fugir a pé, homem abandonou veículo com a carga de cigarros

Fotos: PRF

Polícia Civil

inVESTigaÇÃO

Polícia Civil recupera smartphone 
perdido em dezembro

A Polícia Civil recuperou, na 
quinta-feira (30), um celular perdi-
do no dia 24 de dezembro de 2018. 
Após o registro do Boletim de Ocor-
rência, os policiais civis passaram a 
realizar diligências e descobriram 
que um homem, morador da Li-
nha Pedreira, no interior do muni-

cípio, estava em posse do aparelho.
O homem foi localizado e pres-

tou depoimento na delegacia. Ele 
foi compromissado a compare-
cer em audiência, já que praticou 
o crime de apropriação de coisa 
achada, que tem pena de deten-
ção de um mês a um ano, ou multa. Celular foi localizado com morador de Linha Pedreira, em maravilha
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CARINE ARENHARDT

A 26ª edição das Olimpíadas São José 
encerrou no último dia 26 com as disputas 
finais e entrega da premiação, no Salão Pa-
roquial de Maravilha. A competição é pro-
movida pela Paróquia São José Operário. Ao 
final dos jogos foi entregue a premiação para 

as três primeiras colocadas de cada catego-
ria: futsal livre, interior, veteranos e feminino. 

As equipes que ficaram com a 2ª e 3ª 
colocação receberam medalhas e carne. 
O primeiro lugar levou medalhas, troféus 
e carne. De acordo com os organizadores, 
36 equipes participaram, somando mais de 
350 atletas. 

CamPEÕES De acordo com os organizadores, 36 equipes participaram, somando mais de 350 atletas 

Entregue a premiação das Olimpíadas São José 
FuTSAl lIVRE: 
1º lugar: Canarinho Primavera 
2º lugar: Duracel 
3º lugar: Chácara Pedro maria 

VETERAnOS 
1º lugar: Eduarda móveis 

2º lugar: Locomotiva Sports 
3º lugar: amigos da Terça 

FEMInInO 
1º lugar: h2O 
2º lugar: Espaço da mulher inove 
Planejados 

3º lugar: agora vai

InTERIOR 
1º lugar: Linha Primavera 
2º lugar: São miguel da Boa vista
3º lugar: metal Nobre de 
Tigrinhos

CamPEÕES

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder

Primeiro lugar na categoria livre ficou com o Canarinho Primavera h2O ficou com o primeiro lugar no feminino  

Eduarda móveis venceu na categoria veteranos Linha Primavera garantiu o primeiro lugar na categoria interior

Foi iniciada no sába-
do (27) a 5ª Taça Sicre-

di de Voleibol de Cunha 
Porã, categorias femini-

na e masculina. Uma par-
ceria do governo munici-

pal, por meio da Comissão 
Municipal de Esportes 

1ª ROdada 

Quinta Taça Sicredi de Voleibol inicia em Cunha Porã

império do vôlei ganhou de 2 sets a zero do Sicredi Sicredi perdeu na estreia contra império do vôlei

Fotos: Divulgação

(CME) e Sicredi. A primei-
ra rodada contou com cin-
co jogos, tendo como lo-
cal o Ginásio Municipal de 
Esportes de Cunha Porã.

No naipe feminino Sicre-
di 0 x 2 Império Vôlei, Feras 
do Vôlei 1 x 2 Time do Cipó 
e Gurias do Vôlei 1 x 2 Vô-
lei.com. Já no naipe masculi-
no Grafipan 0 x 2 Trentino e 
Lunkes/Multimix/Destak 2 x 
0 Espaço Bem Viver/Sicoob. 

Hoje tem, no Ginásio 
Municipal de Esportes de 

Cunha Porã, a partir das 14h, 
no naipe masculino, Espa-
ço Bem Viver/Sicoob x Rapa 
das Quartas, pelo feminino 
jogam Time da Cipo x Gu-
rias do Vôlei, pelo masculi-
no Grafipan x Lunkes/Multi-
mix/Destak. No quarto jogo 
do dia é a vez das meninas 
entrarem em quadra nova-
mente, quendo se enfrentam 
Vôlei.com x Império do Vô-
lei e na última partida tam-
bém pelo naipe feminino 
tem Sicredi x Feras do Vôlei. 



,  maRaviLha 4 DE maiO DE 201926

ESPORTE

 ONEIdE BEhLING

final Partida foi em Pinhalzinho contra o Ajap. Taça foi decidida nos pênaltis

CRm é vice do Regional Oeste da 
liga Chapecoense

Livro: Mensagens de Luz  |  Reuniões da Seicho-NO-IE | Terças-feiras, às 20h 
| quintas-feiras, às 15h | Encontro da Mulher Feliz  | Na Associação Local de 

Maravilha/SC | Rua 27 de Julho, 2081

dEnTRO dE VOCê mESmO ExiSTE a CaPaCidadE 
PaRa SOlUCiOnaR OS PROBlEmaS

  
As lições a serem aprendidas nesta vida são muitas; mas não 

precisamos nos preocupar, pois existe um princípio maravilho-
so, segundo o qual “jamais nos serão apresentados problemas 
que não consigamos solucionar”. Existem muitos problemas difí-
ceis, mas para o sr. A são apresentados problemas que somente ele 
pode resolver, assim como para o B são apresentados problemas 
que somente ele consegue solucionar.

mOTOS

mUniCiPal

grupo feras do mato participa de trilha em Tunápolis

Segue rodada da Taça líder farma neste fim de semana  

Os integrantes do gru-
po de trilheiros Feras do 
Mato Miguel Dallpizol, Fabri-
cio Cover, Cleiton Ely, Feli-
pe Fayt, Edson Laufer e Isma-
el Fayt estiveram, no último 
fim de semana, em Tunápo-
lis. No Extremo-Oeste eles 
participaram da 6ª Trilha do 

Alemão. Foram 70 quilôme-
tros de trilhas com as mais 
variadas dificuldades para 
encarar. O próximo compro-
misso da equipe vai ser ama-
nhã (5), em Iraceminha. 

maravilhenses fizeram 70 quilômetros 
de percurso no Extremo-Oeste

Divulgação

As fortes chuvas que caíram na região no sábado (27) im-
pediram a realização das partidas de ida das finais do Cam-
peonato Municipal de Futebol de Cunha Porã, agendadas 
para o domingo (28). Em razão disso, a Comissão Munici-
pal de Esportes (CME) remarcou a rodada para amanhã (5).

Na Linha Glória jogam, pela categoria veterana, às 9h, Gló-
ria x Cruzeiro, e às 15h, no Esporte Clube Cunha Porã, jogam 
pela categoria principal Fati & Amigos F.C. x A.R.E. Itapé.

Hoje (4) continua o Campeonato Municipal de Futebol Suíço de Flor 
do Sertão e os jogos são no campo da Associação Ipê dos Servidores Pú-
blicos de Flor do Sertão (Assisp). Vão ser seis jogos, sendo um pelo naipe 
feminino e cinco pelo masculino. Às 14h jogam Avenida x Independen-
te, em seguida tem Auriverde x Sertão F.C.; e às 16h, pelo naipe femini-
no, jogam Posto x Portuguesa; às 17h, Posto x Cruzeiro A/Sertão Alimen-
tos; às 18h, Internacional x Cruzeiro B/Sertão Alimentos; e para fechar 
a tarde de jogos tem, às 19h, Associação Amigos do Sarandi x Facc. 

CUnHa PORÃ SUíÇO 
mau tempo adia finais 
do municipal de futebol 

flor do Sertão realiza 
7ª rodada

Na tarde de quarta-feira 
(1º), feriado do Dia do Traba-
lho, o Clube Recreativo Mara-
vilha (CRM) foi até a cidade de 
Pinhalzinho enfrentar o Ajap, 
na decisão do Regional Oeste, 
organizado pela Liga Chapeco-
ense de Futebol.

Durante o tempo normal, 
empate em dois gols. O time da 
casa saiu na frente, com uma 

jogada do Andi e Rafa comple-
tou. Depois o CRM empatou 
de pênalti e no segundo tempo 
o Ajap empatou de novo de pê-
nalti e já no fim de jogo Bil de 
bicicleta empatou para o CRM.

Para definir quem ficava 
com a taça, a partida foi para 
os pênaltis e o placar final das 
penalidades máximas ficou 5 x  
4 para o Ajap. 

Hoje (4) segue o Campe-
onato Municipal – Taça Líder 
Farma de Futebol. No Está-

dio Osvaldo Werner tem Es-
portivo Bela Vista x 4S Amiza-
de, na Linha Primavera Alta 

jogam Canarinho x SER Vas-
co e na Linha Água Parada 
tem Canarinho da Água Para-

da contra União. Jogos na ca-
tegoria aspirante começam às 
13h45 e na principal às 15h45. 

No tempo normal 2 x 2 e nos pênaltis 5 x 4 para os pinhalenses

Jornal A Sua Voz 

inTER 2 x 1 flamEngO 
Depois da vitória maiúscula sobre o Flamengo com os titu-

lares, Odair Hellmann garantiu que vai mudar a estratégia. Con-
tra Palmeiras, River e Cruzeiro na sequência, é o time titular que 
vai estar em campo. Serão preservados jogadores apenas em si-
tuações muito pontuais. Contra o River Plate, Edenilson, Patri-
ck e D’Alessandro estão pendurados com dois amarelos. E, como 
zeram os cartões só pra quem não está suspenso, eles devem ser 
poupados. Talvez só o D’Alessandro entre em campo porque é o 
River, seu ex-clube. Colorado não vai mais poupar todo o time, 
como fez em Chapecó.

lUan
Preciso abordar aqui na coluna uma declaração do Renato 

na coletiva. Técnico gremista foi questionado se estava satisfei-
to com o Luan. A resposta do comandante do Grêmio: “Jogador 
que entra em campo precisa mostrar para o treinador que tem 
condições de jogar na próxima partida. Não é só o Luan, não...”. 
Com certeza Renato está incomodado com o Luan e mais al-
guns dentro do vestiário. Tá na cara que ele não está gostando 
de alguma coisa. Em um jogo fraco, ruim tecnicamente, o Grê-
mio não jogou nada bem. Ao contrário de Odair do Inter, Rena-
to disse que vai continuar colocando os reservas no Brasileirão 
quando for preciso.

Em JUnHO
A coluna antecipa que a Seleção Brasileira de Vôlei aterriza 

na região Oeste no fim de junho. É a preparação para o mundial 
da categoria sub-21, agendado para ser realizado entre os dias 18 
e 27 de julho no Bahrein. Seleção Brasileira Sub-21 contra a Tu-
nísia, com a seleção principal. Maravilhense Paulo Sérgio Carra-
ro, técnico Giovane Gávio, entre outros, estarão em Concórdia no 
dia 27, Xanxerê dia 29 e Pinhalzinho dia 30. Oportunidade única 
para apoiar a garotada.

ViCE-CamPEÃO
Mais uma vez o Clube Recreativo Maravilha frustrou sua tor-

cida em uma decisão nas cobranças de pênaltis. Não que o Ajap 
tenha feito uma grande partida, mas foi o time que, mesmo desor-
ganizado, esteve por duas vezes à frente no placar. CRM chegou 
ao empate no final da partida. Nos pênaltis, a equipe de Pinhalzi-
nho mostrou mais frieza e venceu por 5 a 4. Levantando o troféu 
de campeão no pré-estadual de amadores.

Vai COmEÇaR 
Estadual de Amadores terá a primeira rodada no dia 12 de 

maio. Esse campeonato será um dos mais competitivos da his-
tória. Pelo aperitivo dos regionais e no pré-estadual as equipes 
estão fortalecendo seus elencos. Não tenho dúvida de que tere-
mos uma grande competição. A expectativa é a melhor possível. 
Nossos dois representantes de Maravilha conseguiram manter a 
maioria dos jogadores do ano passado e trouxeram reforços. CRM 
e Guarani vão lutar pelo título. A organização neste ano será da 
Liga Esportiva Fronteirista, parece ser uma entidade séria.

CRm x gUaRani 
O duelo entre CRM x Guarani está marcado para a segunda 

rodada, no dia 15 de maio, às 20h. Uma peleja histórica! Os tor-
cedores já estão agitados nas redes sociais. Guarani é conheci-
do como Leão do Vale. Simpatizantes do CRM criaram a alcu-
nha de Pantera Negra para o Clube Recreativo Maravilha. Na 
Sanga Silva, terra no Guarani, influente cacique revelou que 
será o embate entre “Brilho dos Anéis” contra “O Suor”. Gosta-
ria de obtemperar dizendo que o foco mesmo é acertar as es-
calações para, quando chegar a hora H, jogar para vencer. É 
isso que o torcedor gosta.
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REgiOnal Partida decisiva foi em Caibi, no jogo de ida placar de 2 x 2 e na final 5 x 2 para a equipe do Juventude 

Juventude é campeão da Taça Odi Sports/Sicoob
NElCIR DAll’AGNOl

Na tarde de domingo (28) 
foi realizada a final da Taça Odi 
Sport/Sicoob de futebol regio-
nal. A partida decisiva foi em 
Caibi, entre as equipes do Ju-
ventude de Caibi x Palmeiras de 
São Miguel da Boa Vista. O jogo 
de ida no domingo (21), em São 
Miguel da Boa Vista, deu empa-
te de 2 x 2.

Em Caibi a equipe da casa 
começou melhor e quando o 
Palmeiras tentou equilibrar o 
jogo, Buiu fez um belo gol. Aos 
41 minutos do primeiro tem-

po ele recebe a bola de costas 
para a meta e no giro bate forte, 
a bola pega no travessão e entra. 
Aos 43, pelo lado direito, em um 
lance em velocidade Mateus 
amplia. 

Na volta do intervalo, logo 
no início do segundo tempo, em 
cobrança de falta, o Juventude 
amplia, mais uma vez. Buiu co-
bra falta pela direita e depois da 
falha do goleiro Evandro do Pal-
meiras a bola bate no zaguei-
ro Éder, que faz contra. Em se-
guida Edimar descontou para o 
Palmeiras e após o Juventude, 
com Jhoi e Buiu, dá números fi-

Caibienses levantam a taça invictos no certame Equipe de São miguel da Boa vista lutou até o fim 

Buiu do Juventude foi artilheiro da competição, com nove gols marcados Saulo, goleiro do Juventude, foi o que menos gols sofreu no campeonato

Fotos: Nelcir Dall’Agnol/O Líder

nais para o Juventude. No final 
do jogo Canova descontou para 
o Palmeiras. Fim de jogo, Juven-
tude 5 x 2 Palmeiras.

Juventude foi a campo com 

Saulo, Éder, Gustavo, Cláudio, 
Marcos, Negão, Arthur (Rafa 
Prates), Biju (Pedro), Tinha (Mi-
chel), Mateus (Jhoi) e Buiu. Téc-
nico Pablo.

Palmeiras jogou com Evan-
dro, Cristiano (Denilson), Papi, 
Éder, Edemar, Djulian (Diego), 
Juliano (Pastel, Djoni), Jonas 
(Fábio), Nito, Canova e Bedin. 

Técnico Grilo.
artilheiro: Buiu, da equipe 

do Juventude, com nove gols.
defesa menos vazada: Sau-

lo, do Juventude.

Equipe masculina de Maravilha ficou com a 3ª colocação

miRim
maravilha sedia 1ª e 2ª etapas da liga Oeste de Voleibol 
CARINE ARENHARDT

O fim de semana foi de dis-
putas de vôlei para as equipes mi-
rins em Maravilha. O município 
sediou a 1ª e 2ª etapas do mas-
culino e 2ª etapa do feminino 
da Liga Oeste de Voleibol. Os jo-
gos foram realizados entre o sá-
bado (27) e domingo (28).

O masculino teve a participa-
ção de três equipes, representan-
do os municípios de Maravilha, Itá 
e Pato Branco/PR. Já o feminino 
teve 10 equipes competindo, dos 

municípios de Guaraciaba, Con-
córdia, Saudades, Chapecó, Joa-
çaba, Chopinzinho, Maravilha, Itá, 
Palmas/PR e Pato Branco/PR. 

CLASSIFICAÇÃO FEMININO 
1º lugar: Saudades 
2º lugar: Guaraciaba 
3º lugar: Joaçaba 
4º lugar: Palmas 

CLASSIFICAÇÃO MASCULINO
1º lugar: itá 
2º lugar: Pato Branco 
3º lugar: maravilha Equipe do feminino do município

RESiSTênCia
Cleber Zanoto participa de audax em Erechim

No sábado (27) o maravi-
lhense Cleber Zanotto, mais uma 
vez, provou sua capacidade e re-
sistência sobre duas rodas. Ele 
participou do Audax 300, de Ere-
chim, que contou com 326 qui-
lômetros de trajeto. Segundo Za-
notto, este Audax foi diferenciado, 
pois o percurso fez uma volta, 
que passou pelos municípios de 
Erechim, Erval Grande, Chapecó, 

Xaxim, Xanxerê, Ponte Serrada, 
Irani, Concórdia e Severiano de 
Almeida, retornando a Erechim.

O maravilhense usou 18 
horas e meia para pedalar os 
mais de 326 quilômetros, sen-
do permitido fazer em no má-
ximo 20 horas. “A organiza-
ção foi fantástica, tivemos tudo 
o que precisávamos, desde lan-
ches, ponto de apoio, almo-

ço e janta”, conta, ressaltan-
do que as condições climáticas 
e o relevo foram desafiadores.

Zanoto chegou em pri-
meiro lugar, pois segundo ele, 
quando estava na terceira colo-
cação, os dois ciclistas que esta-
vam à frente se perderam e er-
raram o caminho. Zanotto já 
participou de 14 Audax, qua-
tro destes de 300 quilômetros.  

Fotos: Divulgação
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