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MARAVILHA Empresa Oliveira vai trabalhar a pintura, sinalização e sarjetas 

Concluída a pavimentação 
asfáltica na Linha Primavera Alta 
CARINE ARENHARDT

A empresa Oliveira, vence-
dora do processo licitatório, co-
meçou nesta semana a etapa fi-
nal da obra de pavimentação 
asfáltica na Linha Primavera Alta, 
interior de Maravilha. Na segun-
da-feira (6) começaram a chegar 
as cargas de massa asfáltica para 
o trecho. O trabalho de colocação 
da camada asfáltica já foi conclu-
ído e a empresa vai trabalhar ain-
da a parte de pintura, sinalização 
e sarjetas. 

O asfalto foi colocado no tre-

cho II, com pavimentação até a 
sede comunitária da Linha Pri-
mavera Alta, com aproximada-

mente 860 metros de extensão. 
Somando ao primeiro trecho 
concluído em 2017, a via pavi-

mentada tem 2,4 quilômetros de 
extensão, sendo a primeira pavi-
mentação rural do município. 

Conforme o engenheiro da 
prefeitura, Jorge Dummer, o va-
lor da obra de pavimentação é de 
R$ 398.884,42. Os recursos são de 
emenda parlamentar do deputa-
do federal Celso Maldaner (MDB), 
oriundos do Ministério da Agri-
cultura do governo federal. A em-
presa Oliveira também venceu a 
licitação e executou o serviço de fi-
nalização da base, com a coloca-
ção de brita graduada. O valor des-
te serviço foi de R$ 67 mil. 

Trecho II foi pavimentado nesta semana

Carine Arenhardt/O LíderTRABALHO COM PESSOAS

Ouvi alguém justificando assim a dificuldade do próprio 
trabalho: “É que eu trabalho com pessoas”.

E quem não trabalha com pessoas? Ou para pessoas? 
Ou, ainda mais nobre, por pessoas?

O trabalho pesado, hoje em dia, é justamente esse: 
entender a complexidade humana para poder atender e 
entregar.

O resto, que não exige empatia, a tecnologia faz.

*
Desde 2016 eu falo por aí sobre como e por que os con-

selhos não funcionam.
Ouvi ontem um exemplo clássico e recorrente: “Não de-

sista nunca!”
O problema é que você vai ter que desistir de algumas 

coisas para priorizar outras.
A desistência pode representar um ato de coragem. De 

sabedoria. De foco. Uma atitude de alguém que consegue 
enxergar todo o cenário.

“Nunca desistir” pode até parecer garra e determinação 
– mas pode facilmente virar apenas teimosia.

*
Vou fazer um cálculo bem pessoal, que talvez se aplique 

a você também:
Uma semana na correria, apagando incêndios, é uma se-

mana com raras e rasas reflexões. Logo, uma vida de traba-
lho operacional urgente, é uma vida com… raras e rasas re-
flexões?

Ouvi alguém falando que não gosta de ficar parado no 
trabalho. Que gosta de passar o dia em função. Com a cabe-
ça ocupada. “Quando vejo, acabou o dia!”

Ou seja: nós escolhemos esse tipo de trabalho. É 
uma escolha nossa ter (ou não ter!) um trabalho que só pro-
porciona raras e rasas reflexões.

*
Em geral nos afobamos ao afirmar que “deu certo” ou 

que “deu errado”. Só é possível ter essa avaliação quando 
olhamos em retrospectiva. Só o tempo mostra as consequ-
ências que permitem avaliar os fatos.

Essa nossa mania de classificar os fatos está relacionada 
com a nossa necessidade de entender e explicar as causas e 
os motivos. E para entender as consequências, procuramos 
uma razão – ou um culpado.

Lembro de Steve Prefontaine, lendário corredor ameri-
cano e primeiro garoto propaganda da Nike: “Você pode fa-
lhar várias vezes. Mas só vai fracassar quando começar a co-
locar a culpa em alguém”.
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AUMENTE A SUA COTA E CONCORRA A GRANDES PRÊMIOS. 4 CASAS*
R$ 800 MIL

EM PRÊMIOS**

1 CUPOM PARA
CONCORRER

R$ 50,00 
EM COTAS 

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

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

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

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

por WOLMIR HÜBNER

RADAR
radar@jornalolider.com.br

Operação Irmandade I
A operação desencadeada pelo Gaeco em São Miguel do Oeste con-

tra atos de corrupção que teriam sido praticados no IMA de São Miguel 
do Oeste envolveu vários municípios. Intitulada “Irmandade”, a opera-
ção cumpriu cinco mandados de prisão preventiva, 29 de busca e apre-
ensão e três afastamentos cautelares da função pública. A operação 
investiga prática de crimes ambientais e liberação de licenças para ob-
tenção de vantagens indevidas. Envolveu ações nos municípios de São 
Miguel do Oeste, Barra Bonita, Santa Helena, Guaraciaba, São José do 
Cedro, Paraíso, Canoinhas, Joinville e Florianópolis. Servidores do IMA 
de SC estão entre presos e afastados das funções após ação do Gaeco. 

Operação Irmandade II
Dados sobre a apuração das denúncias nos últimos dez meses fo-

ram revelados pela promotora de Justiça Marcela Fernandes, duran-
te coletiva à imprensa em São Miguel do Oeste. O presidente do IMA, 
cel. Valdez Fernandes Venâncio, participou da coletiva e deu apoio 
às investigações. Segundo a coordenadora do Gaeco, a Operação Ir-
mandade teve como objetivo a desarticulação de uma organização 
criminosa composta por servidores do Instituto do Meio Ambiente, 
engenheiros ambientais, despachantes ambientais e empresários sus-
peitos de receber valores em troca da agilização e facilitação de licen-
ças ambientais, no âmbito de São Miguel do Oeste. Revelou que al-
guns dos investigados e servidores do IMA estariam facilitando a 
aprovação de projetos ambientais em troca de vantagens indevidas.

Marcos Lewe / Rádio 103 FM

Um novo capítulo
Segundo a colunista Carolina Bahia, o ministro da Infraestrutu-

ra, Tarcísio de Freitas, confirmou que o governo prepara alterações 
nas regras para as placas do Mercosul. A obrigatoriedade será apenas 
para os carros novos. “Carros já emplacados permanecem com a pla-
ca antiga. Ninguém será obrigado a trocar de placa. Apenas os novos 
carros terão a nova. Os dois sistemas vão existir em conjunto”. Tarcísio 
de Freitas afirma ainda que estão fazendo alterações e que elementos 
desnecessários vão ser eliminados, para baixar os custos da nova pla-
ca. A ideia é que o valor se aproxime do praticado para a placa antiga.  

Douglas Mafra

       DIA das Mães

Em nossa última edição trouxe-
mos um caderno especial em co-
memoração ao Dia das Mães. Po-
rém homenageá-las e reconhecer 

tudo o que estas mulheres mara-
vilhosas fazem por nós nunca é de-
mais. Por isso, em nome de toda equi-
pe de colaboradores do Grupo WH 

Comunicações, o nosso reconhecimen-
to e carinho a todas as nossas mães!

INSS altera regras 
para prova de vida e 
renovação de senhas

Resolução do Ministé-
rio da Economia alterou 
as regras para prova de 
vida e renovação de senha 
de beneficiários do Ins-
tituto Nacional do Segu-
ro Social (INSS). A partir 
de agora os procedimen-
tos podem ser executa-
dos por meio de atendi-
mento eletrônico (com 
uso de biometria ou iden-
tificação por funcioná-
rio da instituição financei-
ra pagadora) ou por meio 
de representante legal ou 
procurador cadastrado no 
INSS ou na instituição fi-
nanceira. Desde 2012, se-
gurados do INSS devem 
comprovar que estão vi-
vos para manter o benefí-
cio ativo. O procedimen-
to é obrigatório para todos 
que recebem pagamentos 
por meio de conta corren-
te, conta poupança ou car-
tão magnético e tem por 
objetivo dar mais segu-
rança ao cidadão e ao Es-
tado, pois evita pagamen-
tos indevidos e fraudes.

 Polícia Civil/Divulgação

Duas pessoas foram presas preventivamente nes-
ta semana na Grande Florianópolis suspeitas de par-
ticipar de um esquema que desviou quase R$ 30 mi-
lhões do Banco do Brasil. As prisões fizeram parte de 
uma megaoperação nacional deflagrada pela Polícia 
Civil. Os alvos são ex-funcionários da estatal e donos 
de empresas terceirizadas. A investigação cumpriu 
17 mandados de prisão e 28 de busca e apreensão em 
oito estados do país e no Distrito Federal. Em Santa 
Catarina, além das duas prisões, foram cumpridos três 
mandados de busca e apreensão. As prisões e apreen-
sões ocorreram em Florianópolis e em São José.

PRÊMIO 
MILIONÁRIO 

O concurso 2.150 da 
Mega-Sena deste sába-
do tem o prêmio estimado 
em R$ 275 milhões. Este é o 
maior prêmio da Mega-Se-
na acumulado na história 
entre concursos regulares, 
sem contar Mega da Virada. 
O segundo maior valor acu-
mulado nesta categoria até 
hoje é o concurso de núme-
ro 1.763, de 21 de novembro 
de 2015, que ficou acumu-
lado em R$ 200 milhões. Ao 
considerar todos os prêmios, 
incluindo Mega da Virada, 
este é o quarto maior con-
curso já acumulado da his-
tória. Mesmo para quem não 
é acostumado em fazer uma 
fezinha, hoje vale a pena.

REFORMA DA PREVIDÊNCIA

Pesquisa do Ibope divulgada nesta semana mostrou que 59% dos en-
trevistados concordam que é preciso fazer uma reforma na Previdência. A 
pesquisa foi encomendada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). 
O Ibope ouviu 2 mil pessoas em 126 municípios entre os dias 12 e 15 de 
abril. A reforma da Previdência é considerada pelo governo uma das prin-
cipais medidas para conter o rombo nas contas públicas e retomar o cres-
cimento da economia. O texto foi enviado pelo Palácio do Planalto ao Con-
gresso em fevereiro. Já foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça 
(CCJ) da Câmara e atualmente tramita em uma comissão especial na Casa. 

Jeito Catarinense

Instrutores do Programa Educacional de Resistência às Drogas (Proerd) já estão utilizando o 
material da campanha Jeito Catarinense nas escolas de todas as regiões de Santa Catarina. 
A parceria entre as duas instituições foi assinada no dia 26 de abril, no Comando-Geral da 
PM, em Florianópolis. Em maio, a Associação Catarinense de Rádio e TV distribuiu 90 mil 
cartões e cartilhas especialmente produzidos para crianças de 8 a 12 anos. O cartão é verde 
de um lado (para incentivar ações positivas) e vermelho do outro (para ações negativas). A 
Polícia Militar de Santa Catarina (PM/SC) administra o Proerd há 21 anos no Estado. Sua 
missão é capacitar crianças, adolescentes e adultos para resistirem às drogas e à violência, 
através de ações de polícia ostensiva de caráter educacional.

Desvios no BB
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por LUIZ CLÁUDIO CARPES

DIRETO 
AO PONTO

QUANDO O ÓBVIO É EVIDENTE
Dias atrás, no site wh3.com.br, publicou-se que aqui em 

Santa Catarina temos mais chances de morrer em um aciden-
te de trânsito do que sermos assassinados. É o óbvio. Até uma 
criança sabe. E porquê? Simples. Temos péssimas estradas, 
maus motoristas, irresponsáveis, imperitos, verdadeiros bar-
beiros ao volante, capazes de transformar a mais tranquila 
tarde de passeio em um momento de terror. O estudo foi feito 
pela Líder Seguradora, que administra os recursos do DPVAT 
e que se valeu de uma série de dados para dar este veredicto. 
Na verdade, o veredicto que todos nós já estamos cansados 
de saber. Claro, o grande responsável é o motorista. Aquele 
que ultrapassa onde não deve, aquele que trafega com velo-
cidade incompatível, que se alcooliza, que não faz manuten-
ção preventiva no automóvel, que não usa cinto de segu-
rança. Vejam, caros leitores, que em uma rápida passada, já 
encontramos mais de uma dezena de causas! E não adian-
tam campanhas, porque falta conscientização e responsabi-
lidade. Falta competência também, dos condutores ao diri-
gir, e das autoridades para que tenhamos melhores estradas. 
Aliás, recentemente, em visita a Santa Catarina, o presiden-
te Bolsonaro foi interpelado pelo comandante Moisés, nos-
so governador, que pediu recursos exatamente para nossas 
estradas, já que estamos novamente vivendo o fantasma de 
obras inacabadas e falta de repasse de recursos. Infelizmente, 
deixou de fora a 163 e a 158, mas vá lá... Pediu ao menos para 
a nossa 282. No resumo, nós somos o quarto estado brasilei-
ro em número de mortes no trânsito, segundo o estudo. Fica-
mos atrás de São Paulo (maior frota do país). Minas Gerais, 
também com imensa frota. E mais perto da nossa realidade, o 
Paraná. Mas somos o quarto Estado com esta trágica estatís-
tica. No fim das contas, o nosso conjunto de estradas, imperí-
cia, imprudência, e por aí vai, nos levam para o óbvio. Aquilo 
que todos nós sabemos. Trânsito criminoso aqui no Estado. 

BOLSONARO REJEITOU REGULAMENTAÇÃO DA MÍDIA
O presidente, corretamente, rejeitou regulamentação da 

mídia. Não quer no Brasil mídia censurada ou limitada. E nem 
fatos como tivemos envolvendo ministro do STF, dias atrás, e 
que houve uma certa censura. O país não quer isso, o presi-
dente não quer, o ministro Sérgio Moro não quer. Ninguém 
quer. E justamente em um fim de semana onde novamente 
a Rede Globo criticou abertamente o presidente, e até editou 
um vídeo no meu entender de péssimo gosto, bem como tem 
sido as publicações da emissora, que vive uma crise em seus 
bastidores. De toda a sorte, o Brasil segue sendo um país li-
vre sem censura em veículos de comunicação. O que, infeliz-
mente, permite as “fakes”  que saem por aí, e que além de tudo, 
permitem também críticas de mau gosto e nada construtivas. 
Iguais as que a Rede Globo tem feito, nos últimos tempos. 

Fotos: Nelcir DallAgnol/O Líder

SÃO JOSÉ OPERÁRIO Comemorações começaram com as Olimpíadas 
e seguiram até no domingo (5)

Cerimônia em honra ao padroeiro 
finaliza festividades da paróquia 
NELCIR DALL’AGNOL

A edição 2019 da tradicio-
nal Festa do Padroeiro São José 
Operário em Maravilha foi rea-
lizada no domingo (5). O even-
to é uma promoção da Paróquia 
São José Operário. Conforme o 
coordenador da comunidade, 
Sergio Luiz Aosani, a progra-
mação começou às 9h com a 
tradicional procissão do Padro-
eiro São José, pelas ruas e ave-
nidas da cidade, acompanha-
da por grupos de motociclistas 
e ciclistas; depois teve celebra-
ção religiosa, almoço, homena-
gem 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 tam-
bém se reuniram na noite de 
quinta-feira (2) para missa com 
Benção da Saúde e na sexta-fei-
ra (3) teve Celebração Jovem. 
Sábado (4) ocorreu celebra-

ção comunitária na Igreja Ma-
triz. Também fizeram parte da 
programação as olimpíadas es-
portivas. Estima-se que aproxi-
madamente 1.500 pessoas par-
ticiparam da festa no domingo. 
Foram comercializados mais 
de dois mil quilos de carne.

Motociclistas e ciclistas participaram de procissão e em seguida receberam benção

Imagem do santo foi 
conduzida até o altar da 

celebração dominical

Padres Hilário Dewes e Pedro Almeida coordenaram a cerimônia religiosa Ministros também marcaram presença  

NOVIDADE
Laços de Seda inaugura em Maravilha
CAMILLA CONSTANTIN

Inaugurou na tarde de ter-
ça-feira (7) a loja Laços de 
Seda, com coquetel para fami-

liares, amigos e clientes. O em-
preendimento, localizado na 
Avenida Anita Garibaldi, 303, 
atua com flores, decorações e 
diversas opções de presentes, 

em espaço amplo e moderno.
A proprietária, Jacqueli-

ne Moroni Borghetti, convi-
da a todos para conhecer a 
loja. “Presentes são símbolos 

que oferecemos a quem gosta-
mos e temos laços. A intenção 
da Laços de Seda é justamen-
te essa, oferecer amor, carinho 
e alegria às pessoas”, destaca. 

Fotos: Camilla Constantin/ O Líder

Proprietária Jacqueline, juntamente com o marido, Anderson Borghetti, e colaboradorasLoja fica localizada na Avenida Anita Garibaldi, Centro de Maravilha
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O soldado Luciano Rangel, que era tutor do cão-bombeiro Barney, postou em rede social uma lin-
da homenagem ao cachorro, que morreu ao pular em um rio durante buscas a uma pessoa desapare-
cida, no município de Içara (SC). “Deus levou um pedaço meu, o pedaço mais lindo da minha vida, o 
pedaço mais amado, o pedaço que tinha mais amor, o pedaço mais guerreiro”, disse Rangel. Só quem 
já sentiu essa dor sabe o quanto é difícil enfrentar a perda de um ser tão amado. Forças ao soldado! 

HOMENAGEM

Estadual 
Agora sim é pra valer, vai começar a fase Oeste do Campeona-

to Estadual de Futebol não Profissional. Maravilha está representa-
da pelo segundo ano consecutivo por duas equipes: Guarani e Clu-
be Recreativo Maravilha (CRM). A exemplo das outras 14 equipes que 
vão participar desta fase da competição, as de Maravilha se reforça-
ram. O Guarani tenta pela primeira vez erguer a taça e o CRM bus-
ca o tetra. Tudo indica que agora, com a organização da Liga Esporti-
va Fronteirista (LEF), a competição ganhou um significado maior. 

Oportunidade 
A Câmara de Vereadores de Maravilha deve fazer concurso público para a con-

tratação de portadores de deficiência. O edital está sendo preparado pela Uno-
esc, vencedora da licitação. A informação foi confirmada pelo diretor-geral, Nei 
Guzzati, nesta semana. Ainda não está definida a data da realização do concur-
so, número de vagas, a função a ser exercida e salário. A contratação visa aten-
der as legislações vigentes sobre contratação de pessoa com deficiência. 

BIOMETRIA 
Com o prazo final da revisão obrigatória dos eleitores encurtan-

do, o Cartório Eleitoral de Maravilha realiza dois sábados de plantão 
neste mês. Hoje (11) e no dia 25 o atendimento será das 9h às 15h. O 
objetivo é facilitar a procura. Vale destacar que todos os eleitores que 
fazem parte de 58ª Zona Eleitoral e que ainda não fizeram o cadastra-
mento biométrico precisam comparecer até o dia 28 de junho. Quem 
deixar para os últimos dias certamente vai enfrentar filas. Quem 
perder o prazo estará impedido de votar nas próximas eleições. 

ENDIVIDADOS 

Conforme dados da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), 
62,4% das famílias brasileiras tinham dívidas, em atraso ou não, em março, ante os 61,5% 
em fevereiro. Esse é o terceiro mês consecutivo de alta do indicador e o maior pata-
mar desde setembro de 2015, quando o percentual de famílias com dívidas che-
gou a 63,5%. Os números não são apenas desanimadores para quem sofre dire-
tamente com eles. A cifra de endividamento é indicador que mostra quanto 
dinheiro as famílias tem para gastar. Se é alta, quer dizer que so-
bra menos para o consumo, um dos fatores mais importan-
tes para ajudar na retomada da economia como um todo. 
Não está dando para consumir o básico, nem investir, mui-
to menos empreender. Mas o desespero continua na por-
ta, os números de endividados se unem a outro tam-
bém preocupante: a produção industrial em março 
caiu 1,3%, em relação a fevereiro, segundo o 
IBGE. Se a comparação for em relação ao mes-
mo mês do ano anterior, o tombo é de 6,1%. 

OPERAÇÃO E O PROJETO DO RIO IRACEMA

O Gaeco fez uma operação no Instituto do Meio Ambiente, em São Mi-
guel do Oeste. Prendeu uns, afastou outros e o barulho foi grande. A investi-
gação é por facilitar licenças ambientais para particulares, empresas. Por uma 
questão de curiosidade, foi um dia antes do IMA analisar e, possivelmente, libe-
rar a licença para o início das obras no Rio Iracema, em Maravilha. Não pode-
mos lamentar a operação, jamais. No entanto, é uma falta de sorte, pois o muni-
cípio tinha 99,9% de esperança que a licença seria liberada nesta semana. Agora, 
pode demorar ainda mais a análise do projeto do Rio Iracema, que já se arras-
ta por quase dois anos. O jeito é torcer para o IMA em Florianópolis arrumar a 
casa o mais rápido possível e não deixar os projetos bons atrasarem ainda mais. 
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O aniversário da Igreja 
Evangélica de Confissão Lute-
rana no Brasil (IECLB) de Mara-
vilha é comemorado no mês de 
maio, tradicionalmente, com o 
Kerb Fest. Neste ano a comuni-
dade completa 67 anos de exis-
tência e o evento será realiza-
do no próximo domingo (19).

A programação do even-
to começa às 9h com culto na 
igreja, seguido de almoço às 

12h e matinê a partir das 14h. 
A festa terá animação de Au-
gusto & Banda. A ficha para 
dois quilos de carne assada 
está à venda por R$ 42. “Convi-
do a todos para este evento tra-
dicional e festivo da comuni-
dade. Celebrar o aniversário 
da nossa igreja em Maravilha 
é algo tradicional e um mo-
mento de comemoração”, fri-
sa o pastor Leandro Ristow. 

KERB FEST

COMUNICAÇÃO

Igreja Evangélica de 
Confissão Luterana 
comemora 67 anos

JCI lança concurso Oratória nas Escolas 2019
CLEITON FERRASSO

A JCI lançou o concurso 
Oratória nas Escolas 2019 na ter-
ça-feira (7), na Câmara de Vere-
adores de Maravilha. Na oportu-
nidade, o concurso foi explicado 
aos alunos do 8º ano do ensi-
no fundamental. Nesta edi-
ção o tema é “Como aceitar 
as diferenças e começarmos 
a nos tratar como seres hu-
manos sem máscaras ou es-
tereótipos” e vai ao encon-
tro de 17 observações que 
a ONU propôs aos países. 

O concurso é tradicional 
nas escolas e visa aprimorar a 
comunicação logo cedo com 
a realização de textos e orató-
ria em público. Isso tem des-
pertado o interesse de escolas 

Alunos acompanharam o lançamento do concurso

Cleiton Ferrasso/O Líder

de outros municípios também. 
Segundo a coordenadora 

do projeto, Janice Raupp, além 
de Maravilha, outras três es-
colas de outras cidades par-
ticipam. “Temos seis escolas 

de Maravilha, entre estadu-
al e municipal, e uma esco-
la particular, que participam 
desta edição. Na região temos 
uma de São Miguel da Boa Vis-
ta, outra de Cunha Porã e uma 

escola de Tigrinhos”, explica. 
Conforme a coordenado-

ra, saber se expressar bem auxi-
lia tanto na vida pessoal quanto 
a profissional. “É um diferen-
cial nos dias de hoje”, sintetiza. 

INTEGRAÇÃO
Invernada artística do CTG 
Juca Ruivo realiza jantar

Na noite de sábado (4) 
a invernada artística do 
Centro de Tradições Gaú-
chas (CTG) Juca Ruivo re-
alizou jantar-dançante. De 
acordo com o presidente 
da comissão das inverna-

das artísticas, Vilson Hal-
menschlager, o objetivo 
foi juntar fundos para cus-
tear as invernadas nos ro-
deios onde representam 
o CTG Juca Ruivo e o mu-
nicípio de Maravilha.

Participação foi considerada satisfatória pelos organizadores 

Nelcir Dall’Agnol/O Líder

VIVER EM FAMÍLIA Trabalho busca dar um lar para crianças e 
adolescentes tirados do ambiente familiar de origem

Com amplo sucesso, programa 
Apadrinhamento Afetivo completa dois anos

O Programa Apadrinha-
mento Afetivo: “Viver em fa-
mília é para todos” comemo-
ra o segundo ano no mês de 
maio no município de Maravi-
lha. O programa é uma parce-
ria da Secretaria de Assistência 
Social, que executa, através do 
Serviço de Acolhimento com 
Poder Judiciário, Ministério 
Público e Grupo de Estudos e 
Apoio à Adoção de Maravilha 
(Geama).

A proposta surgiu da ne-
cessidade de favorecer o direi-
to à convivência familiar das 
crianças e adolescentes que 
saíram da família de origem e 
residem no abrigo institucio-
nal e em família acolhedora. 
O programa é voltado exclusi-
vamente para aquelas crianças 
e adolescentes em que não foi 
possível a reinserção familiar 
ou em família substituta, e per-
mite a convivência com pessoas 
da comunidade. Os conviventes 
passam a se denominar padri-
nhos e afilhados no contexto do 
apadrinhamento afetivo.  

A cidade de Maravilha se 
tornou uma das pioneiras do 
programa e teve vários exem-
plos em que o programa fun-
ciona desde que todos os en-
volvidos estejam preparados 

para proporcionar às crianças 
e adolescentes laços de afe-
to, convivência na socieda-
de, orientações educacionais e 
profissionais. “Tem o objetivo 
de amenizar os efeitos trazidos 
pela institucionalização e aco-
lhimento, ou seja, proporcio-
nar uma nova vivência familiar 
e de integração psicossocial, 
composta por apoio, carinho, 
atenção, amor e, também, de 
novas experiências em famí-
lia”, afirmam os organizadores. 

O apadrinhamento é exe-
cutado pelo Serviço de Aco-
lhimento da Secretaria de As-
sistência Social e conta uma 
equipe: assistente social, Si-
mone Müller, e psicóloga, 
Cristiéli Bringhenti. As pro-

fissionais realizam todas as 
orientações e encaminhamen-
tos através de visitas domici-
liares, atendimentos psicos-
sociais, reuniões com grupo 
de padrinhos e com grupo de 
adolescentes, e ainda, possibi-
litam encontros e confraterni-

zação importantes para a con-
vivência comunitária.

A secretária de Assistência 
Social Kathiucya Lara Immig 
relata que, atualmente, são 
seis adolescentes sem possi-
bilidade de reinserção familiar 
que estão inseridos no progra-
ma. “O apadrinhamento vem 
proporcionando vivências que 
certamente deixarão marcas, 
memórias que serão levadas 
por toda a vida, seja dos ado-
lescentes, seja daqueles que 
se propuseram a ser padri-
nhos, uma verdadeira corren-
te de amor e solidariedade. Em 
nome da prefeitura, agradeço 
todos os padrinhos pela doa-
ção do seu tempo, pela vonta-
de de distribuir amor na vida 
de uma criança e adolescente”, 
afirma a organização.

Famílias acolhem adolescentes e crianças que foram retirados das famílias

Arquivo/O Líder
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LUIZ CARLOS
PRATES

O Fundo de Desenvolvi-
mento Regional foi idealizado 
pelo Sicredi Alto Uruguai RS/
SC/MG em 2018, quando fo-
ram aprovados 73 projetos, to-
talizando mais de R$ 645 mil 
investidos nos municípios de 
abrangência da cooperativa. 

Para este ano os recur-
sos disponíveis são de R$ 951 
mil, voltados para contem-
plar projetos nos 25 municí-
pios do Rio Grande do Sul e 
Santa Catarina onde a coo-
perativa está presente. O ob-
jetivo é contribuir com o de-
senvolvimento econômico, 

EM 2019
Sicredi vai destinar mais de R$ 900 mil ao 
desenvolvimento regional

social e ambiental das co-
munidades, promoven-

do a educação cooperativa.  
As inscrições já estão 

abertas e o cadastro dos pro-
jetos deve ser realizado pelo 
site do Sicredi, seguindo as 
abas: Fundo de Desenvol-
vimento Regional e Cadas-
tre seu Projeto. O regulamen-
to com todas as informações 
necessárias também está dis-
ponível no site. Os proje-
tos contemplados atendem 
a temáticas como: estímu-
lo ao empreendedorismo e 
inovação, governança e su-
cessão, educação e inclusão, 
intercooperação e associa-
tivismo, capacitação técni-
ca e projetos ambientais.

Um dos projetos aprovados pelo Fundo de Desenvolvimento Regional em 2018 foi na 
Escola Especial Marisol de Maravilha

Sicredi Alto Uruguai RS/SC/MG

MENTE ALEGRE ATRAI 
PROSPERIDADE

A partir de agora, você não terá 
pensamentos sombrios, negativos, 
destrutivos e agressivos. Só terá pen-
samentos alegres, positivos, constru-
tivos e harmoniosos. Então, em con-
formidade com a lei mental segundo 
a qual “os semelhantes se atraem”, 
somente fatos auspiciosos, positi-
vos e construtivos se aproximarão, e 
você prosperará infalivelmente.

POLÍTICA Várias pautas estiveram em votação. Próxima sessão será 
segunda-feira (13), às 19h

Legislativo realiza primeira 
sessão de maio 
CLEITON FERRASSO

A Câmara de Vereadores 
de Maravilha realizou a pri-
meira sessão ordinária de 
maio na segunda-feira (6). 
Várias pautas deram entrada 
e foram votadas. Entre elas o 
reajuste salarial aos servido-
res públicos. 

De autoria do Executi-
vo Municipal, o projeto de lei 
12/2019 propõe revisão de 5% 
no salário dos servidores pú-
blicos municipais. Já o reajus-
te de 5% para os servidores do 
Legislativo é proposto através 
do projeto de lei do Legislati-
vo 01/2019. Deste percentu-
al, 4,83% é correspondente ao 
Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor (INPC) e 0,17% 

Várias pautas foram trabalhadas durante a sessão de segunda-feira (6)

Cleiton Ferrasso/O Líder

de reajuste concedido. Agen-
tes políticos do Executivo e 
vereadores receberão apenas 
os 4,83%, correspondente ao 
INPC. Os dois projetos foram 
aprovados em primeiro turno. 

Também foi aprovada a 
mensagem substitutiva ao pro-
jeto de lei nº 02/2019, de auto-
ria da Mesa Diretora da Câma-

ra de Vereadores, que visa criar 
cargo para portador de neces-
sidade especial no Poder Le-
gislativo, em cumprimento às 
normas legais. 

Outros projetos aprovados 
em primeiro turno 

Projeto de Lei nº 02/19, 
dispõe sobre a contratação por 

tempo determinado para aten-
der a necessidade temporária 
de excepcional interesse pú-
blico do Poder Executivo.

Projeto de Lei Comple-
mentar nº 06/19, altera a car-
ga horária de cargo do quadro 
de pessoal permanente do Ma-
gistério Público Municipal – 
altera para 40 horas semanais 
a carga horária dos cargos de 
psicólogo e psicopedagogo. 

Projeto de lei nº 010/19, 
dispõe sobre o prolongamento 
da Rua Independência. 

Para a próxima sessão 
deve entrar para a apreciação 
do Legislativo a proposta que 
trata de vereadores exercerem 
funções no Poder Executivo. A 
próxima sessão será segunda-
feira (13), às 19h. 

MISSÃO É VIDA
Felicidade é vento. Ora, se a felicidade é vento, correr 

atrás dela é de uma inutilidade magnífica. Mesmo assim, 
desde que somos expulsos do paraíso (o ventre materno) 
pelo nascimento, andamos às tontas atrás da felicidade.

E não dá para dizer que ninguém seja mais ou menos fe-
liz. Não dá. E quem são as pessoas mais felizes ou as que, 
pelo menos, mais se aproximam do que pode ser chamado 
de felicidade? As pessoas que nasceram para cumprir uma 
missão. E quem lhes deu essa missão? Supremo mistério. 
Missão é um roteiro de atividades na vida que não depende 
de patrão, empregados, pai, mãe, de ninguém. Missão é um 
trabalho que se confunde com um especial tipo de sacerdó-
cio, é como que uma doação que a pessoa faz dos esforços 
dela à vida. Claro que essa missão pode estar atrelada a um 
trabalho regido pelas leis trabalhistas, tudo bem, mas o ideal 
da pessoa em missão transcende o aqui e agora e os salários 
depositados na conta. A pessoa precisa desses salários, mas 
está sempre olhando à frente, para um servir, seja do modo 
que for, ou a quem quer que seja.

Ter uma missão na vida é dar a ela o sentido que não cos-
tuma ter. A vida sem uma missão é um deserto sem água. Já 
a missão plenifica e justifica as vidas. E vem dessa verdade a 
existência dessas multidões de pessoas que andam por aí de 
vidas vazias, angustiadas, ansiosas e depressivas.

Quem trabalha só pelo salário e depende de um empre-
go, ao se aposentar vê a vida escoar pelo ralo dos nadas. Já os 
incendiados por uma missão vão morrer no cumprimen-
to dessa missão... Mas as obras dessa missão vão conti-
nuar para outros obreiros que vão nascer. A vida só tem 
sentido se dermos a ela o sentido de uma jornada espe-
cial. E essa missão é nossa, intransferível. Um exemplo 
de missão na vida... Deixe-me pensar. São muitas, ajudar 
os pobres, por exemplo. Lutar pela defesa dos animais, 
brigar pela proteção das crianças rejeitadas e abandona-
das pelos pais. Lista longa, infinita. Essas causas nunca ter-
minam e seus missionários nunca vão se aposentar. Um mé-
dico que vá à extrema velhice cuidando de doentes é um 
missionário. São raros. E é isso, só isso, o que dá sentido à 
vida. O mais são vidas vazias.

HUMOR
Humor de latrina, isso sim. Dia destes, um jornalista de 

São Paulo, um lacaio que se acha, escreveu “brincando” que 
se houvesse câmeras de monitoramento no Paraíso, Eva não 
teria comido a maçã, não teria cometido o pecado original 
e todos nós estaríamos até hoje no bem-bom. Os impoten-
tes não se querem dar por vencidos... Pecado é masculino.

ELAS
E ninguém reage. Em muitos canais de televisão você vê 

padres “soltos”, cantando, tocando e dançando. E você nun-
ca vê, mas não vê mesmo, uma única freira fazendo pareci-
do. Por quê? As freiras não cantam, não dançam, não con-
tam piadas? Um machismo de uma figa que se preserva 
porque as mulheres, essas da maioria, ficam caladas, acei-
tam a submissão. Embusteiros, fora!

FALTA DIZER
Tontos, otários metidos a espertos. Quem? Os jovens 

brasileiros, na regra geral, entre 18 e 24 anos. Segundo pes-
quisa da Confederação Nacional dos Diretores Lojistas, es-
ses tipos não pensam em aposentadoria, não pensam na 
velhice. – Ah, são muitos jovens! - um leviano pode dizer. Es-
quecem que o futuro começa hoje. Cabeças vazias, sem lei-
turas, e contas bancárias furadas, vão se dar mal, os babacas.  
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REGIÃO Evento reuniu mais de dez apresentações distribuídas 
nos municípios da Amerios 

Maravilha sedia Mostra Cultural 2019 
NELCIR DALL’AGNOL

Neste ano a Mostra Cultural 
da Amerios foi realizada em Ma-
ravilha, no último dia 3, no Gi-
násio Municipal de Esportes. O 
evento nos anos anteriores foi 
promovido nos municípios de 
Flor do Sertão e Romelândia. 

Segundo a diretora de Cul-
tura de Maravilha, Rosi Reichert 
Heineck, a iniciativa foi criada 
com o objetivo de compartilhar 
as ações artístico-culturais da 
região. Jovir Zanuzzo, coordena-
dor do colegiado de cultura da 
Amerios, disse em seu pronun-
ciamento que a cultura é o que 
vivemos no nosso local.

Durante a cerimônia de 
abertura foram homenage-
ados diretores e secretários 
de Cultura de alguns muni-
cípios da região. Diva Sand-
mann, diretora de Cultura de 

Bom Jesus do Oeste; Eduar-
do Gasparin, diretor de Cul-
tura de Caibi; Vilson Suasem, 
secretário de Educação, Cul-
tura e Esportes de Cunhataí; 

Jovir Zanuzzo, diretor de Cul-
tura de Flor do Sertão; Mari-
neusa Salamon, diretora de 
Cultura de Iraceminha; Sil-
vainha Kreutz, coordenadora 

de Cultura de Modelo; e Ser-
gio Menegheti, secretário de 
Educação, Cultura e Esportes 
de Romelândia. Cada um re-
cebeu troféu.

Banca Marcial Cidade das Crianças tocou o Hino Nacional

Jovir Zanuzzo disse que a cultura é o que vivemos na nossa terra Dança e músicas com coreografias foram as apresentações

Fotos: Nelcir Dall’Agnol/O Líder

por DR. DENY DONATO ALFANO 

PSIQUE & AMOR
Psicoterapeuta e antropólogo (49) 98895 5231

CONSCIENTIZAÇÃO
Escoteiros realizam passeio ciclístico em Maravilha 
CAMILLA CONSTANTIN 

O encerramento da Se-
mana Escoteira foi mar-
cado pelo passeio ciclísti-
co, promovido no último 
dia 4 em Maravilha. O in-
tuito foi explicar o quan-
to os automóveis poluem 
o meio ambiente e a im-
portância de utilizar ou-
tros meios de locomoção.

De acordo com os che-
fes, foi possível mostrar 
como a bicicleta influencia 
de forma agradável e diver-
tida na vida das pessoas e 
os benefícios de manter há-
bitos saudáveis. “Algumas 
das maiores causas de afas-
tamento do trabalho são de-
vido a problemas na colu-
na e estresse. Funcionários 
que vão trabalhar de bici-

Grupo Escoteiro Raízes promoveu passeio de bicicleta nas ruas da cidade

Divulgação

cleta são menos atingidos 
pelo caos do trânsito e têm 
a liberação de endorfina ati-
vada. Menos carros, trânsi-
to mais rápido, melhor con-
servação do asfalto, mais 
vagas para estacionar, me-
nos estresse”, enfatizam. 

A Semana Escoteira 

também contou com diver-
sas atividades e tarefas em 
prol do desenvolvimento 
sustentável, entre elas uma 
palestra promovida pela 
empresa Tucano a respei-
to do consumo consciente. 
Segundo os chefes, os tra-
balhos desenvolvidos com 

os jovens e as famílias ser-
vem de alerta e conscien-
tização. “Juntos podemos 
mudar nossos hábitos e le-
var uma vida menos seden-
tária e mais alegre, de cons-
ciência tranquila por fazer 
a nossa parte por um mun-
do melhor”, afirmam.

CONHECER AS PRÓPRIAS SOMBRAS 
PARA SER PESSOA MELHOR

A sombra apresenta-se, conforme C. G. Jung, como o 
mais poderoso de todos os arquétipos, já que é a fonte de 
tudo o que existe de melhor e de pior no ser humano. Como 
todo e qualquer elemento psíquico, a sombra possui aspec-
tos positivos e negativos para o desenvolvimento da perso-
nalidade. Enquanto a “anima” ou “animus” projeta-se no 
sexo oposto, determinando a qualidade das relações entre os 
sexos, a sombra influirá nas relações com pessoas do mes-
mo sexo. 

Se a persona é desenvolvida com o objetivo de facilitar a 
convivência do homem na sociedade onde vive, onde, então, 
se apresentarão aqueles conteúdos não compatíveis com 
esta adaptação? 

A sombra é o arquétipo receptáculo dos aspectos que fo-
ram suprimidos no desenvolvimento da persona, e mais que 
isto, ela contém conteúdos que nem chegaram a passar pelo 
crivo do consciente. Estes conteúdos podem, potencialmen-
te, emergir a qualquer momento na consciência, se conside-
rados do ponto de vista energético.

Quanto mais unilateral se torna o consciente, tanto mais 
acentuados são os elementos que compõem a sombra. Im-
portante salientar, no entanto, que a sombra não é o lado 
oposto da consciência, mas representa o que falta a cada 
personalidade consciente.

Um dos maiores trabalhos no processo de individu-
ação, que consiste no desenvolvimento da personalida-
de total, é sem dúvida a integração da sombra na consci-
ência. Uma vez reconhecida, a sombra, como parte de si 
mesmo, o ser humano irá fazê-lo constantemente, pois os 
conteúdos sombrios não se esgotam, porque sempre que 
houver processo de escolha, consciente, haverá também 
o lado que ficou negligenciado ou não escolhido, aquele 
que poderia ter sido vivido e não foi. Neste sentido, a som-
bra estará sempre ao lado do indivíduo e focaliza o resul-
tado de suas escolhas.

Normalmente, reconhecer a sombra implica em “arru-
mar encrenca” e colocar em questionamento toda a cons-
ciência de si: os hábitos, crenças, valores, afetividade, etc. 
É um mergulho no desconhecido, é ficar sem chão, é per-
der o apoio.

Sendo o confronto com a sombra um dos primeiros as-
pectos do processo de individuação, é necessário um ego 
bem estruturado para reconhecer que tudo aquilo que 
projetamos nos outros, principalmente as coisas que me-
nos gostamos, são nossas e de mais ninguém.

A sombra não possui, porém, somente aspectos nega-
tivos e rejeitados. Possui também aspectos que impulsio-
nam o ser humano para a criatividade e busca de soluções, 
quando os recursos conscientes se esgotaram. Por sorte, a 
sombra é insistente e não se sente acuada com a repressão 
exercida pela consciência. Sempre arranja um jeito de se 
manifestar, a inspiração é uma destas maneiras. Uma vida 
sem a presença da sombra torna-se sem brilho e sem cria-
tividade.

Quando, para a nossa adaptação social, desenvolve-
mos a persona, somos obrigados a descartar vários aspec-
tos que não condizem com a atitude da consciência na-
quele momento. Estes aspectos poderão ser úteis em outra 
época de nossas vidas, poderão voltar, uma vez que não 
serão mais prejudiciais à nossa adaptação e poderão mu-
dar o rumo de nossa história.

A sombra, quando trabalha em harmonia com o ego, dei-
xa a nossa mais plena e mais nossa.
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“Como vos acho pobres de vida 
quando achais que a economia é 
a virtude por excelência!” 

Friedrich Nietzsche
por RAQUEL BASSO HÜBNER

ECONOMIA E NEGÓCIOS
raquel@jornalolider.com.br

SEM VOOS DA AVIANCA, PREÇOS DAS 
PASSAGENS PARA O OESTE SOBEM

Com o cancelamento dos voos da Avianca para o Oeste de San-
ta Catarina, apenas a Azul está fazendo transporte aéreo direto en-
tre Florianópolis e Chapecó. Os preços das passagens explodiram. A 
deputada Marlene Fengler protocolou requerimento cobrando pro-
vidências da Anac contra os preços abusivos. A média anterior era 
de R$ 300 a R$ 500 uma passagem ida e volta entre a Capital e Cha-
pecó. Para viajar neste fim de semana a Azul cobra R$ 2.219,57.

Fechamento de indústria no Oeste de SC gera 
preocupação com destino de carcaças

A paralisação das atividades pela indústria CBRASA, de Seara, anunciada nes-
ta semana, trouxe preocupação com relação às carcaças de animais que eram re-
colhidas pela empresa. Mensalmente eram 18 mil carcaças de animais mortos, em 
75 municípios, segundo o diretor da empresa, Leonardo Biazus. “Estamos parali-
sando por 30 dias, pois estamos tendo prejuízo de R$ 85 mil por mês, pois aguarda-
mos uma autorização do Ministério da Agricultura para poder comercializar a ra-
ção produzida. Hoje estamos transformando a gordura em biodiesel, mas a ração é 
vendida somente como adubo. Se pudéssemos exportar ganharíamos o dobro”, dis-
se Biazus, ao Diário Catarinense. Cerca de 30 funcionários estão em férias coletivas.

Letícia Ferrari

Projeto Empreendedor 
Sênior quer reinserir 
quem passou dos 
50 no mercado

Um projeto chamado 
Empreendedor Sênior quer 
reinserir quem passou dos 
50 anos de idade ao merca-
do de trabalho. O lançamen-
to ocorreu na última semana 
no auditório do Instituto Gê-
nesis, unidade da PUC-Rio 
de Janeiro que trabalha com 
inovação e empreendedoris-
mo e que também funciona 
como incubadora de empre-
sas. A ideia é investir no ca-
pital intelectual de quem já 
passou dos 50. O empresá-
rio e consultor Alfredo Lau-
fer, que lançou o livro “Diário 
de um empreendedor: em 
busca do (re)conhecimen-
to inovador” no fim de 2017, 
foi encarregado de coman-
dar a apresentação da ini-
ciativa. Ele terá um papel de 
peso na empreitada: através 
do Centro de Empreendedo-
rismo Universitário (CEU), 
buscará patrocinadores para 
viabilizar o projeto. O obje-
tivo é que esta experiência 
seja replicada no país inteiro.

UMA EMPRESA AÉREA QUEBRA A 
CADA DOIS ANOS NO BRASIL

A Avianca Brasil será a 11ª empresa do setor a encer-
rar as operações desde 2001 no país, que tem taxa de mor-
talidade de uma empresa a cada dois anos. Os casos de 
falência ou de recuperação judicial na aviação não são ex-
clusividade do Brasil. Neste ano, outras nove empresas aé-
reas endividadas deixaram de voar no mundo, desde pe-
quenas, como a sul-coreana AirPhilip, até companhias mais 
relevantes, como a Jet Airways, que chegou a ser uma das 
maiores da Índia. Nos EUA, American Airlines, Delta e Uni-
ted já tiveram de recorrer ao Chapter 11, o equivalente à re-
cuperação judicial brasileira, mas acabaram sobrevivendo. 
Margens baixas, necessidade de injeções volumosas de ca-
pital, contratos de longo prazo com arrendadoras de aero-
naves e vulnerabilidade ao preço do combustível - e ao dó-
lar, no caso brasileiro - estão entre os fatores que explicam a 
elevada taxa de mortalidade desse segmento de mercado.

Varejo catarinense projeta incremento de 5% nas 
vendas de Dia das Mães

Segunda data mais importante para o varejo, atrás somente do Natal, o Dia das Mães é amanhã 
(12) e a expectativa da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Santa Catarina (FCDL/SC) 
é de crescimento nas vendas deste ano. Em entrevista ao Grupo WH Comunicações, o presidente da 
Federação, Ivan Tauffer, disse que uma pesquisa realizada nas 20 maiores cidades do Estado apon-
ta que 63% dos lojistas estimam um incremento de 5% em comparação ao mesmo período do ano 
passado. Ainda, conforme a pesquisa, a maioria dos consumidores deve gastar entre R$ 100 e R$ 150 
no presente neste ano. As principais formas de pagamento serão o crediário e o cartão de crédito. 

Programa da Celesc que 
dá 50% de desconto em 
eletrodomésticos é relançado

Para atender a demanda na procura por eletro-
domésticos mais novos e eficientes, oferecidos com 
desconto de 50% pelo programa Bônus Eficiente 5, 
a Celesc lançou, na segunda-feira (6), a sua segun-
da etapa. Serão disponibilizados mais 2.692 equi-
pamentos entre freezers, refrigeradores e ar-condi-
cionados, com investimento de R$ 1,5 milhão. Os 
eletrodomésticos  serão vendidos pela metade do 
preço a partir da troca de modelos usados. Os equi-
pamentos serão vendidos nas 43 lojas físicas da 
rede Colombo, em todo o Estado, ou pelo televen-
das, com chamada gratuita: 0800-642-4242. No ato 
da compra o consumidor precisa fazer uma doa-
ção no valor de R$ 50, que serão destinados à As-
sociação Catarinense de Autismo (Balneário Cam-
boriú), ao Asilo são Vicente de Paulo (Criciúma) 
e à Associação de Síndrome de Down (Joinville).
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Colaboradores que completaram 15, 25 e 30 anos de atuação 

JUBILADOS
Sicoob Credial realiza evento para homenagear colaboradores

No dia 1º de maio o Si-
coob Credial promoveu even-
to em comemoração ao dia 
do trabalho, no Sport Clu-
be de Cunha Porã. Na oca-
sião ocorreu também o 2º Ju-
bilados, um reconhecimento 
pelo tempo de dedicação dos 
funcionários ao cooperativis-

mo e ao Sicoob Credial. Fo-
ram homenageados os cola-
boradores que completaram 
10, 15, 25 e 30 anos de vín-
culo empregatício em 2019. 

O presidente da coopera-
tiva, Hermes Barbieri, agra-
deceu a todos e salientou a 
importância de homenagear 

quem faz parte da cooperati-
va. “Queremos que estas pes-
soas possam ser reconhecidas 
em um momento especial e 
que fique gravado na memó-
ria de todos. Esta é a oportu-
nidade de fazermos com que 
cada um sinta orgulho de fato 
em estar conosco”, destaca.

O gerente de TI, Marcos 
Trebien, que completou 30 
anos de cooperativa, afirma 
que gratidão é o sentimento 
ao receber o reconhecimen-
to. “Agradeço imensamente a 
todas as pessoas que me per-
mitiram chegar aonde che-
guei. Sem vocês eu não se-

ria nada. É muito bom poder 
colher os frutos de um traba-
lho bem feito, com muito es-
forço e dedicação”, relata.

Já a analista de Recur-
sos Humanos Eliéges Fles-
ch, declara que a realização 
do evento é uma manei-
ra de fazer com que os co-

laboradores sintam-se es-
peciais, integrando todas 
as agências, juntamen-
te com os familiares. “Acre-
dito que tais iniciativas esti-
mulam nossos colaboradores 
a se dedicarem ainda mais 
em suas atividades, pois se 
veem valorizados”, conclui.

Fotos: Divulgação

Colaboradores que completaram dez anos de atuação

Cinco novos companhei-
ros do Lions Clube Maravilha 
foram empossados na noite 
de quarta-feira (9). A cerimô-
nia ocorreu na sede do Lions 
Clube, onde o presidente, Sil-
vino Giacomin, deu posse aos 
novos associados, Iloene Tere-
zinha Wentd Käfer, Darci An-

tônio Käfer, Francisco Fer-
rari, Arlete Serafim Ferrari e 
Alvina Teresinha Biazussi.

A cerimônia foi acompa-
nhada pelos demais compa-
nheiros do Lions Clube Ma-
ravilha. Após a cerimônia 
de posse teve jantar come-
morativo ao Dia das Mães.

CERIMÔNIA

IMPOSTÔMETRO 

Lions Clube Maravilha 
empossa novos companheiros 

Feirão do Imposto vai 
focar em conscientização

Cinco novos membros foram empossados 

Divulgação

PROJETO SOCIAL Presidente do Instituto Guga Kuerten, Alice Kuerten, 
participou do ato inaugural 

Apae Marisol inaugura sala de 
Estimulação Precoce e Psicomotricidade
CARINE ARENHARDT

Com a participação de alu-
nos, membros da diretoria, au-
toridades e entidades, a Apae 
Marisol de Maravilha inaugu-
rou na quinta-feira (9) a sala 
de Psicomotricidade e Estimu-
lação Precoce. Os materiais fo-
ram adquiridos com recur-
sos destinados pelo Fundo de 
Apoio a Projetos Sociais do Ins-
tituto Guga Kuerten.

A presidente do Instituto, 
Alice Kuerten, esteve presente 
na solenidade e disse que é gra-
tificante ver o resultado dos in-
vestimentos. Ela está visitando 
municípios da região, inaugu-
rando outros projetos contem-
plados pelo Fundo de Apoio a 
Projetos Sociais. 

Conforme a diretora da 
Apae, Adriane Polazzo, os ma-

teriais são brinquedos e jogos 
utilizados para atividades com 
crianças de até seis anos do 
Atendimento Educacional Es-
pecializado. “É um trabalho di-
ferenciado, trabalha toda ques-
tão motora e psicomotora da 
criança, é utilizado tanto pelo 
pessoal da saúde, como da área 

pedagógica”, explica.
O recurso destinado para 

a compra dos materiais foi de 
aproximadamente R$ 16 mil. A 
sala de Psicomotricidade e Es-
timulação Precoce já vem sen-
do utilizada pela Apae desde o 
início do ano. A diretora agra-
deceu ao Instituto Guga Kuer-

ten pelo repasse de recursos e 
destaca que esta é a terceira vez 
que a Apae Marisol é contem-
plada pelo Fundo de Apoio a 
Projetos Sociais. 

A Apae de Cunha Porã tam-
bém esteve representada na ce-
rimônia e foi contemplada com 
recursos para troca de veículo. 

Entrega da placa de inauguração da sala 

Presidente do Instituto, Alice Kuerten, com a diretoria da Apae

Sala já vem sendo utilizada pela escola especial 

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder

O Núcleo do Jovem Em-
preendedor de Maravilha, li-
gado à CDL e Associação 
Empresarial, está organi-
zando o Feirão do Imposto 
para o dia 25 de maio. Con-
forme o presidente do Nú-
cleo, Eder Moraes, duran-
te aquela semana será feita 
uma divulgação massiva 
nas redes sociais enfatizan-
do o tema que é “Menos é 

mais”. “Menos corrupção, 
mais investimentos; me-
nos burocracia, mais efici-
ência”, acrescenta Moraes. 

Até o fechamento des-
ta edição o impostôme-
tro brasileiro já havia ul-
trapassado R$ 912 bilhões 
somente neste ano. San-
ta Catarina arrecadou mais 
de R$ 36 bilhões e Maravi-
lha mais de R$ 53 milhões. 
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por DR. GEOVANI DELEVATI

MEDICINA E SAÚDE

A fibromialgia é uma das doenças reu-
matológicas mais frequentes, caracteriza-
da por dor muscular generalizada no cor-
po, acompanhada de sintomas de fadiga e 
alterações de sono, memória e humor.

Os sintomas podem começar após um 
trauma físico, uma cirurgia, infecção ou 
tensão psicológica significativa. Em ou-
tros casos, os sintomas se acumulam gra-
dualmente ao longo do tempo sem que se 
consiga determinar os fatos geradores. As 
mulheres são cerca de 10 vezes mais pro-
pensas a desenvolver a fibromialgia do 
que os homens.

Muitas pessoas que têm fibromialgia 
também podem apresentar dores de ca-
beça tensionais, disfunção da articulação 
temporomandibular, síndrome do intesti-
no irritável, ansiedade e depressão.

Embora não haja cura para a fibro-
mialgia, uma variedade de medicamentos 
e outros tipos de tratamentos podem aju-
dar a controlar os sintomas.

SINTOMAS
- Dor generalizada
A dor associada à fibromialgia mui-

tas vezes é descrita como uma dor difí-
cil de caracterizar, nem forte, nem aguda, 
que poderíamos chamar de dor “cansada” 
e constante, com duração de pelo menos 
três meses. Para ser considerada generali-
zada, a dor deve ocorrer em ambos os la-
dos do corpo e acima e abaixo da cintura.

- Fadiga
Pessoas com fibromialgia muitas ve-

zes despertam cansadas, mesmo que te-
nham dormido por longos períodos. Mui-
tas vezes o paciente até dorme um bom 
número de horas, mas acorda cansado – 
é o famoso “sono não reparador”. Muitos 
pacientes com fibromialgia têm outros 
distúrbios do sono, como a síndrome das 
pernas inquietas e apneia do sono.

- Dificuldades cognitivas
Lacunas de memória, conhecidas por 

muitos como “fibro fog” ou “névoa fibro”, é 
um termo usado para descrever os prejuí-

zos da memória vividos por uma parte das 
pessoas que sofrem de fibromialgia. Pode 
incluir perda de memória de fixação, falta 
de concentração e raciocínio prejudicado, 
assim como problemas de linguagem, tais 
como dificuldade para se recordar e falar 
palavras comuns.

- Outros problemas
Muitas pessoas que têm fibromialgia 

também podem sofrer de depressão, do-
res de cabeça e dor ou cólicas no abdome 
inferior.

CAUSAS
Até agora as pesquisas não consegui-

ram determinar a causa da fibromialgia, 
mas provavelmente envolve uma varieda-
de de fatores trabalhando juntos.

Possivelmente existem causas gené-
ticas, uma vez que casos de fibromialgia 
tendem a ocorrer em família. Podem ha-
ver certas mutações genéticas que torna-
riam o portador mais suscetível a desen-
volver o transtorno. Entretanto, até agora 
não foi descoberto o gene causador da 
doença.

Algumas infecções parecem desen-
cadear ou agravar a fibromialgia.

Transtorno de estresse pós-traumá-
tico também tem sido associado à fibro-
mialgia.

POR QUE DÓI?
Os investigadores acreditam que a 

estimulação repetida do nervo faz com 
que o cérebro de pessoas com fibromial-
gia se modifique. Esta mudança envolve 
um aumento anormal dos níveis de cer-
tas substâncias químicas que sinalizam 
dor (neurotransmissores). Além disso, os 
receptores de dor do cérebro parecem de-
senvolver uma espécie de memória da dor 
e tornam-se mais sensíveis, o que signifi-
ca que podem reagir exageradamente a si-
nais de dor.

FATORES DE RISCO
- Gênero: a fibromialgia é de 8 a 10 ve-

zes mais frequente em mulheres do que 

em homens.
- História familiar: existe maior chan-

ce de ocorrer fibromialgia em pacientes 
que tenham familiares com esse diagnós-
tico.

- Doença reumática: pacientes com 
algumas doenças reumáticas, como artri-
te reumatoide ou lúpus eritematoso, po-
dem ser mais propensos a desenvolver a 
fibromialgia.

DIAGNÓSTICO
Uma vez que muitos dos sinais e sin-

tomas da fibromialgia são semelhantes 
a várias outras doenças, é muito comum 
que os pacientes passem por vários médi-
cos antes de ter o seu diagnóstico confir-
mado. Em alguns casos, o paciente pode 
ser encaminhado a um reumatologista.

Uma vez que não existem testes es-
pecíficos para a fibromialgia, o diagnós-
tico é essencialmente clínico. Os exames 
laboratoriais e radiológicos são utiliza-
dos para avaliar as condições gerais dos 
pacientes e para afastar outras doenças 
causadoras de dor.

A história clínica e o exame físico cui-
dadoso são fundamentais para se fechar 
o diagnóstico, que realiza-se através de 
pressão com os dedos em 18 pontos es-
pecíficos do corpo. O critério de respos-
ta dolorosa em pelo menos 11 desses 18 
pontos é recomendado como proposta 
de classificação, mas não deve ser con-
siderado como essencial para o diag-
nóstico.

Além disso, um diagnóstico de fibro-
mialgia pode ser sugerido se uma pessoa 
teve dor generalizada por mais de três 
meses - sem condição médica subjacente 
que poderia causar a dor.

ALERTA
É importante você saber que a melhor 

escolha de medicamentos e a dose correta 
a ser utilizada deve ser feita pelo seu mé-
dico. A automedicação pode trazer gran-
des riscos e deve ser sempre evitada.

Fonte: www.fibromialgia.com.br

12 DE MAIO – Dia Mundial da Fibromialgia
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CARINE ARENHARDT

Você sabia que maio é o mês das 
noivas? O quinto mês do ano faz uma 
homenagem especial a todas que vi-
vem este grande sonho. E para falar so-
bre este sonho tão incrível, nada melhor 
do que uma noiva para nos contar mais 
sobre um dos dias mais especiais da vida 
de uma mulher. 

Jaqueline Lauermann, de 28 anos, 
viveu seu sonho de noiva em 2018. Ela 
se casou no dia 13 de outubro, após 
três anos de namoro com Ivonei Lauer-
mann, de 28 anos. Eles se conheceram 
através de uma rede social, marcaram o 
primeiro encontro em outubro de 2015 
e desde então passaram a dividir a vida 
a dois. Ela recebeu o pedido de noivado 
em junho de 2017 e a data do casamen-
to foi marcada em fevereiro de 2018. Fo-
ram nove meses de muito planejamento 
e ansiedade até a chegada do grande dia. 

A escolha do vestido, como para 
qualquer noiva, foi especial. Junto com 
o estilista Rogério do Nascimento de Al-

meida, Jaqueline escolheu um mode-
lo inspirado no vestido de casamento 
da princesa Kate Middleton. Clássi-
co, estilo princesa, branco e com de-
talhes especiais, o resultado ficou dig-
no de uma noiva. 

Jaqueline fez questão de partici-
par de toda parte de organização e es-
colheu até a cor dos vestidos das ma-
drinhas e traje dos padrinhos. Todos os 
detalhes da cerimônia e festa foram pen-
sados para agradar e deixar os convida-
dos à vontade. 

No dia do casamento, Jaqueline re-
cebeu em casa a equipe do Stúdio R, 
para maquiagem e cabelo da noiva e 
madrinhas. O dia de beleza foi inten-
so. Jaqueline já começou a fazer cabe-
lo e unhas na parte da manhã. A noiva 
escolheu o penteado e decidiu sobre a 

maquiagem junto com a equipe do sa-
lão. Ela conta que o momento foi mui-
to especial. 

“É um momento maravilhoso e úni-
co. Foi a realização de um sonho da mi-
nha vida, junto com o Ivonei. Nós dois 
tínhamos o sonho de casar na igreja”, 
conta. A cerimônia religiosa foi realiza-
da na igreja matriz católica de Modelo 
e fez também uma homenagem ao Dia 
de Nossa Senhora Aparecida, comemo-
rado em 12 de outubro, um dia antes do 
casamento.  

Para Jaqueline, os momentos mais 
marcantes foram a entrada na igreja e a 
troca de alianças, tudo ficou ainda mais es-
pecial com a família reunida. Na festa, a tra-
dicional valsa dos recém-casados também 
é marcante para os noivos e os 230 convida-
dos. Um momento único, que nunca será 
esquecido por Jaqueline e Ivonei. 
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DIANA HEINZ

er você exige 
autoconhecimento. Uma 
tarefa nem tão fácil quanto 

parece, mas que merece uma 
ajuda especial. Casar faz parte 
desta história, é um momento 
aguardado e desejado, que conta 
uma trajetória de amor com 
alguém que lhe conhece muito 
bem. A noiva quer sentir-se linda, 
autoconfiante, afinal ela é uma 
das duas grandes estrelas da 
data. Mas para que ela sinta-se 
assim, é importante que o vestido, 
maquiagem e cabelo sejam o 
reflexo do seu estilo. 
Clássica, romântica, alternativa 
ou sensual. E que tal uma mescla 
de mais de um estilo? É isso que 
a equipe do Studio R pretende. 
Através de uma consultoria para 
noivas, os profissionais entendem 
o que ela representa, qual é a 

sua essência. Para isso 
cada etapa faz parte do 
processo. A escolha do 
vestido ideal, a hidratação 

no cabelo, mudança de corte ou 
cor se necessário, spa das mãos 
e dos pés, estética facial, teste de 
maquiagem e penteado. E por fim 
o dia da noiva, um processo que 
envolve carinho e autoestima. 
Para o proprietário do Studio 
R, Rogério do Nascimento de 
Almeida, que tem mais de 12 anos 
de experiência na área, todas as 
etapas devem se adaptar à noiva. 
Por isso, o estabelecimento conta 
com trajes para aluguel e também 
confecção. “O vestido envolve um 
sonho e ele às vezes não está 
pendurado em um cabide, precisa 
ser criado, passar pelas provas, 
tudo para que no fim aquela ideia 
se materialize”, afirma. 
O profissional explica que a 
consultoria vai além de entender 
sobre estilos. “Tudo faz parte de 
um contexto e conforme vamos 
conversando e ela vai falando 
sobre o que gosta, a minha 
equipe compreende quem ela é. 
Nós queremos que ela se sinta 
maravilhosa, da forma que uma 
noiva deve se sentir”, declara.
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CARINE ARENHARDT

O local da festa é uma das primeiras e mais importantes 
escolhas na hora de planejar o casamento. A estrutura 
escolhida precisa atender a quantidade de convidados, o estilo 
da festa e cerimônia, ter boa localização e, claro, agradar os 
noivos e convidados.
Em Maravilha, o centro de eventos no Maravilhas Park Hotel 
oferece espaço amplo e moderno, podendo acomodar até 600 
convidados com mesas e cadeiras. O ambiente é climatizado, 
com uma ótima acústica, não necessita de rebaixamento de 
teto e é prático para uma linda decoração que o evento merece.
A área externa do Maravilhas Park Hotel também oferece 
espaço para cerimônias ao ar livre, junto a um lindo lago. 
O pacote contempla ainda bufê com cardápios variados e 
diferenciados à escolha dos noivos, além das bebidas, garçons 
com experiência, amplo estacionamento e toda a área externa 
do hotel para fazer lindas fotos do evento.
A suíte presidencial também ganha uma decoração especial 
para receber os noivos na noite de núpcias. Com vários anos 
de experiência e bom atendimento, o Maravilhas Park Hotel 
atende clientes de toda a região.
Orçamentos podem ser solicitados pelo e-mail: eventos@
maravilhasparkhotel.com.br, pelo telefone (49) 3664 3015 ou 
WhatsApp (49) 99917 5113.

Fotos: Divulgação
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CAMILLA CONSTANTIN

Os registros fotográficos 
de casamento permitem 

que os noivos revivam da 
forma mais fiel possível o 
dia mais bonito da vida de 
ambos, com fotografias que 
transmitem sentimentos, 
gestos e olhares que fizeram 
parte de um momento tão 
emocionante para o casal, 
familiares e amigos. 
Para garantir ótimos 
resultados é fundamental 
que o fotógrafo 
tenha sensibilidade e 
comprometimento para 
captar imagens que 
irão permanecer na vida 
dos noivos por muitos e 
muitos anos. A fotógrafa 
Angela Maria Koehler 
acredita que tais registros 
são muito importantes e 
eternizam um dia único na 

história do casal. 
Para ela, o profissional 
também precisa ter 
responsabilidade, 
conhecimento, postura 

e discrição para fazer o 
trabalho com excelência 
e entregar o material do 
jeitinho que os noivos 
sonharam. O Estúdio Angela 

Maria fica localizado no 
Centro de Maravilha, na 
Avenida Sete de Setembro, 
211, sala 101, em cima do 
Bradesco.

Ângela explica que as 
fotos feitas antes do 
casamento são uma 
ótima oportunidade para 
conhecer melhor o casal, 
sua história e desejos, 
além das expectativas 
para o grande dia. Esse 
ensaio geralmente é feito 
meses ou semanas antes 
do casamento e garante 
lindos resultados. 
O local é definido 
junto com os noivos 
(preferencialmente que 

PRÉ-CASAMENTO

O GRANDE DIA

tenha significado emocional: 
onde se conheceram, cidade 
de nascimento ou ainda a 
primeira viagem que fizeram 

juntos). Outra possibilidade é 
optar por hobbies e registrar 
o que o casal gosta de fazer. 
“Já fizemos um ensaio 

em casa mesmo, com 
passarinhos e cachorros. 
Ficou a cara deles e ambos 
amaram o resultado”, diz.  

Durante o casamento é preciso que o fotógrafo esteja 
totalmente concentrado para não perder nenhum detalhe. 
“Por isso fotografamos em duas pessoas, meu esposo 
e sócio, Samuel, e eu”, explica Ângela. Os profissionais 
procuram ainda registrar o momento de forma natural, sem 
muita interferência e comunicação com os noivos. 
O que ela mais gosta de fotografar é a entrada da noiva, 
juntamente com a expressão do noivo e dos familiares. 
“Acredito que nosso dever, como fotógrafos, é saber 
registrar isso da melhor forma, extrair o máximo possível 
em cada clique e buscar a emoção do momento”, enfatiza. 
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por SUSANE ZANIN
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ESPAÇO GOURMET

11/5 Jantar-dançante Clube de Mães Lutar e Vencer – 20h – Salão Santa Terezinha Bairro União
- No Balanço da Contábeis – 23h30 – Green Club

12/5 Almoço Dia das Mães – 12h – Salão Nova Brasília

17/5 Show Acústicos & Valvulados – 23h30 – República Bowling Pub 
- Show com Jasco & Marcelo – 23h55 – Green Club

18/5 Chá da Inclusão Apae Marisol – 14h - CTG Juca Ruivo 
- Jantar-dançante – 20h – Salão Paroquial Católico
- Jantar Associação de Pais e Professores – 20h – Salão Comunitário do Bairro Floresta

19/5 Kerb Fest – 12h – Salão da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil (IECLB) 

MARAVILHA

INGREDIENTES
1 couve-flor média
1 copo de requeijão
2 ovos
50 g de queijo ralado
200 gramas de mozarela
Cheiro-verde
1 tomate picadinho
Margarina para untar

COUVE-FLOR GRATINADA

MODO DE PREPARO
Cozinhe a couve-flor com sal até ficar bem macia. Escorra e colo-
que em forma untada com margarina. Acrescente o requeijão (co-
lheradas espalhadas), bata os ovos e junte 25 g de queijo ralado, 
cheiro verde e o tomate. Jogue os ovos batidos por cima da couve-
flor. Cubra com a mozarela, polvilhe com o restante do queijo rala-
do e leve ao forno para gratinar.

Todo mundo comenta sobre as mudanças 
que ocorrem na vida de uma mulher quando 
ela se torna mãe. Uma frase que eu já ouvi mui-
to na vida é “não sei se essa roupa é adequada, 
agora que sou mãe”. Então, selecionei três ma-
mães famosas cujo estilo eu adoro, para provar 
que o brilho que a maternidade nos traz pode fi-
car ainda maior quando também conseguimos 
cuidar de nós. 

A primeira mamãe que eu adoro é a italiana 
Chiara Ferragni. Ela foi uma das primeiras blo-
gueiras do mundo e tem um baby muito fofo de 
um aninho, o Leone. Chiara tem 32 anos e é natu-
ralmente magrinha, inclusive com seios bem pe-
quenos. Percebi que durante a amamentação ela 
aproveitou para ousar nos decotes, sem medo de 
ser feliz. A mamãe do Leo faz mais o estilo ma-
mãe jovem, adora tênis chamativos, calças espor-
tivas e barriga de fora, nada conservadora!

Chrissy Teigen, de 33 anos, é uma ex-modelo 
e mamãe de Luna e Miles. Adoro o estilo sofisti-
cado e sexy dela, e adoro ainda mais o quanto ela 
demonstra ser gente como a gente nas redes so-
ciais. Às vezes ela posta fotos em que está super 
arrumada para ocasiões especiais com seu mari-
do e em outros momentos ela está sem maquia-
gem, com roupas simples e dando banho de pia 
em seus filhos. Já demonstrou muito a dificulda-
de em perder o peso que ganhou com a segunda 
gravidez, mas nunca pareceu sentir culpa ou se 
amar menos por isso. 

Por fim, quero falar sobre a cantora Gwen 
Stefani, de 49 anos. Ela optou por se afastar um 
pouco dos palcos para se dedicar aos três fi-
lhos, Kingston, Zuma e Apollo. Após seu divór-
cio, Gwen voltou ainda mais maravilhosa ao tra-
balho, com seus looks ousados de sempre. Tanto 
que encontrou Blake Shelton, seu novo amor, en-
quanto eram jurados no The Voice americano, 
com quem ela quer multiplicar seu amor de mãe 
com um novo filho.

MÃES ESTILOSAS 
para te inspirar

Chrissy Teigen e filhos

Gwen e seus filhos mais velhos

Chiara e Leo
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por SIMONE HÜBNER

TOQUE DE REQUINTE

Vitrine

Mãe, para um pouco. Dois minutinhos só. 
Sei que a ideia de parar não existe para você, 
mas eu estou pedindo. Baixa a frequência, 
senta no sofá, alguém cuida de todo o resto, 
vai por mim.
Eu sei que não importa quantos anos 
passem, você tem a eterna sensação de 
que é responsável por tudo. Pela sua vida, 
pela minha, pela dos que nos cercam, pelo 
seu trabalho, pelo meu trabalho, por tudo - 
inclusive o que está absolutamente fora do 
seu alcance.
Sei que não adianta eu te dizer que sou 
adulto, sei que você nunca vai aceitar a ideia 
de que já não está mais no comando.
Pois é, mãe. Mas o fato é que me flagrei 
adulto. Não só por causa do trabalho, das 
responsabilidades e cobranças. Me percebi 
adulto num certo dia perdido no passado. 
Dia em que engoli o choro para que você 
não visse. O dia em que disse que estava 
tudo bem quando o peito estava cheio de 
fantasmas. O dia em que esperei você virar 
as costas para poder desmoronar.
Por quê? Porque eu sabia que, de um jeito 
ou de outro, as coisas se ajeitariam. E não ia 
ser através das suas mãos. Então, por que te 
preocupar? Por que te angustiar mais do que 
você já se angustia por conta própria?
Mãe, eu parei de depender da sua barriga, 
parei de depender do seu peito, parei de 
depender das mamadeiras quentinhas, parei 
de depender da ajuda no banho, parei de 
depender da sua carona.
Mas você nunca parou de se preocupar. 
Talvez se preocupe ainda mais agora, 
porque sabe que o voo é cada vez mais alto.
Você se lembra das centenas de vezes 
em que eu gritei “eu quero a minha mãe!” 
Quando era criança? Na verdade eu não 
queria. Eu precisava. Precisava do seu colo, 
do seu beijo na testa, do seu cafuné, do seu 
cheiro. Precisava, porque sem você não 
havia chão.
Hoje eu não preciso, mãe. Você já me 
ensinou a amarrar os sapatos, andar 
olhando para frente, levantar das quedas, 

limpar as lágrimas, rir de mim mesmo e 
seguir em frente. Mais do que me ensinar, 
você foi o exemplo vivo disso.
Sério, mãe, o mundo gira sem que você o 
empurre. E eu me viro sem que você perca o 
sono. Porque chegamos num ponto da vida 
em que eu perco o sono ao te ver sem dormir. 
Essa dinâmica já não faz mais sentido.
O famoso “eu quero a minha mãe!” é 
agora. Agora eu quero você. Mas quero 
você tranquila, ouvindo minhas histórias, 
mexendo no meu cabelo, rindo comigo, 
opinando, discordando. Não de peito 
apertado. Não suspirando pelos cantos 
achando que eu não vou encontrar o 
caminho certo. Eu vou. Você me deu o 
melhor mapa.
Aceite meu presente deste ano: uma 
relação de amor e de parceria, não mais de 
dependência, nem prática, nem emocional. 
Tanto minha, quanto sua.
Meu presente, na verdade, é quase um 
pedido. Essa noite, mãe, deite a cabeça no 
travesseiro sabendo que está tudo bem. 
Que mesmo quando minha vida estiver 
dura, você não precisa ficar com os olhos 
arregalados, olhando para o teto buscando 
saída. Isso é comigo.
Você construiu uma pessoa com o que havia 
de melhor em você. Deu o que tinha e o que 
não tinha para me fazer feliz e sólido. E eu 
estou aqui, consciente da minha sorte e da 
minha força.
Olhe por mim, peça por mim, orgulhe-se 
de mim. Deixe-me ser de novo a luz dos 
seus olhos, como fui quando era um bebê 
sorridente. Não me iludo achando que 
você vai parar de se preocupar. Sei que é 
impossível. Mas deixe-me hoje ser eu quem te 
abraça e te diz baixinho: está tudo certo.
Com um beijo de feliz Dia das Mães às mães 
de sangue, mães de coração, mães que estão 
do outro lado das nuvens (mas sempre por 
perto), pais que também são mães e às tantas 
madrastas que são o avesso dos contos de 
fadas, que cuidam e amam pessoinhas que 
decidiram abraçar como suas.

PARABÉNS A TODAS AS MÃES!
Por Ruth Manus

senta aqui, 
me ouve um pouco

Está na hora de você dar uma sossegada.



,  MARAVILHA 11 DE MAIO DE 201918

Vitrine

por LUCIANE MOZER

VIDA E
ESPIRITUALIDADE por WERNELIZE GERLACH WESCHENFELDER

ARQUITETANDO

A ZONA DE CONFORTO É LUGAR MUITO 
BOM, MAS LÁ NÃO ACONTECE NADA 

Não sei de quem é a autoria desta frase, mas ela me fez refletir. 
Sempre usava a desculpa de que não tinha tempo para fazer exer-
cícios físicos, aí resolvi sair da zona de conforto, comecei a levantar 
mais cedo e fazer minhas caminhadas. E me fez muito bem. 

E você continua na sua zona de conforto? Dando desculpas para 
não fazer o que é necessário em sua vida? Que tal tentar sair dela? 

Percebo que alguns empresários acham que está tudo bem em 
sua empresa apenas pelo fato de que ela não está no vermelho. Mas 
aí eu faço um questionamento: como está sua relação com os clien-
tes? E os produtos ou serviços que você presta, tem certeza que não 
precisam ser renovados e melhorados? E quanto aos seus funcio-
nários, realmente estão satisfeitos com o ambiente de trabalho, ou 
estão no emprego apenas por conta do salário. Saia logo desta sua 
zona de conforto, se faça estes questionamentos. Tenho certeza que 
as mudanças são necessárias, mas também muito benéficas. 

E na sua família, como anda suas relações. Pense bem! Por ve-
zes você não acaba empurrando os problemas para debaixo do ta-
pete para manter-se na sua zona de conforto e evitar os conflitos? 
São situações mal resolvidas que só vão piorando. 

Saiba que sair da zona de conforto não está relacionado a ser ir-
responsável: é necessário saber reconhecer e assumir riscos, com 
disposição para aceitar as consequências caso as coisas não acon-
teçam como o esperado. Quando você se dispõe a sair da sua zona 
de conforto, você começa a fazer coisas que a maioria das pesso-
as não faz. 

Confira algumas dicas importantes para conseguir sair da zona 
de conforto e alcançar resultados extraordinários: 

Mantenha-se focado: ter um sonho ou um grande projeto de 
vida é a maior inspiração para o trabalho, além de ser uma excelen-
te forma de se manter motivado. Quando há uma recompensa espe-
rando à frente, você consegue se manter focado em seus objetivos. 

Reconheça seus limites: é normal se sentir acomodado quando 
está em sua zona de conforto. Porém, quando você começa a sair 
dela, passa a perceber melhor a existência das barreiras internas e 
externas. Saiba reconhecê-las, dê a elas a sua devida importância e 
procure pensar em como vencê-las. 

Saiba aceitar: quando você está em uma zona de conforto, a ten-
dência é se acostumar a alcançar sempre os mesmos resultados. Por 
isso, é óbvio que a fuga desta zona vai lhe levar a algumas situações 
que você não consegue gerenciar ou controlar. Quando isso aconte-
cer, saiba aceitar as coisas conforme elas são apresentadas. 

Pense positivo: realize seu trabalho sempre pensando no que 
há de melhor nele. Dessa forma, você consegue transmitir o seu 
melhor para tudo o que executa. 

Portanto o desafio para você neste fim de semana é de pelo me-
nos tentar sair da sua zona de conforto; já será um grande passo. 

DISTRIBUIÇÃO DE QUADROS NA PAREDE

Os quadros são elementos decorativos que 
ajudam a tornar o ambiente confortável 
visualmente, acusticamente e psicologicamente. 

Algumas dicas podem facilitar sua escolha e sua distribuição, 
para valorizar a obra de arte e o ambiente no qual está.

ESCOLHA O TEMA E O TAMANHO DO QUADRO E SAIBA 
ONDE COLOCÁ-LO DE ACORDO COM O AMBIENTE:
- Hall: pode-se fixar apenas um quadro ou criar uma 
composição
- Escadas: acompanhe o alinhamento dos degraus
- Corredor: utilizar quadros menores, pois serão vistos 
de perto
- Sala de jantar: geralmente é indicada a escolha de 
natureza morta ou quadros abstratos
- Sala de estar:  se ela é clássica, paisagens podem 
ser muito interessantes. Já se a sua sala é mais 
contemporânea, quadros abstratos tornam o espaço 
mais estimulante
- Quarto adulto: sobre a cabeceira o quadro deve 
preencher toda sua extensão (isso pode ser feito através 
de composições com 2 ou mais elementos) 
- Quarto infantil: quadros menores, com temáticas 
infantis ou imagens de animais, ricos em detalhes. Já 
a decoração de quartos de adolescentes pode ser mais 
colorida e descontraída
- Escritório: pode-se optar por quadros com paisagens 
urbanas, animais (como cavalos e aves) e até mesmo 
imagens divertidas

A distribuição dos 
quadros deve levar em 
consideração o tamanho 
da parede, a posição dos 
móveis e sua quantidade 
e a altura do pé direito 
(distância do chão ao 
teto). Deve-se buscar 
o equilíbrio entre os 

planos preenchidos pela 
área dos quadros e os 
espaços vazios. Muitos 
quadros dispostos na 
parede podem poluir o 
ambiente visualmente, 
da mesma forma que 
sua ausência pode gerar 
a sensação de vazio.

ALGUNS DETALHES SÃO MUITO IMPORTANTES:
- Distância dele aos móveis (deve ficar pelo menos 
25cm acima do móvel)
- Seu eixo deve ficar na altura dos olhos, evitando que 
o observador tenha de levantar ou abaixar a cabeça 
para visualizá-lo. Esta altura pode ser 1,60m ou 1,70m
- Se existe um elemento marcante no ambiente, como 
uma mesa de jantar, e você quer pendurar um quadro 
de tamanho maior, centralize ele baseando-se neste 
elemento
- Se for criar uma parede apenas 
com fotografias poderá utilizar molduras com 
tamanhos diferenciados
- Quadros pequenos e de tamanhos semelhantes, 
próximos e em alturas diferentes, criam um estilo 
irreverente, de alguém que gosta de colecionar 
objetos, mas que não preza pela ordem extrema e 
gosta de brincar com sua disposição
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Vitrine

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

O Grupo WH Comunicações 

deixa uma homenagem 

especial para todas as 

mamães maravilhosas que 

fazem parte da equipe

Diane Bazi Boaro

Lucia Canei

Sonia Daltoé Wronski

Neiva Seelig
Rosiane Poletto

Silvana Toldo Ruschel

Marilene Gruber

Simone Hübner Raquel Basso Hübner
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Homenagem da filha Daiane, para a 
mãe Verania. “Amo teu cheiro de mãe. 
Parabéns pelo seu dia”.

Homenagem da filha Fabiani para a mãe 
Ana Maria Faturi Delevatti

“Nenhuma língua é capaz de expressar a beleza e a 
força de uma mãe”. Homenagem da filha Sidiane para a 
mãe Silda Renner

Mãe, você plantou em nós o amor, harmonia 
e paz. Soube ensinar a ser alguém antes de 
ter. Mostrou sempre como amar e perdoar, 
agradecemos a Deus por ser nossa mãe. 
Homenagem das filhas Keli, Pietra e Ester 
para a mãe Rosimeri Bianchet

Homenagem do filho Nei Leandro 
para a mãe Clarinha Cassel

Homenagem do filho 
Felipe para a mãe 
Salete Martinazzo

Homenagem 
da filha 
Camila 
Pompeo 
para a mãe 
Rosane

“Mamãe, que bom 
que Deus me mandou 

você. ‘Eu te ama!’ 
Parabéns!” Enzo.

Homenagem do filho Joel,  para a mãe 
Nilvani Conceição Cooco

Vovó Marli Baesso e mamãe Samantha Bulle 
com o pequeno Danilo. “Uma avó feita de amor só 
podia ter uma filha maravilhosa e hoje uma mãe 
perfeita”! Com carinho, Mauri Bulle e Danilo Davi

Deus foi muito generoso quando 
escolheu a melhor pessoa do mundo 
para ser minha mãe. Feliz Dia das 
Mães! Homenagem do filho Djonatã 
para a mãe Marilete Rebelatto Veit. 

“Mamãe Marilei Salete Piacentini, você é 
a razão do meu viver. Obrigado por tudo. 
Te amo”. Homenagem do filho Matheus 
Henrique Piacentini. 

Homenagem de João Antunes para a 
mãe Maria, de 83 anos. 

Homenagem da filha Silvana para a mãe 
Lourdes Marasca

Homenagem da filha Scheila para a 
mãe Eucladis Boff

Camila, parabéns pelo Dia das Mães! 
Obrigado por ser essa mãe e esposa 
guerreira e dedicada. Homenagem do 
seu marido, Nelcir Dall’Agnol, e filho, 
Ângelo Felipe. 
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Suzana Francieli Ferrari está no sétimo mês de gestação e conta 
como estão os preparativos para a chegada do bebê 

CAMILLA CONSTANTIN

O  
Dia das Mães será ainda mais especial neste 

ano para a família de Suzana Francieli Fer-

rari, de 30 anos. Grávida de sete meses do 

primeiro filho, ela afirma que está muito fe-

liz em poder comemorar a data, principalmente por divi-

dir este momento tão significativo com a mãe, o marido 

e demais familiares. 

Ao descobrir que estava grávida, ela passou a se im-

portar ainda mais com a própria saúde, principalmente 

a respeito da alimentação, e a organizar os preparativos 

para a chegada do filho. “As preocupações aumentam so-

bre o que precisa ser arrumado para a chegada do bebê, 

desde roupas até o espaço físico da casa. Inicia-se um 

momento de pesquisas, leituras, conversas com pesso-

as de mais experiência e uma busca constante para ten-

tar fazer o melhor, mesmo que muito será aprendido re-

almente na prática”, diz. 

Suzana, que sempre pensou em ser mãe, viu o de-

sejo de constituir família ao lado de quem ama aumen-

tar com o passar do tempo e com o amadurecimento. Ela 

acredita que todas as fases são emocionantes, princi-

palmente para as mamães de primeira viagem, mas que 

nada se compara ao momento de ouvir o coraçãozinho 

do bebê, algo tão especial e único na vida dos pais.

A gestação é um período de diversas mudanças, tan-

to físicas, como emocionais, mas com uma gravidez tran-

quila e tantos motivos para agradecer, ela só quer que o 

pequeno Lucas venha com saúde e traga ainda mais ale-

grias na vida da família. “Amor de mãe é algo difícil de 

mensurar e explicar. Às vezes, como filhos, não enxerga-

mos o real tamanho e o valor desse amor, mas ao nos tor-

narmos mães passamos a entender”, afirma. 

Fotos: Free Color

Suzana Ferrari, de 30 
anos, está no sétimo 
mês de gestação Pais aguardam ansiosos a chegada do pequeno Lucas 
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Pratique o

entre amar e se amar.

Feliz Dia das MãesEQUILÍ
BRIO

Um ser tão pequenininho assim vai precisar 

de uma mamãe grandona para o resto da vida. 

Exercite-se, ame-se e valorize-se. Cuidando 

bem de você, você cuida bem dele.

AF_1494_Dia das Maes Menina_An Jornal Rodapé 29.7x10 cms.indd   1 08/04/2019   19:11

CAMILLA CONSTANTIN  

A Ong Ame Bicho realiza 
hoje (11) o Brechó Solidário na 
Praça Padre José Bunse, Centro 
de Maravilha. No local, peças de 
roupas e calçados são comercia-
lizados no valor de R$ 1 a R$ 2.

A iniciativa, que ocorre das 
9h às 16h, tem como objetivo 
arrecadar fundos. “A conta ha-
via sido quitada, mas já estamos 

com quase R$ 4 mil e não quere-
mos deixar acumular”, explicam.

Durante o brechó os in-
tegrantes também irão rece-
ber doação de ração. Além 
disso, para quem quiser con-
tribuir com qualquer quan-
tia em dinheiro, a colabora-
ção pode ser feita em: Sicoob, 
agência 3032, conta corren-
te 130.084-9. Em caso de chu-
va o evento será cancelado. 

INICIATIVA

PREOCUPAÇÃO

Ong Ame Bicho promove 
Brechó Solidário

Sobe para 10 o número 
de casos de dengue

ÁRVORE EM VASO Você sabia que qualquer árvore pode ser um bonsai? 
Não se trata de uma espécie diferente e sim uma forma de cultivo

Morador de Maravilha 
cultiva mais de 400 bonsais 
CARINE ARENHARDT

Pequenos e encantadores, 
os bonsais vêm conquistando 
novos adeptos desta técnica de 
cultivo pelo mundo todo. No en-
tanto, eles ainda geram algumas 
dúvidas para quem não os co-
nhece. Você sabia, por exemplo, 
que qualquer árvore pode ser 
um bonsai? Não se trata de uma 
espécie diferente, mas uma for-
ma de cultivo. 

Morador de Maravilha, 
Edinásio Juliano Müller culti-
va bonsais há seis anos e atual-
mente tem aproximadamente 
400 árvores. Ele conta que sem-
pre gostou da natureza, viveu 
sua infância no interior e conhe-
ceu a técnica de cultivar árvo-
res em pequenos vasos na ado-
lescência, assistindo a um filme. 

Müller começou o cultivo 
depois de visitar o amigo Vol-
mir Schafer, também morador 
de Maravilha e que cultiva bon-
sais. Na visita, Müller ganhou 
uma muda e decidiu se dedicar 
ao cultivo das pequenas árvores. 
Atualmente, ele tem aproxima-
damente 30 espécies de bonsais, 
distribuídas entre o seu terreno 
e o quintal da mãe. 

As mudas são produzidas 
com sementes, retiradas da na-
tureza ou através da técnica de 
estaca, quando se corta um pe-
queno galho de uma árvore para 
produzir outra. Resumidamen-
te, a técnica consiste em cultivar 
uma árvore dentro de um vaso. 
Mas é claro que o cultivo exi-
ge bastante dedicação. O bon-
sai continua sendo uma árvore 
como qualquer outra, e por es-
tar limitada a crescer dentro um 
vaso, precisa de frequente adu-

bação, umidade e luz solar para 
fazer a fotossíntese. 

Müller conta que diaria-
mente cuida das plantas e as po-
das também são fundamentais 
para o cultivo. Ele afirma que a 
árvore é muito forte, mas pode 
morrer em apenas um dia por 
falta de água, por exemplo. No 
verão, Müller chega a regar os 
bonsais duas vezes ao dia. São 
ainda cinco adubações e seis 
podas por ano, além do controle 
das raízes e troca de vasos.  

Pode até parecer trabalho-

so, mas para quem gosta da na-
tureza a técnica traz ótimos re-
sultados. Müller conta que o 
cultivo de bonsai reduz ansieda-
de, exercita a paciência e ainda 
traz conhecimento sobre a na-
tureza e muita satisfação ao ver 
uma planta se desenvolvendo. 
A filha Victória, de cinco anos, já 
se interessa pela técnica e auxi-
lia o pai no cultivo e cuidado di-
ário com os bonsais. “É uma sa-
tisfação ver as mudas crescendo. 
O maior prazer é fazer o cultivo 
desde o início”, afirma. 

Fotos: Carine Arenhatdt/O Líder

A filha Victória, de cinco anos, já se interessa pela técnica

Edinásio Juliano Müller cultiva cerca de 400 bonsais

Técnica consiste em cultivar árvores em vasos

A Secretaria de Saúde, por 
meio da Sala de Situação, con-
firmou nesta semana mais 
dois casos de dengue no mu-
nicípio de Maravilha. Ago-
ra são 10 casos confirmados.

De acordo com o coorde-
nador da Sala de Situação, Fran-
cys Balestreri, o nono caso é de 
uma mulher do Bairro Estrela, de 

33 anos. O 10º caso é de um ho-
mem do Bairro Frei Damião. 

Após a confirmação, a equi-
pe da Diretoria de Vigilân-
cia Epidemiológica (Dive) re-
alizou a aplicação de fumacê 
no município. A ação é natu-
ral após a confirmação de no-
vos casos e tem o objetivo de 
eliminar o mosquito adulto.

No mês de maio a Esco-
la de Ensino Fundamental Jus-
celino Kubitschek de Olivei-
ra tradicionalmente promove 
jantar. O evento é organiza-
do pela Associação de Pais e 
Professores e tem por obje-
tivo reunir recursos e home-
nagear as mães dos alunos.

Neste ano o jantar será rea-
lizado no próximo sábado (18), 
no salão católico do Bairro Flo-
resta, a partir das 20h30. O car-
dápio terá macarronada, pães, 

cucas e saladas. Conforme a di-
reção da escola, são esperadas 
mais de 600 pessoas no evento.

Durante a programação se-
rão realizadas apresentações ar-
tísticas dos alunos com a temá-
tica do Dia das Mães. “É com 
ele que realizamos a manuten-
ção da nossa escola, como pin-
tura, parte elétrica e outras coi-
sas. Por isso convidamos a 
todos para participar, pois o lu-
cro no auxilia e muito ao lon-
go do ano letivo”, explica. 

DIA 18
EEF Juscelino Kubitschek 
de Oliveira promove jantar 
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TURISMO Empresa maravilhense tem 27 anos de história e há cinco entrou no mercado do turismo 

Transcatto adquire ônibus de dois andares
DIANA HEINZ

á cinco anos a empresa 
Transcatto entrou no ramo do 
turismo. Fundada pela família 
Catto em 1991, segue as 

raízes de ser uma empresa familiar 
em Maravilha. O estabelecimento 
faz transporte urbano, escolar e 
universitário e em 2014 ingressou no 
mercado do turismo.
Recentemente a Transcatto adquiriu 
um Double Decker, um ônibus 
de dois andares, para melhor 
aconchegar seus clientes. O 
novo mercado foi ingressado 
inicialmente com micro-ônibus, 
passando para um veículo maior 
e agora então com ônibus de dois 
andares. O investimento era um 
sonho de anos que foi adquirido 
graças ao trabalho da família. 
“É uma conquista em conjunto 

porque somos uma empresa 
familiar. Todos participam e 
trabalham juntos para ofertar ao 
cliente que viaja conosco conforto 
e qualidade de atendimento”, 
disse. 
 A empresa oferece pacotes 
anuais para diversos destinos, 
como Caldas Novas-GO, Rio 
Quente-GO e Trindade-GO; Natal 
Luz em Gramado-RS; Aparecida do 
Norte-SP e para o Festiqueijo em 
Carlos Barbosa-RS. As promoções 
incluem passagem, hospedagem e 
passeios turísticos.
Além dos pacotes, a Transcatto 
oferece diversas viagens 
nacionais e internacionais e 
transporta grupos que já possuem 
um destino definido. O contato da 
empresa para orçamentos e outras 
informações é o (49) 3664 0337 e o 
(49) 99146 6583. 

Fotos: Divulgação

 Viagem feita a Gramado e Canela no Rio Grande do Sul

Recentemente a Transcatto adquiriu um Double Decker

Excursão realizada para Foz do Iguaçu, no Paraná

Registro da passagem pela Serra do Rio do Rastro
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1ª EDIÇÃO Ação terá eleição dos melhores sabores de pizzas e evento beneficente 

Começa a programação do 
Festival de Pizzas 
CARINE ARENHARDT

A primeira edição do Fes-
tival de Pizzas em Maravilha 
começou na terça-feira (7), 
na Pizzaria Grande Família. A 
programação nas pizzarias da 
cidade segue até o dia 30 de 
maio. Neste período as empre-
sas participantes promovem 
seus festivais e os clientes vo-
tam no melhor sabor de pizza 
do estabelecimento. 

Durante esta semana a Pi-
zzaria Fornellu’s e a Pizzaria 
Degustare também promove-
ram o festival. A programação 
segue no dia 22 na Pizzaria Ka-
redan, dia 29 na Pizzaria JDF, 
encerrando no dia 30 na Piz-
zaria K-Cachorrão. A primeira 
edição do festival é promovi-
da pela Secretaria de Indústria 
e Comércio, em parceria com 
pizzarias do município. 

Após o encerramento do 
cronograma nas pizzarias, será 
promovido um evento social 
no dia 5 de junho, na Canti-
na Italiana. Neste dia será fei-
ta a divulgação dos melhores 
sabores de pizzas eleitos pelos 
clientes e entrega de lembran-

ça para cada empresa partici-
pante. Os lucros com a comer-
cialização das pizzas no evento 
de encerramento serão rever-
tidos para uma entidade social 
do município. 

Conforme o secretário de 
Indústria e Comércio, Gelson 
Rossetto, o objetivo principal é 
fomentar a divulgação das piz-
zarias da cidade, fortalecendo 
este aspecto da gastronomia, 
além de contribuir para uma 
causa social. 

Fotos: Cleiton Ferrasso/O Líder

ANIMAIS
Polícia recebe denúncia 
de maus-tratos 

Pizzarias promovem os festivais até o fim de maio

Clientes vão eleger os melhores sabores 

INFRAESTRUTURA

Município sedia audiência e debate alterações 
nas BRs 282 e 158 

A Assembleia Legislati-
va de Santa Catarina realizou 
audiência pública, ontem 
(10), para debater as obras 
no entroncamento da BR-
282 com a 158 em Maravilha, 
além dos acessos aos mu-
nicípios da região. O evento 
foi organizado na Câmara de 
Vereadores de Maravilha, su-
gerido pelo deputado esta-
dual Mauro de Nadal (MDB).

De acordo com o de-
putado, o objetivo foi dis-
cutir as melhorias previs-
tas nas BRs-282 e 158, com 
a sugestão de modifica-
ções e adequações. “Não sa-
bemos como será o projeto 
do entroncamento. Precisa-
mos que o entroncamento 
da 282 com a 158 e os trevos 
de acesso aos municípios es-

tejam estruturados de forma 
que quem transita pelas ro-
dovias sinta-se seguro e per-
mita a trafegabilidade mais 

rápida, pois essas rodo-
vias ligam o sul ao norte do 
país”, disse Mauro de Nadal. 

Vários prefeitos e lide-

ranças participaram do de-
bate, além do Departamento 
Nacional de Infraestrutu-
ra de Transportes (Dnit).

Diversas pessoas participaram do encontro na Câmara de Vereadores

Nelcir Dall’Agnol/O Líder

O Hospital São José re-
alizou a Semana de Enfer-
magem e o Dia Mundial de 
Higienização das Mãos em 
Maravilha. A programa-
ção conta com várias ativi-
dades internas e começou 
no início do mês. As ações 
serão finalizadas na pró-
xima semana, com aten-
ção às colaboradoras.

De acordo com a equi-
pe multidisciplinar, foram re-
alizadas ações nos dias 2 e 
3 para conscientização da 
higiene das mãos. Na ter-
ça-feira (7) e quarta-feira 

(8), a campanha foi voltada 
para o Dia Mundial (refe-
renciado no dia 5), que lem-
bra os cuidados e impor-
tância dessa iniciativa. 

Na segunda-feira (13), 
todos devem participar de 
uma palestra “Como Você 
se vê”, que vai trabalhar vá-
rias questões particulares, as-
sim como a imagem pessoal. 

Na terça-feira (14) e 
quarta-feira (15), as cola-
boradoras vão participar 
de um momento especial, 
com maquiagem e orien-
tações no “Dia da Beleza”. 

Programação conta com orientações sobre cuidados com as mãos

Hospital São José

PROGRAMAÇÃO
Hospital realiza Semana 
de Enfermagem e 
higienização das mãos

A Polícia Militar recebeu 
um chamado na sexta-feira (10) 
para averiguar uma denúncia 
de maus-tratos a animais, no 
Bairro Civemara em Maravi-
lha. A guarnição foi até o local 
e acionou a Polícia Ambiental, 
Cidasc e Vigilância Sanitária. 

A Polícia Ambiental reco-
lheu um passarinho silves-
tre que estava em cativeiro. 
A Vigilância Sanitária orien-
tou ao proprietário sobre a 

criação de galinhas e cava-
lo no local, o que não é per-
mitido por ser perímetro ur-
bano. A Vigilância deu um 
prazo legal para que o pro-
prietário apresente sua defe-
sa e encontre um local fora da 
área urbana para os animais. 

No local também foi ave-
riguado uma possível situação 
de maus tratos a cachorros. 
Sobre a situação, o proprie-
tário também foi orientado.
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AURIVERDE
Jubilados 2019 conta com diversas 
homenagens em Cunha Porã 

A homenagem a todos 
os profissionais da Auriver-
de pela passagem do Dia In-
ternacional do Trabalho foi re-
alizada nas dependências da 
Ser Auriverde, em Cunha Porã, 
juntamente com a homena-
gem aos Jubilados 2019.

Em sua quarta edição, o 
evento tem como objetivo es-
treitar o relacionamento da Au-
riverde com seus profissionais, 
além de valorizar e reconhe-
cer o trabalho realizado dia-
riamente na cooperativa.

A homenagem aos Jubi-
lados deste ano foi realizada 
para 70 profissionais, que com-
pletaram 5, 10, 15, 20, 25, 30 e 
40 anos de serviços prestados. 
A mesa de honra foi compos-
ta pelo presidente da Auriverde, 
Claudio Post, vice-presidente, 

Daniel Ferrari, diretor comer-
cial, Elestor Albrecht, diretor de 
infraestrutura, Jonei Carlos Ser-
velin, diretora contábil, Fabia-
na Pandolfo, diretor financei-
ro, Marciano Bender, gestor dos 
Supermercados da Auriverde, 

Vanderlei Nicola, e o secretário 
da Auriverde, Loivo Felimberte.

Nesta edição os profissio-
nais também compartilharam o 
momento especial ao lado dos 
filhos, com cineminha, cama 
elástica e diversas atividades. A 

solenidade contou com jantar, 
seguido de baile com o Grupo 
Tri Gaitaço. Com público apro-
ximado de 850 pessoas, a Auri-
verde agradece a presença de 
todos e parabeniza pela dedica-
ção e comprometimento diário.

Com roupas doadas por 
famílias e lojas da cidade de 
Maravilha, o Centro de Edu-
cação Infantil Patrícia Ro-
man realizou no sábado (4) 
a segunda edição do brechó 
da escola. De acordo com 
os organizadores, a promo-

ção rendeu R$ 2 mil. Os or-
ganizadores agradecem a to-
dos que colaboraram. As 
peças de roupas que sobra-
ram foram doadas ao Cen-
tro de Educação Infantil Eri-
ca Maldaner, que realiza 
brechó no próximo dia 18. 

AJUDA
Escola Patrícia Roman 
realiza brechó

Roupas foram doadas por famílias e lojas da cidade 

Nelcir Dall’Agnol/O Líder

Divulgação

SANEAMENTO Consórcio fez entrega para cinco prefeituras, que devem estudar nova forma de cuidar dos resíduos

Cigamerios entrega levantamento sobre esgoto 
para municípios da região
EDERSON ABI

A Associação dos Municípios 
do Entre Rios (Amerios), por meio 
do Cigamerios, realizou a entrega, 
no último dia 10, de levantamen-
to sobre o esgoto em municípios 
da região. O ato foi às 8h30 na sede 
da Amerios, em Maravilha, com a 
presença do presidente da Agên-
cia de Saneamento, prefeitos da 
região e profissionais da Associa-
ção. O levantamento foi feito em 
Romelândia, São Miguel da Boa 
Vista, Flor do Sertão, Tigrinhos e 
Iraceminha. Maravilha está fora 
por se tratar de uma estrutura que 
comporta tratamento de esgoto 
com redes coletoras.

Os dados que serão apresen-

tados são do programa Tratarsan, 
que é um convênio entre o Consór-
cio Integrado de Gestão Pública do 
Entre-Rios (Cigamerios) e a Agên-
cia Reguladora Intermunicipal 

de Saneamento (Aris). De acordo 
com Francisco Valdeci de Almei-
da, que é coordenador técnico-ad-
ministrativo do Cigamerios, o pro-
jeto visa fazer um levantamento do 

sistema individual de esgoto cole-
tivo de 14 municípios da Amerios. 
“É um programa que está sendo 
defendido pelo Ministério Público 
Ambiental da nossa região”, afirma. 

Segundo ele, o sistema cole-
tivo de tratamento, que seria uma 
rede de esgoto, com tubulação e 
estação de tratamento, além de 
caro, torna-se inviável para os mu-
nicípios com menos de 15 mil ha-
bitantes. No levantamento indivi-
dual realizado dentro do projeto, 

foram mapeadas as condições do 
tratamento de esgoto tradicional. 
Segundo o coordenador do Ci-
gamerios, o projeto em questão, 
com sistema de tratamento com 
sumidouro e limpeza anual, a re-
solutividade se torna de até 80% 
no cenário do saneamento básico.

Prefeitos e presidente da Aris esteve no ato em Maravilha

Entrega inicial foi para municípios menores da região da Amerios

Presidente da Auriverde, Claudio Post, parabenizou a todos
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O prefeito de Bom Jesus 
do Oeste, Ronaldo Luiz Sen-
ger, juntamente com a pri-
meira-dama, Ivana Faé, dire-
tora da Cultura, Diva Cristina 
Sandmann, soberanas atuais 
e os responsáveis pela orga-
nização do baile de aniversá-
rio de 24 anos do município, 
recepcionaram as 15 inscri-
tas para o concurso de sobe-
ranas de Bom Jesus do Oes-
te, juntamente com os pais 
e responsáveis. A empre-
sa contratada Foto Fritz re-
alizou a integração entre as 
candidatas e as famílias.

De acordo com a direto-
ra de Cultura, elas irão pas-
sar por um processo de pre-
paração, que contará com 
aulas de etiqueta, boas ma-
neiras, comunicação, eco-
nomia, história e conheci-

Charlaine Kreuz/Ascom Prefeitura

Encontro contou com a presença das candidatas, familiares, organizadores e lideranças

BOM JESUS DO OESTE Baile de escolha está programado para 
o dia 19 de junho

Concurso de soberanas conta 
com 15 candidatas

CANDIDATAS: 
- Ana Dall’Agnol (17 anos)
- Ana Keila Bortoli (17 anos)
- Cintia Ranzolin (17 anos)
- Debora Saugo (16 anos)
- Gessica Pinheiro (19 anos)
- Juliana Belolli (16 anos)
- Jaqueline Kuhn (17 anos)

- Jocieli Schmitt (17 anos)
- Luana Ceccon (16 anos)
- Luana Wagner (17 anos)
- Nadya Moresco (17 anos)
- Talita Reinehr (16 anos) 
- Thalia Dal Agnol (16 anos)
- Vanieli Jancke (17 anos)
- Vanessa Pinheiro (19 anos)

mentos gerais do município, 
entre outros. 

Na oportunidade, o pre-
feito destacou o número ex-
pressivo de inscritas e para-
benizou as candidatas pela 
coragem em aceitar o desa-
fio. “É uma oportunidade de 
aprendizado sem igual, uma 
experiência maravilhosa na 

vida destas 15 meninas”, diz. 
O baile será no dia 19 de ju-

nho, no Salão Comunitário 
da Igreja Católica.

A Secretaria de Administra-
ção e Fazenda de Bom Jesus do 
Oeste conta com novo repre-
sentante. O advogado e ex-vere-
ador Leonir Lamb, que assumiu 
a pasta a convite do prefeito, 
afirma que está honrado e uma 
das funções será estreitar a dis-
tância de comunicação entre a 
administração e a comunida-
de e em especial entre os secre-
tários. “Assumir uma das mais 

importantes pastas do municí-
pio é um desafio animador, ain-
da mais por receber do prefei-
to todo apoio para trabalhar em 
prol de Bom Jesus do Oeste”, diz.

Ele acredita que o suces-
so dependerá do trabalho em 
equipe. “Agradeço ao prefei-
to pela confiança e com cer-
teza vamos trabalhar para co-
locar em prática as metas e 
planos de governo”, diz. 

ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Leonir Lamb assume 
Secretaria

Leonir Lamb assumiu a pasta no início do mês

Charlaine Kreuz/Ascom Prefeitura

No próximo dia 26 o mu-
nicípio de Flor do Sertão reali-
za mais uma edição da Romaria 
de Nossa Senhora do Caravag-
gio e Cavalgada da Integração. 
Neste ano a romaria comple-
ta 20 anos e a cavalgada, sete.

O coordenador da Comunida-
de Católica Nossa Senhora do Ca-
ravaggio de Flor do Sertão, Euclides 

de Barba, conta como está sendo 
organizada a festa. “Já estamos or-
ganizando a festa e a cavalgada, que 
sai de Santa Terezinha do Progres-
so e vem por Poço Rico, São Mi-
guel da Boa Vista até a comunidade 
de Linha Pedra Branca. No domin-
go (26) seguem até o santuário, pe-
gam a imagem da santa e levam 
até o local da missa, que vai ser na 

praça, e após a missa levam a ima-
gem de volta ao santuário”, conta.

Conforme o coordenador, 
estão sendo esperadas mais de 
mil pessoas para a romaria. O al-
moço será servido no salão jun-
to ao campo do Penharol. Fi-
chas de espetos de carne com 
2,5 quilos estão sendo comer-
cializadas pelo valor de R$ 50. 

FÉ
Comunidade Católica realiza procissão 
de Nossa Senhora do Caravaggio 

INVESTIMENTO
Praça de Flor do Sertão recebe melhorias

A administração de Flor 
do Sertão promoveu novas 
melhorias na praça, após a 
troca de iluminação e a re-
forma do parque infantil. 
Desta vez a equipe construiu 
pergolados, instalou bancos 
e plantou árvores e flores. 
O investimento é de apro-
ximadamente R$ 30 mil.

De acordo com o pre-
feito, Sidnei Willinghöfer, 
é comum a população fre-
quentar o local e o obje-
tivo é oferecer um espaço 

mais agradável e estetica-
mente atrativo. Ele afirma 
que também serão instala-

das câmeras de segurança.
Willinghöfer, que acom-

panhou a obra juntamente 

com o vice-prefeito, Renato 
Perin, destaca que a admi-
nistração está dando aten-
ção especial aos espaços pú-
blicos, citando melhorias em 
alguns locais, como no Cen-
tro de Eventos e na Unidade 
de Saúde. “Também já estão 
programadas a construção 
da ciclovia até a área indus-
trial e uma ampla reforma no 
Centro de Idosos, onde são 
realizadas as oficinas do Ser-
viço de Convivência e Forta-
lecimento de Vínculos”, diz. 

Divulgação

Equipe plantou mais árvores no local

PROGRAMA
Rede de Segurança 
Escolar conta com visitas

O Jardim de Infância Cha-
peuzinho Vermelho também 
passa a fazer parte do Programa 
Rede de Segurança Escolar, rece-
bendo visitas periódicas do po-
licial militar Fabrício Costa San-
tos. Segundo os educadores e 
a direção, as visitas fazem com 
que os alunos se habituem com 
a presença dos policiais e grada-
tivamente se sintam confiantes 

para dialogar e sanar dúvidas. 
A Secretaria de Educação 

enaltece o trabalho da Polícia 
Militar do município, por meio 
do comando do policial mili-
tar Eliseu Inácio Scheibler. Além 
disso, parabeniza a Polícia Mi-
litar de Santa Catarina pela ini-
ciativa e parceria com as escolas, 
agradecendo a disponibilida-
de e o cuidado com as crianças.

Visitas são feitas pelo policial Fabrício Costa Santos 

Divulgação
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EDSON LUIZ REZENDE
O ciclista Edson Luiz 
Rezende morreu no dia 

3 de maio, aos 33 anos, 
vítima de atropelamento. Ele 

foi atingido por um caminhão na BR-
101, em São José. Junto dele estava um 
deficiente visual, com quem treinava em 
uma bicicleta dupla, e que teve apenas 
ferimentos leves. Rezende era ciclista da 
equipe do Avaí e competia também no 
cenário paralímpico. 

GABRIELA MENDES VIEGAS
A Miss Ilhéus 2018, 
Gabriela Mendes Viegas, foi 
encontrada morta no dia 3 

de maio. De acordo com a 
Polícia Militar, ela cometeu suicídio ao pular 
de uma janela com um cinto amarrado no 
pescoço. Quando chegou ao apartamento, 
o noivo de Gabriela chamou os vizinhos e 
tentou salvá-la, mas ela não resistiu.

ADAM NEAT
O DJ australiano Adam 
Neat morreu no dia 5 de 

maio, aos 42 anos, após 
colidir contra uma porta de 

vidro na Indonésia. O acidente aconteceu 
quando ele correu para salvar uma amiga 
que havia caído de uma piscina privada. 
Ele cortou o braço quando bateu na porta 
e morreu após perder muito sangue. Neat 
era considerado o terceiro DJ mais popular 
da Ásia.

BARBARA PERRY
A atriz Barbara Perry morreu 
no dia 5 de maio, aos 97 

anos. Ela era conhecida por 
seus trabalhos em filmes e 

programas de TV, incluindo Shock Corridor 
e The Naked Kiss. Barbara apareceu em 
clássicos populares da televisão e seus 
créditos cinematográficos incluem filmes 
como O Beijo Amargo e Plano B. Ela era a 
viúva do veterano da Disney e pioneiro da 
animação, Art Babbitt.

MAX AZRIA
O estilista Max Azria morreu 
no dia 6 de maio, aos 70 
anos, vítima de câncer 

no pulmão. Um dos nomes 
mais poderosos da moda californiana, 
Azria foi o responsável por propor uma 
democratização da moda bem antes 
do estouro do fast fashion. Ele chegou 
a ter um império de mais de 500 lojas 
espalhadas pelo mundo, com vendas que 
ultrapassavam a marca dos R$ 2 bilhões.  

ROSINA PIAN
Faleceu no dia 1º de maio, no Hospital 
São Lucas de Guaraciaba, aos 91 anos. 
Seu corpo foi velado na Casa Mortuária 
de Guaraciaba e sepultado no cemitério 
municipal.

OLINDA TONIOLO SCOPEL
Faleceu no dia 6 de maio, no Pronto 
Atendimento de Anchieta, aos 90 anos. Seu 

OBITUÁRIO

CARINE ARENHARDT

Comemorado em 18 
de maio, o Dia Nacional 
da Luta Antimanicomial 
será lembrado em Maravi-
lha com uma caminhada. 
Conforme a coordenado-
ra do Caps, Solange Bales-
treri, a ação está marca-
da para segunda-feira (13), 
a partir das 13h30. Com 
a participação dos pa-
cientes atendidos, a ca-
minhada vai iniciar no 
Caps, passando pela Pra-
ça Padre José Bunse e Pra-
ça Cidade das Crianças. 

Além da caminhada, o 
Caps vem trabalhando o 
tema nas atividades reali-
zadas em grupos. A equi-

pe atende atualmente 160 
pacientes fixos e tem uma 
média de 500 a 600 aten-
dimentos por mês. O Caps 
trabalha com uma equi-
pe de profissionais na área 
de psiquiatria, psicolo-
gia, enfermagem, assistên-
cia social, professores de 
artes e educação física. 

O Dia Nacional da Luta 
Antimanicomial foi insti-
tuído por profissionais da 
saúde mental, para comba-
ter o tratamento desumano 
e cruel dado a usuários do 
sistema de saúde mental. 
O Dia vem para lembrar 
outras possibilidades de 
tratamento para estes pa-
cientes, sem a exclusão do 
convívio familiar e social. 

LUTA ANTIMANICOMIAL
Caps organiza caminhada 
para segunda-feira

corpo foi velado na Igreja Matriz de Anchieta 
e sepultado no cemitério municipal.

ALFREDO BARTOLOMEU PAPPEN
Faleceu no dia 5 de maio, no Hospital São 
José de Maravilha, aos 85 anos. Seu corpo 
foi velado na Capela Mortuária de Maravilha 
e sepultado no cemitério municipal de 
Maravilha.

MARLENE MACHADO GRIEBLER
Faleceu no dia 6 de maio, no Hospital São 
José de Maravilha, aos 46 anos. Seu corpo foi 
velado na Linha Central e na Casa Mortuária 
de São Miguel da Boa Vista e sepultado no 
cemitério de São Miguel da Boa Vista.

LIVIA TEREZINHA CASTANHA
Faleceu no dia 7 de maio, recém-nascida, 
no Hospital São José de Maravilha. Seu 
corpo foi velado na Capela Mortuária da 
Funerária Lang e sepultado no cemitério 

municipal de Maravilha.

JOSÉ HENCKER
Faleceu no dia 8 de maio, no Hospital 
de Cunha Porã, aos 75 anos. Seu corpo 
foi velado na Capela Mortuária do Bairro 
São Gotardo e sepultado no cemitério da 
comunidade. 

MARIA MOTTA
Faleceu no dia 8 de maio, no Hospital 
São Lucas de Guaraciaba, aos 63 anos. 
Seu corpo foi velado na Igreja da Linha 
13 de Maio e sepultado no cemitério da 
comunidade.

DOMINGOS BORTONCELO
Faleceu no dia 9 de maio, no Hospital 
Regional Terezinha Gaio Basso, aos 79 
anos. Seu corpo foi velado na Capela 
Mortuária e sepultado no Cemitério Católico 
de Guaraciaba.

SERVIDORES PÚBLICOS Pedido é de um ganho real de 2%, garantia 
de auxílio social e recesso para professores da educação infantil

Sindicato protocola ofício e pede diálogo 
com o governo municipal sobre reajuste 
CARINE ARENHARDT 

A pauta de reivindicações foi 
protocolada na prefeitura de Ma-
ravilha pelo Sindicato dos Traba-
lhadores no Serviço Público Mu-
nicipal. Conforme o presidente, 
Jair Fülber, o sindicato pede um 
diálogo com o governo muni-
cipal para tratar sobre o reajus-
te salarial dos servidores para o 
ano 2019. 

O projeto de lei que propõe 
um reajuste de 5% para os servi-
dores públicos do município já 
está em votação na Câmara de 
Vereadores, aprovado em pri-
meiro turno. Deste total, 4,83% 
corresponde ao Índice Nacio-

Presidente, Jair Fülber, explica 
reivindicações 

Arquivo/O Líder

nal de Preços ao Consumidor 
(INPC) e 0,17% de ganho real, 
concedido pelo município. 

Fülber destaca que o pedi-
do é de um reajuste maior, com 
ganho real de 2%. O ofício entre-
gue ao governo municipal solici-

ta a garantia de auxílio social para 
os menores pisos salariais. O pe-
dido é que todos os trabalhado-
res que ganham até R$ 1.500 mil 
possam receber este auxílio, no 
valor de R$ 100. Fülber destaca 
que também consta na pauta o 
pedido para que os professores 
da educação infantil do municí-
pio tenham uma semana de re-
cesso em julho, assim como já é 
garantido aos demais profissio-
nais do magistério.

RESPOSTA DO MUNICÍPIO 
Em nota o governo munici-

pal afirma que já respondeu ao 
Ofício do Sindicato. O municí-
pio informou que o projeto que 

trata sobre o reajuste foi encami-
nhado ao Legislativo no dia 22 
de abril e a pauta de reivindica-
ções do Sindicato apresentada 
apenas no dia 3 de maio. A nota 
informa ainda que o município 
mantém seu trabalho dentro da 
legislação, buscando cumprir os 
prazos e os compromissos assu-
midos junto a esfera administra-
tiva com respeito e consideração 
pelo servidor público, nas con-
dições reais que são apresenta-
das no dia a dia, seguindo esse 
modelo de trabalho desde o pri-
meiro dia de governo, em 2013. 
De acordo com a nota, o percen-
tual total de revisão ficará esta-
belecido em 5%”. 
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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

LEGALIDADE DO QUEBRA-MATO

O quebra-mato é uma estrutura metálica instalada na parte fron-
tal dos veículos para prevenir eventuais efeitos indesejáveis de pos-
síveis impactos com objetos, ou apenas como enfeite para o veículo.

Sua instalação deve atender as regras estabelecidas pelo Contran, 
pois é possível que sua utilização incorreta possa acabar afetando as 
condições de projeto do veículo, em especial no que se refere à distri-
buição de peso, estabilidade, aerodinâmica, rigidez estrutural e a efi-
cácia do airbag frontal. Além disso, o quebra quebra-mato pode re-
presentar riscos adicionais de acidentes, especialmente quando há o 
envolvimento de pedestres.

Os dispositivos “quebra-mato” instalados em veículos automoto-
res com peso bruto total de até 3.500 kg devem atender aos requisitos 
da Resolução 215/2006.

A utilização do “quebra-mato” em veículos automotores está 
condicionada à existência de uma plaqueta indelével no dispositivo 
indicando suas características gerais, contendo no mínimo as seguin-
tes informações:

I – identificação do fabricante do “quebra-mato” – razão 
social e CNPJ;

II – modelo do veículo ao qual se destina;
III – peso para o conjunto “quebra-mato”; 
IV – dimensões do “quebra-mato”– largura e altura;
V – referência à resolução 215 do Contran;
VI – identificação do registro da empresa no Inmetro.
Os veículos originalmente equipados com dispositivo “quebra

-mato” estão dispensados do uso da plaqueta e ao cumprimento dos 
requisitos da resolução. 

Tenham todos uma boa semana!

INVESTIMENTO

ACIDENTE

Serviço Aeropolicial de Fronteira recebe 
respirador pulmonar

Motorista fica ferido em colisão na Avenida Maravilha

O Samu e o Corpo de Bom-
beiros realizaram atendimento 
na tarde de quarta-feira (8) após 
um acidente de trânsito na BR-
282, próximo ao trevo de acesso a 
Iraceminha.  

De acordo com o Samu, um 
homem foi atropelado por um ve-
ículo e ficou ferido. A vítima era o 
motorista de um Honda EX, que 
aguardava do lado de fora do carro a 
liberação do fluxo na barreira onde 

são realizadas obras na BR-282. 
O motorista foi atingido por 

um veículo Hyndai HR, que não 
percebeu o bloqueio e não con-
seguiu parar. 

O homem atropelado foi en-

caminhado pelo Samu de Mara-
vilha para o Hospital Regional de 
São Miguel do Oeste. Ele estava 
em estado crítico, com trauma-
tismo cranioencefálico e pneu-
motórax.

TRÂNSITO Condutor foi atingido e ficou gravemente ferido

Homem sai do veículo em bloqueio 
e é atropelado na BR-282 

Homem desceu do carro para aguardar liberação e foi atingido por veículo Homem bateu no vidro da frente do veículo com o impacto

Fotos: PRF

FLAGRA
Homens são presos 
com dinheiro argentino 
nas meias e cueca

A Polícia Militar pren-
deu dois homens nesta sema-
na, em Dionísio Cerqueira, com 
dinheiro escondido. Duran-
te rondas foi realizada a aborda-
gem, sendo encontrada grande 
quantidade de dinheiro escon-
dida dentro das meias e cue-
ca, mais um montante guarda-
do em uma mochila. Com um 
dos homens havia 750 mil pe-

sos argentinos junto ao cor-
po, enquanto que com o outro 
mais 730 mil pesos argenti-
nos, que estavam na mochila.

O valor totalizou 2,2 mi-
lhões em pesos argenti-
nos, o que equivale a cer-
ca de R$ 200 mil. Os homens 
relataram possuir o dinhei-
ro para comprar uma máqui-
na de descascar mandioca.

Com atendimentos sema-
nalmente em toda a região, a Po-
lícia Civil recebeu na quinta-fei-
ra (9) um respirador pulmonar 
para transportes aeromédicos 
ao Serviço Aeropolicial de Fron-
teira (Saer-Fron). A solenida-
de foi no hangar do Saer-Fron 
no Aeroporto Serafim Berta-
zo, em Chapecó, com a presen-
ça do delegado-geral da Po-
lícia Civil, Paulo Koerich; do 
diretor de Polícia de Frontei-
ras (Difron), Carlos Morbi-
ni; e do comandante do Saer-

Equipamento foi utilizado no domingo (5) em transferência de recém-nascido de 
Curitibanos para Chapecó

Saer/Sara

Fron, Albert Dieison Silveira.
O equipamento, avaliado 

em R$ 49,9 mil, é fruto de doa-
ção da Justiça Federal de Chape-

có, para otimizar os atendimen-
tos aeromédicos na região, em 
favor dos pacientes atendidos.

O respirador pulmonar 
será usado nos atendimen-
tos realizados pelo Saer-Fron 
e pelo Serviço de Atendi-
mento e Resgate Aeromédi-
co - que é um órgão da estru-
tura de Saúde do município 
de Chapecó que atua em con-
junto com o Saer - nos aten-
dimentos aeromédicos em 
Chapecó e na Região do Ex-
tremo-Oeste catarinense.

A Polícia Militar e o Corpo 
de Bombeiros registraram um 
grave acidente de trânsito na tar-
de de segunda-feira (6), na Ave-
nida Maravilha, no Centro de 

Maravilha. Foi uma colisão en-
volvendo um Gol e um Civic. 

No local, o Corpo de Bom-
beiros atendeu o condutor do 
Gol, que ficou ferido e foi imo-

bilizado com colar cervical. 
Ele bateu contra o Civic e de-
pois em uma mureta de pro-
teção da avenida. O veículo fi-
cou bastante destruído. Mais 

tarde, o homem foi transferi-
do para o Hospital Regional de 
São Miguel do Oeste para ava-
liação especializada, em razão 
de um ferimento na vértebra. 
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ESPORTE
FUTEBOLESTADUAL
Iraceminha define quem vai 
para a final do municipal 

Campeão da Fase Oeste 
vai receber uma moto

As partidas de volta das semifinais no Campeonato Muni-
cipal de Futebol de Iraceminha serão amanhã (12). Na Linha 
Biguá, pela aspirante, Atlético do Biguá x Grêmio Moroé; em 
Linha Nova Ibarama, na principal, o time da casa enfrenta o 
Grêmio Moroé; em Linha Santa Fé, pela aspirante, o Canarinho 
pega o Grêmio Planalto; e no campo do E.C. Iraceminha, pela 
categoria principal, Mecânica Trevisan enfrenta o Canarinho.

Por meio de parceria realizada entre a Liga Esporti-
va Fronteirista e a empresa Schroeder Esquadrias para rea-
lização do Estadual Fase Oeste não Profissional 2019, foi fe-
chada uma premiação para os finalistas da Taça Schroeder 
Esquadrias de Futebol. Além de medalhas, um troféu e a par-
ticipação das duas equipes na fase estadual, o campeão irá 
receber também uma moto Yamaha Factor 125 ano 2019.

O Campeonato Munici-
pal de Futebol – Taça Líder Far-
ma de Maravilha teve rodada no 
sábado (4). Pela categoria aspi-
rante o Canarinho da Linha Pri-
mavera Alta empatou sem gols 
com o Vasco e na principal o 
Vasco ganhou pelo placar de 4 
x 2; 4S Amizade perdeu para o 
Esportivo Bela Vista pelo placar 
de 2 x 1 na categoria aspirante 
e na principal o Esportivo tam-
bém ganhou, desta vez o pla-
car foi de 1 x 0. Fechando a ro-

dada, teve Canarinho de Linha 
Água Parada, na aspirante 3 x 0 
no União do Bairro Floresta e na 
principal empate em dois gols.

A quinta rodada é hoje (11), 
com jogos no Estádio Osvaldo 
Werner entre Esportivo Bela Vis-
ta x União do Bairro Floresta; na 
Linha Primavera Alta jogam Ca-
narinho x Canarinho da Linha 
Água Parada e na Linha 51 tem 
4S Amizade x Vasco. Categoria 
aspirante os jogos começam às 
13h45 e na principal às 15h45. 

MARAVILHA 

ESTREIA

Municipal tem rodada 
nesta tarde 

Leão do Vale divulga lista de jogadores para 
a Taça Schroeder

A estreia do Guarani de Maravi-
lha na fase Oeste do Estadual de Futebol 
não Profissional-Taça Schroeder é ama-
nhã (12), às 15h, contra o Ipiranga de 
Águas Frias. O jogo será em Águas Frias. 

Na manhã de terça-feira (7) o Leão 
do Vale divulgou a lista de jogado-
res que fazem parte do elenco e esta-
rão à disposição do técnico, Elton Spall. 

Goleiros: Natan, Luan, Edervan.
Laterais: Renan, Jones, Tonini e Kareka 
e Lucas.
Zagueiros: Moacir, Pape, Schneider, Ivan 
e Gentilini.
Meio-campo: Joelson, Buiu, Tiago, 
Deierson, Maiko, Nandinho, Leonardo e 
Nito. 

Atacantes: Eneias, Nata, Bedin, Deividi, 
Maicon Welter.
Diretor: Gilmar Pretry
Massagista: Dilceu Kempfer
Comissão auxiliar: Valdemar Kempfer e 
Alceu Muller (Milinha)
Preparador físico: João Mauro Silva (Índio)
Treinador: Elton Spall

Jogos pela categoria aspirante começam às 13h45 e principal às 15h45

Arquivo/O Líder

ELIMINATÓRIA
Iraceminha joga as 
quartas de final dos Jasc

A equipe de Iraceminha 
sub-18 masculino que participa 
dos Joguinhos Abertos de Santa 
Catarina, em Dionísio Cerquei-
ra, se classificou para as quar-
tas de final. Para chegar até esta 
fase foram três jogos, uma vitó-
ria e dois empates. Vitória con-
tra Romelândia pelo placar de 

9 x 1, os empates foram con-
tra Joni Gool 2 x 2 e 1 x 1 con-
tra Sul Brasil. Ontem (10) Irace-
minha enfrentou, pelas quartas 
de final da fase microrregional 
dos Joguinhos Abertos de San-
ta Catarina, Palma Sola. Até o 
fechamento desta edição o re-
sultado não estava anunciado. 

Divulgação

Equipe enfrentou Palma Sola ontem (10), valendo vaga na semifinal 

COMPETIÇÃO Jogos iniciam às 8h no Parque de Exposições Carlos 
Alberto Begrow e ocorrem durante todo o dia

Maravilha realiza segunda etapa do 
Circuito Oeste Crecerto de Tênis de Mesa

Hoje (11) Maravilha recebe 
mais de 150 mesatenistas para a 
segunda etapa do Circuito Oeste 
Crecerto de Tênis de Mesa, Tro-
féu Cleberson Fernando da Silva. 
De Maravilha, serão 39 mesate-
nistas das categorias sub-9 até o 
Max-50. “Estamos organizando 
tudo e treinando também para 
ter uma boa participação nes-
ta etapa”, afirma o professor res-
ponsável pela modalidade, Tie-
go Drumm.

Os jogos iniciam às 8h no Par-
que de Exposições Carlos Alberto 

Begrow e ocorrem durante todo o 
dia. Nesta etapa também são es-
perados cerca de 10 atletas da ci-

dade argentina de Montecarlo.
O evento é organizado pela 

Liga Oeste Catarinense de Tênis 

de Mesa, juntamente com a Se-
cretaria de Esportes, Juventude e 
Lazer de Maravilha.

Equipe de Maravilha que participou da primeira etapa de 2019 em Pinhalzinho

Divulgação
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 ONEIDE BEHLING

A noite do último dia 3 foi 
de Regional de Futsal, quan-
do teve rodada completa. Os 
jogos foram em Flor do Ser-
tão, Saltinho e São Miguel da 
Boa Vista. Flor do Sertão re-
cebeu Tigrinhos quando, no 
naipe masculino, empatou 
em três gols; no feminino Flor 

do Sertão fez 3 x 1 nos visitan-
tes, e na categoria veteranos 
Tigrinhos perdeu por 6 x 4. 

Bom Jesus do Oeste foi 
até Saltinho encarar o time 
da casa. Na categoria vete-
rano, melhor para Saltinho, 
que ganhou de 2 x 0; já na for-
ça livre masculino empa-

te em um gol; e no femini-
no 2 x 1 para o time da casa. 

Na casa do município or-
ganizador da competição, 
São Miguel da Boa Vista, es-
teve Santa Terezinha do Pro-
gresso. Resultados foram: 
no naipe feminino empa-
te sem gols; no masculino li-

vre São Miguel da Boa Vis-
ta 3 x 0 Santa Terezinha do 
Progresso; e no veterano 6 
x 2 para os donos da casa. 

Na noite de ontem 
(10) a competição teve jo-
gos em Bom Jesus do Oes-
te, Santa Terezinha do Pro-
gresso e Tigrinhos. 

DISPUTA
Artilheiros trabalham no Regional de Futsal

FUTEBOL VETERANO3ª IDADE 
Campeonato começa 
neste mês 

Saltinho realiza fase 
municipal dos Jasti

A primeira rodada do Campeonato Municipal de Fu-
tebol categoria veterana ocorre no próximo dia 19. No Es-
tádio Doutor José Leal Filho tem, às 9h30, Amigos FC 
x Madalozzo e na Linha Água Parada, no mesmo horá-
rio, tem Atlético MH x Canarinho da Primavera Alta. 

A primeira edição dos Jogos Abertos da Terceira Idade (Jasti) de 
Saltinho foi realizada ontem (10). Os confrontos foram no pavilhão 
comunitário, com jogos nas modalidades de canastra. Os resultados 
não estavam disponíveis até o fechamento desta edição. O poder 
público colocou ônibus à disposição dos participantes do interior. 

Na noite de terça-feira 
(7) a equipe sub-17 da Secre-
taria de Esportes, Juventude 
e Lazer (SEJL) de Maravilha 
conquistou uma grande vi-
tória na Taça Móveis Léo. O 
jogo foi em São Miguel do 
Oeste, contra a equipe do 
Joni Gool. Os meninos de 
Maravilha aplicaram 5 x 2 
fora de casa, pela segunda 
rodada da competição. 

O técnico Gian Mau-
ro Silva parabeniza todos os 

atletas pelo empenho e agra-
dece o apoio da Secretaria. 
“Deixo meus parabéns a to-
dos os atletas que se doaram 
ao máximo nesta partida, lu-
tando até o final para vencer 
e levar os três pontos. Vale 
ressaltar que nossa equi-
pe é composta apenas por 
pratas da casa”, ressalta 
Silva. O próximo confron-
to, ainda sem data marcada, 
será contra Iraceminha, em 
Iraceminha. 

TRIUNFO Vitória veio sobre a forte equipe do Joni Gool 
de São Miguel do Oeste 

Meninos do sub-17 conquistam três 
pontos na Taça Móveis Léo

Jogo foi pela segunda rodada da competição 

Divulgação

A Taça Schroeder Esqua-
drias de Futebol vai come-
çar amanhã (12) para o Clu-
be Recreativo Maravilha 
(CRM). A equipe maravilhen-
se que neste ano defende o tí-
tulo se reforçou dentro e fora 
de campo. Na comissão técni-
ca a diretoria trouxe o treina-
dor Valdirzinho, preparador 
físico Miguel, mais conheci-
do por Mickey, e diretor de fu-
tebol Luís Carlos Capeli.  

Em contato com o presi-
dente do clube, Lorivan We-
ber, ele forneceu a lista de jo-

gadores disponíveis para a fase 
Oeste: Rosimar, Wilson, Roni, 
Alessandro, Deni, Fernando 
Camera, Alemão, Renatinho, 
Fábio, Marcos, Daniel Felipe, 
Dirceu, Tiago Henrique, Jefer-
son, Da Silva, Henrique, Renua, 
Fernando, Andrei, João, Ce-
sar, Johny, Alexsandro, Marcos, 
Maurício, Gustavo e Vando. 

Conforme o presiden-
te, novos nomes podem sur-
gir até a estreia, amanhã (12), 
às 15h30, contra o Metropol 
de São Carlos. O jogo é no Es-
tádio Doutor José Leal Filho.  

Durante esta semana Ma-
ravilha, por meio da Secretaria 
de Esportes, Juventude e Lazer 
(SEJL), realizou a fase munici-
pal dos Jogos Escolares de Santa 
Catarina (JESC), de 12 a 14 anos. 
Foram disputadas as modalida-
des de xadrez masculino, com a 
classificação para a fase micror-
regional da Escola de Educação 
Básica João XXIII, com o aluno 
Lucas Rossa, e no naipe femini-
no Emanuele Jommertz, do Caic.

A modalidade de futsal clas-
sificou no masculino a EEB Nos-
sa Senhora da Salete e no futsal 

feminino a EEB Santa Teresinha. 
No vôlei masculino classificou 
para a fase microrregional a EEB 
João XXIII e no naipe feminino a 
EEB Nossa Senhora da Salete. Já 
no tênis de mesa, no naipe femi-
nino classificadas Jenifer Welter 
da escola Raimundo Veyt e Ke-
thlyn Pinheiro do Caic e no mas-
culino os alunos Vitor Schwanke, 
da EEB João XXIII, e Lucas Ma-
teus de Sousa, do Centro Educa-
cional Vereador Raimundo Veyt.

A etapa microrregional será 
realizada em Maravilha, en-
tre os dias 13 e 18 deste mês.  

ESTREIA FASE MUNICIPAL
CRM defende título da 
fase Oeste do Estadual 

Maravilha realiza 
eliminatória dos Jesc

INTER DEU MOLE 
Lomba explicou que a bola quicou e subiu mais do que ele 

imaginava. Ele calculou que a bola seria fácil de pegar lá em 
cima. Lomba não conseguiu nem segurar em definitivo, nem 
tocar para fora. Com isso, Lucas Pratto fez o gol de empate. E 
como disse o Renato a semana toda, não pode dar mole. Prin-
cipalmente o goleiro! Falha do goleiro colorado. Mesmo as-
sim, tem muito crédito.

NÃO DEU MOLE 
Para quem não sabe, o sorteio das oitavas da Libertado-

res vai ser nesta segunda, na sede da Conmebol. Mas os jogos 
mesmo só a partir do dia 23 de julho, após a Copa América. E 
o Grêmio, não deu mole, obteve a classificação. Renato avisou 
que seu time está preparado para pegar qualquer adversário 
e não tem medo de ninguém. Como foi segundo colocado, é 
certo que o Grêmio vai decidir fora de casa. Jogar a segunda 
partida fora de casa não tem problema algum. Isso não assus-
ta. É só não dar mole.

CRM X METROPOL 
Enfim, o grito de “CRM” vai voltar a ecoar na arquiban-

cada do estádio Dr. Leal Filho. Clube Recreativo Maravilha 
volta a campo na sua casa para uma partida oficial na tem-
porada 2019. Às 15h30 a bola rola para a primeira rodada do 
Estadual de Amadores. Tem promoção nos ingressos, apenas 
R$ 10,00. Mulheres acompanhadas não pagam. Oportunidade 
para levar a mamãe. Tenho confiança nesse grupo. Não posso 
ter dúvidas quanto a isso. CRM correspondeu à expectativa no 
pré-estadual, e com a chegada de novos jogadores me dá tran-
quilidade e confiança para o jogo de domingo diante da qua-
lificada equipe de São Carlos. Esperamos que os jogadores te-
nham empenho, determinação e comprometimento.

IPIRANGA X GUARANI 
Não gosto dessa ideia de que empate fora de casa é bom 

resultado. É preciso que o Guarani vá para Águas Frias procu-
rando ganhar o jogo. Se for pensando no empate, estarão mui-
to próximos da derrota. Guarani sempre tem que pensar na vi-
tória. Ter um aproveitamento bom fora de casa é importante, 
melhora a confiança do grupo. O que conta mesmo é o mo-
mento, e todos estão começando do zero. O Leão do Vale pre-
cisa rugir forte este ano!

O QUE ESPERAR
Meus amigos, chegou a hora! Depois de longos e tenebro-

sos meses, o Estadual de Amadores vai começar neste fim de 
semana. E nada mais justo do que fazer uma previsão de cada 
time para esta competição. Mais uma vez o Clube Recreati-
vo Maravilha entra como favorito. É o atual campeão da Copa 
Oeste, com elenco qualificado não deve ter problemas para se 
classificar. O ataque será o ponto forte dessa equipe com Buda 
e Bill como referências. Por fim, qualquer coisa que não seja a 
classificação nesta fase será uma surpresa enorme.

ORGANIZAÇÃO
Talvez será neste ano que o torcedor do Guarani vai en-

contrar um time organizado, dentro e fora de campo. Pela 
relação de atletas, o time está melhor que o ano passado. A 
expectativa não é grande, mas também não deve ser uma 
campanha vexatória. A defesa melhorou um pouco, com algu-
mas contratações importantes. Jogador Magrão, Paraná, com 
muito potencial ao lado de Schneider serão os pontos fortes. 
Se o Guarani for bem protegido lá atrás e encaixar o ataque, 
sonhar com a classificação pode ser uma realidade. Difícil, 
mas não impossível.
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ESPORTE
FLOR DO SERTÃO 
Campeonato Municipal de 
Suíço com jogos na Assisp 

No sábado (4) foi realiza-
da a 7ª rodada do 6º Campe-
onato Municipal de Futebol 
Suíço em Flor do Sertão. Os 
jogos foram no campo da As-
sociação Ipê de Servidores Pú-
blicos Municipais de Flor do 
Sertão (Assisp). Resultados: 
naipe masculino, Avenida 6 x 
4 Independente, Auriverde 2 
x 3 Sertão F.C., Posto F.C. 4 x 2 
Cruzeiro A/Sertão Alimentos e 
Internacional 7 x 3 Cruzeiro B/
Sertão Alimentos; e no naipe 
feminino teve um jogo, com 
o placar de 1 x 1, entre Portu-
guesa x Posto. A competição 
tem o apoio da cooperati-

va de crédito Sicoob Credial. 

Próxima rodada - 
hoje (11)
14h (M): Posto F.C. X Facc
15h (F): América F.C. x 
Portuguesa
16h (M): Internacional x 
Independente
17h (M) Associação 
Amigos do Sarandi x 
Sertão F.C.
18h (M): Avenida x 
Auriverde
19h (M): Cruzeiro B/Sertão 
Alimentos x Cruzeiro A/
Sertão Alimentos

A Comissão Municipal de 
Esportes (CME) realizou no últi-
mo domingo (5) os jogos finais, 
partidas de ida, do Campeona-
to Municipal de Futebol de Cam-
po, edição 2019, de Cunha Porã, 
naipes veterano e principal.

Na Linha Glória, pela ca-
tegoria veterano, o time da 
casa perdeu para o Cruzei-
ro da Linha Central pelo pla-
car de 3 x 0 e no Esporte Clu-
be Cunha Porã, pela categoria 

principal, Fati & Amigos FC x 
Itapé empataram em um gol. 

Os jogos de volta, que mar-
cam também a final do Mu-
nicipal de Futebol, estão 
agendados para o próximo do-
mingo (19), tendo em vis-
ta a comemoração do Dia das 
Mães neste fim de semana. 

Às 9h, pela categoria vetera-
no, tem na Linha Central Cruzei-
ro x Glória e às 15h, na Linha Ita-
pé, tem Itapé x Fate & Amigos FC. 

FUTEBOL
Finais do Municipal 
serão no domingo (19) 

MICRORREGIONAL 
Maravilha classificada 
para as quartas de final 

Formada por apenas pra-
tas da casa, a equipe sub-18 de 
futsal, comandada pelo profes-
sor Gian Mauro Silva, classifi-
cou-se para as quartas de final 
da fase microrregional dos Jogui-
nhos Abertos de Santa Catarina. 
Os meninos de Maravilha gole-

aram Itapiranga por 5 x 0 e per-
deram para Palma Sola por 4 x 2. 
A partida decisiva valendo vaga 
para as semifinais foi ontem (10), 
contra o Joni Gool de São Mi-
guel do Oeste. Até o fechamen-
to desta edição o resultado ain-
da não havia sido divulgado. 

MUNICIPAL Jogos serão hoje (11), partir das 15h

Cunha Porã realiza terceira rodada 
da Taça Sicredi de Vôlei 

Cidade das Crianças enfrentou ontem (10) a equipe miguel-oestina do Joni Gool

Divulgação

VÔLEI

ESTADUAL

MOTOS 

Bom Jesus do Oeste realiza jogos da 
última rodada do turno de classificação 

Liga Esportiva Fronteirista divulga diretrizes 
relacionadas à fase Oeste do Estadual 

Trilheiros de Maravilha prestigiam eventos na região 

Na noite de quarta-feira 
(8) Bom Jesus do Oeste re-
alizou mais jogos do Cam-
peonato Municipal de Vôlei. 
As partidas ocorreram no 
ginásio municipal e teve os 
seguintes resultados: pelo 
naipe feminino, Farmácia 
Fáe 2 x 2 Guaruportas; e no 
masculino, Cooper Itaipu 1 

x 3  Refrigeração Bom Jesus.
Na quinta-feira (9) 

teve mais jogos válidos 
pela última rodada do tur-
no. No naipe masculi-
no, Bomje Indústria e Co-
mércio 4 x 0 Perdidos na 
Quadra e no naipe femi-
nino Meninas da Segun-
da 1 x 3 Unidas por Acaso. Jogos são realizados nas quartas e quintas-feiras no ginásio municipal 
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A segunda rodada da 5ª 
Taça Sicredi de Voleibol foi dis-
putada no sábado (4), tendo 
como local o Ginásio Munici-
pal de Esportes de Cunha Porã. 
Cinco jogos marcaram a tarde 
esportiva, contando com os 
seguintes resultados: no naipe 
masculino Espaço Bem Viver/
Sicoob 0 x 2 Rapa das Quadras 
e Grafipan 1 x 2 Lunkes/Multi-
mix/Destak; e no naipe femi-
nino Time do Cipó 2 x 0 Gurias 
do Vôlei, Vôlei.com 1 x 2 Impé-
rio do Vôlei e Sicredi 0 x 2 Fe-
ras do Vôlei. 

Hoje (11) o campeona-
to continua com a 3ª rodada, 
com jogos iniciando às 15h, no 
Ginásio Municipal de Espor-

Espaço Bem Viver/Sicoob jogou contra Rapa das Quadras e perdeu por 2 sets a zero

Divulgação

tes. Primeiro jogo, pelo naipe 
feminino, tem Sicredi x Time 
do Cipó; depois é a vez dos 
homens: Trentino x Rapa das 

Quadras; em seguida voltam 
as mulheres em quadra com o 
duelo entre Feras do Vôlei x Vô-
lei.com; no naipe masculino 

Grafipan x Espaço Bem Viver/
Sicoob; e para fechar a rodada 
tem Império do Vôlei x Gurias 
do Vôlei, no naipe feminino. 

A Liga Esportiva Frontei-
rista (LEF), filiada à Federa-
ção Catarinense de Futebol, 
organizadora do Campeona-
to Catarinense de Futebol Não 

Profissional - Taça Schroeder 
Esquadrias de Futebol Fase 
Oeste 2019, comunica as en-
tidades participantes que de-
verão apresentar ao delegado 

do jogo três vias das relações 
de atletas participantes, jun-
tamente com a comissão téc-
nica, 30 minutos antes do iní-
cio da partida, devidamente 

assinada pelo responsável e 
pelo capitão de cada equipe. O 
quarto árbitro anotará na sú-
mula de jogo o horário do re-
cebimento das escalações.

O grupo de trilheiros 
de Maravilha esteve pre-
sente no domingo (5), em 
mais dois eventos. Par-
te dos representantes es-
teve na romaria organiza-
da pela Paróquia São José 
Operário de Maravilha e 
outros foram até o municí-
pio de Iraceminha partici-

par da 5ª edição do Trilhão 
dos Fugitivos, organiza-
do pelo grupo de trilhei-
ros Os Fugitivos, de Irace-
minha. Eles fizeram mais 
de 80 quilômetros de tri-
lhas com diversos desafios.  

Integrantes do grupo em Iraceminha, 
no evento dos Fugitivos
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