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ELEIÇÃO Pleito será nos dias 11 e 12 deste mês nos municípios da região

Chapa 5 faz campanha e visita 
professores antes da votação
EDERSON ABI

O Sindicato dos Traba-
lhadores em Educação rea-
liza a eleição para coorde-
nador estadual e em todas 
as regionais de Santa Ca-
tarina. Em Maravilha, são 
duas chapas concorrendo 
ao cargo de coordenador 
do Sinte: Chapa 2 e Cha-
pa 5. No Estado, são quatro 
chapas. 

Após ouvir os integran-
tes da Chapa 2 recentemen-
te, que tem como candidato 
Dalmir Borghetti, a reda-

entre as propostas, Sueli defende a saúde do trabalhador na educação

ção do Jornal O Líder rece-
beu na terça-feira (4) a can-
didata a coordenadora da 

chapa 5, Sueli Petry. Ela es-
teve acompanhada pelo in-
tegrante da mesma chapa, 

Élvio Prevedello. 
Com o slogan “Ação de-

mocrática: acreditar e ou-
sar”, a candidata a coordena-
dora, Sueli Petry, ressaltou 
as propostas e falou da cam-
panha. Segundo ela, as visi-
tas estão sendo nas escolas, 
onde estão os trabalhado-
res, além dos professores 
aposentados, que podem 
votar e compor chapa. “Nós 
precisamos nos desafiar e 
trazer os profissionais da 
educação”, afirma. Ela de-
fende a filiação e fortaleci-
mento do sindicato. 

Ederson Abi /O LíderALOCAR RECURSOS

É bonito dizer que queremos ser, digamos, uma empresa ino-
vadora.

Mas para acontecer, é preciso alocar recursos (tempo, esforço, 
dinheiro). Institucionalizar aquilo que queremos que aconteça.

O exemplo clássico é da 3M: 30% da receita precisa vir de pro-
dutos lançados nos últimos 5 anos. Isso obriga a criação constante 
de novas soluções.

Para isso a 3M criou a regra: 15% do tempo de trabalho é tem-
po livre, para ser alocado em qualquer projeto. Depois o Google fez 
parecido, e criou a regra dos 20%.

Já pensou, toda a sexta ser dia de criar novos projetos?
Fazer gestão é sistematizar o que precisa acontecer.

*
Acompanhei um debate sobre a troca de um sistema. “Vai 

resolver os nossos problemas”, alardeou um marinheiro de pri-
meira viagem.

Será que a troca da ferramenta corrige um trabalho malfeito?
Lembrei do Jim Collins, e do que ele e a equipe de pesquisa 

dele descobriram: a mediocridade é fruto de falha gerencial, e 
não tecnológica.

*
Imagine os espanhóis chegando na América pela primeira vez: 

os índios nunca haviam visto um barco. Como seria possível classi-
ficar aquele novo fenômeno?

Essa nossa dificuldade de enxergar o que é inédito continua, 
pois classificamos as coisas com base no que já conhecemos. A 
diferença, hoje, é que temos um repertório bem maior: dificil-
mente somos surpreendidos com algo completamente novo. 
Mas acontece.

E quando acontece, você admite que não sabe o que é? Ou ten-
ta arrumar uma causa (ou uma desculpa) para o desconhecido?

*
Recebi uma notícia trágica ontem, no início da noite. Eu esta-

va caminhando até o mercado. Senti o corpo amortecer. Comecei 
a imaginar o que fazer.

Um ou dois minutos depois começaram a chegar os indícios de 
que a notícia era falsa.

E realmente era. Alívio imediato.
E então? A primeira reação foi culpar o mensageiro, que espa-

lhou a notícia sem verificar.
A segunda reação foi ficar feliz e agradecido que o (meu) mun-

do continua intacto por mais um dia.
A terceira é a reflexão. Inúmeros “e se” passando pela ca-

beça. E a percepção da fragilidade das coisas – algo que já sa-
bemos, mas que esquecemos de propósito.
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LIÇÕES DE VIDA
nós somos responsáveis pela vida que temos. Culpar 
os outros pelo que nos acontece é cultivar a ilusão.

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

DESCOnECTAR

Todo conhecimento com as novas tecnologias é muito bom, desde que 
seja para o bem. No entanto, as crianças e os adultos deveriam ficar mui-
tas horas desconectados da mídia e estar ligados com a natureza. Levar as 
crianças para passear nos parques e áreas verdes para verem o que a natu-
reza nos proporciona. Tem gente que não larga o celular nem para ir ao ba-
nheiro. É um vício que prejudica muito a qualquer pessoa. Ficam alienadas...

Divulgação

Gasto de R$ 150 mil em diárias de prefeito 

O presidente da Câmara de Vereadores de Xaxim, Inácio Luiz Bracht, cri-
ticou na sessão de terça-feira (4) o gasto com diárias do prefeito, Lírio Dagort, 
em viagens para Florianópolis e Brasília. Em quase 30 meses de mandato, R$ 
152 mil já foram gastos. Segundo informações do portal Oeste Mais que en-
trou em contato com a assessoria de imprensa da prefeitura de Xaxim para 
ouvir o prefeito, Lírio Dagort, sobre a denúncia feita pelo presidente da Câ-
mara de Vereadores, mas não obteve retorno até a publicação desta notícia.

FIM DOS CONCURSOS PÚBLICOS

O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que 
concursos públicos ficarão suspensos pelos próximos 
anos para desinchar a máquina pública. Em audiên-
cia na Câmara, Guedes declarou que houve excesso de 
contratações nos governos anteriores, acompanhado 
de forte alta dos salários. Isso, segundo ele, prejudicou 
a situação financeira das prefeituras, estados e União.

FALECIMENTO

Faleceu na manhã de quarta-feira (5) o primeiro advogado atuante em São Mi-
guel do Oeste, Antônio Pichetti, aos 88 anos, completados no último dia 23 de maio. 
Ele era natural de Cruzeiro/SC, atual município de Concórdia. Além de advogado, 
área em que atuou por 61 anos, Antônio Pichetti foi deputado estadual por três man-
datos (1963-1967, 1967-1971 e 1975-1979), secretário de estado da Agricultura, secre-
tário-chefe da Casa Civil em Rondônia e historiador, sendo autor dos livros “Guerras e 
fronteiras do Sul”, “Histórias de Santa Catarina” e “As amantes de Jesus”. Na última se-
mana a Câmara homenageou Antônio Pichetti durante a sessão solene alusiva aos 60 
anos do Poder Judiciário. Ele foi lembrado por ter atuado na defesa do réu durante o 
primeiro júri da Comarca de São Miguel do Oeste, realizado em 1959. Na sessão sole-
ne, foi representado pelo filho Luiz. Pichetti era um grande amigo nosso e muito que-
rido na região Oeste catarinense. Lamentamos a sua morte. Condolências à família!

SABER JURÍDICO

Razoável conhecimento jurídico é indispensável para apro-
vação em concurso para juiz de Direito substituto, primeiro de-
grau na carreira da magistratura. Para ministro do Supremo Tri-
bunal Federal, ápice da magistratura, “notável” conhecimento 
jurídico. Não é necessário ser juiz de Direito para ocupar car-
go de ministro do STF, porém duas reprovações em concurso 
para magistratura, onde se exige menos, não demonstram a au-
sência de requisito indispensável? [João Nelson Paim Filho].

VESTIBULAR UNOESC

O processo seletivo e vestibular da Unoesc ocorre neste domingo (9) aos in-
teressados em ingressar na universidade. O vestibular da Unoesc faz parte do Sis-
tema Acafe e a prova é composta por redação e questões. A divulgação dos resul-
tados está prevista para o dia 19 de junho. São vagas para cursos distribuídos em 
10 municípios – Campos Novos, Capinzal, Chapecó, Joaçaba, Maravilha, Pinhal-
zinho, São José do Cedro, São Miguel do Oeste, Videira e Xanxerê. Para realizar a 
inscrição, basta acessar o site da Unoesc. Do total de cursos disponíveis, 24 tem 
ingresso por meio do processo seletivo, que é a forma de ingresso na universida-
de na qual a seleção dos candidatos é realizada com base na média do histórico 
escolar do ensino médio ou pela nota da redação do Enem. A outra forma de in-
gresso é o vestibular, que está com inscrições abertas para o curso de Medicina.

ADVOGADA MARIA HELENA

Advogada, especialista em direito previdenciário, direi-
to constitucional e novos direitos e com mestrado em direi-
tos fundamentais, Maria Helena Pinheiro Renck publicou um li-
vro pela editora Alteridade no último mês. “A limitação temporal 
do conceito de pessoa com deficiência: restrição ao direito fun-
damental ao benefício assistencial” é o título de sua obra. Ain-
da não tivemos acesso à mesma, mas como conhecemos a au-
tora e sua competência, temos certeza que seu livro agradará a 
todos em cheio. Parabéns à prezada amiga, colega e professora!

POlÍTiCO viTOriOSO

O deputado Celso Maldaner foi vi-
torioso nas eleições do diretório do seu 
partido, o MDB, no último fim de se-
mana, quando foi conduzido ao car-
go de presidente para mandato de dois 
anos. Mais uma disputa que o nosso re-
presentante saiu vitorioso, aliás, em to-
das as eleições que participou sempre 
ficou à frente. Méritos a ele pelo seu 
trabalho e dedicação, e o povo, de um 
modo geral, o aprova. Parabéns, depu-
tado, e sucesso na nova empreitada!

DEPUtADO EMENDA

na quarta-feira (5) o deputado 
marcos vieira apelidou de Deputado 
emenda o colega Fabiano da luz 
(PT), de Pinhalzinho. a explicação 
é que Da luz está em seu primeiro 
mandato e foi o parlamentar que 
mais emendas apresentou para 
a reforma administrativa do 
governador, Carlos moisés, e agora 
quebrou outro recorde de emendas à 
lei de Diretrizes Orçamentárias (lDO).
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por LUIZ CLÁUDIO CARPES

dIRETO 
AO PONTO

CHEgOU A nOTíCIA QUE TODOS ESPERAVAM
O Jornal O Líder, edição da semana passada, trouxe como 

destaque de capa a notícia de que o IMA liberou a licença para 
as obras do Rio Iracema. A informação, que acima me reportei 
como notícia que todos esperavam, traz pelo menos um alívio 
para a população e também uma expectativa. O alívio porque 
estas obras devem acabar com o tormento de tantos e o medo 
de que o rio saia do leito em período de chuvas torrenciais, e 
a expectativa de quando as obras começarão e naturalmente, 
quando terminarão. Segundo informações contidas aqui, no 
Jornal O Líder, as obras devem começar já nos próximos dias.

LIBERAÇÃO VEM EM PERíODO COnTURBADO DO IMA
O Instituto do Meio Ambiente, antiga Fatma, viveu perío-

do conturbado. Talvez ainda viva, pois muitos fatos estão ainda 
sendo apurados. Um deles recaía exatamente na questão de li-
beração de obras por conta do licenciamento ambiental, já que 
segundo as informações amplamente divulgadas na imprensa, 
pairavam irregularidades e possíveis favorecimentos. No caso 
de Maravilha, e em especial na questão ambiental envolvendo 
o Rio Iracema, não acredito que tenha havido irregularidade e 
nem atrasos. Todavia, esta é minha percepção. Para a população 
como um todo, ficava aquele receio de que pudesse haver algo 
neste sentido. Portanto, a própria liberação ambiental com a li-
beração da LAI (licença ambiental de instalação) traz também 
uma certeza para a comunidade, de que realmente o período 
em que houve a espera para tal liberação tenha sido efetivamen-
te por conta de análises criteriosas e necessárias, por ser uma 
obra que mexe sensivelmente em questões ambientais. 

CHUVAS E TRAUMAS
É também certo dizer que cada vez que temos chuvas mais 

volumosas, o cidadão que mora às margens do Rio Iracema 
vive período de medo. Chega a ser traumático. Muitas famílias 
já tiveram suas casas invadidas pelas águas, estabelecimen-
tos comerciais já tiveram perdas significativas. Enfim, cada vez 
que o tempo se torna instável ou que se desenha algum qua-
dro climático de chuvas mais intensas, as pessoas vivem pe-
ríodos de medo. As obras trarão, além de tudo, tranquilidade 
para a população. 

ESfORÇO DA ADMInISTRAÇÃO MUnICIPAL
E para concluir nosso espaço de hoje, já disse e torno a es-

crever. A prefeita, Rosimar Maldaner, o vice, Sandro Donati, e a 
equipe envolvida em todo o estudo e projeto entram para a his-
tória. É uma situação que já vem de tanto tempo e que várias ad-
ministrações já passaram pela prefeitura e o problema persistia. 
Agora, com a resolução, esta administração fará história. E não 
é só por conta da publicidade que se dará ao ato. É pelo que isso 
vai significar para a população. 

A Câmara de Vereado-
res de Maravilha promoveu 
a primeira sessão ordinária 
do mês de junho na segunda-
feira (3), no Plenário Frei Sil-
vestre Gialdi. A sessão contou 
com a presença dos acadêmi-
cos do 10º período do curso 
de Agronomia da Unoesc Ma-
ravilha e do professor da dis-
ciplina de Política e Desenvol-
vimento Rural, Milton Melz. 
“O objetivo da participação na 
sessão foi procurar demons-
trar aos alunos a importân-
cia da política no nosso meio. 
Precisamos ser mais atuantes. 
Temos que gostar de política”, 
ressalta o professor.

Na ocasião, várias maté-
rias deram entrada na sessão. 
O projeto de lei nº 18/2019 
dispõe sobre cessão de uso 
de um distribuidor de adubo 
orgânico líquido para a Asso-
ciação Comunitária de Tope 
da Serra.

O projeto de lei nº 
19/2019 dispõe sobre a cria-
ção do Sistema Municipal de 
Cultura de Maravilha.

A mensagem substituti-
va ao projeto de lei comple-
mentar (PLC) nº 5/2019 al-
tera a lei complementar nº 
093/2016, que dispõe sobre 
normas relativas ao Plano Di-
retor de Maravilha. 

O PLC nº 9/2019 altera a 
lei complementar nº 98/2016, 
que dispõe sobre as normas 
relativas ao Sistema Viário de 
Maravilha.

O PLC nº 10/2019 alte-

LEgISLATIVO Deram entrada projetos de lei, indicações, 
requerimentos e moções 

Primeira sessão de junho foi 
realizada na segunda-feira (3) 

Próxima sessão da Câmara está marcada para segunda-feira (10), a partir das 19h

Nelcir Dall’Agnol/O Líder

ra a lei complementar nº 
095/2016, que dispõe sobre 
normas relativas ao Plano Di-
retor de Maravilha.

O PLC nº 11/2019 alte-
ra a lei complementar nº 
093/2016, que dispõe sobre 
normas relativas ao Plano Di-
retor de Maravilha.

O PLC nº 12/2019 altera a 
lei complementar nº 91/2016, 
que dispõe sobre normas re-
lativas à utilização do bem
-estar público do município – 
Código de Posturas.

O PLC nº 13/2019 alte-
ra a lei complementar nº 
099/2016, que dispõe sobre 
as normas relativas ao solo 
urbano do município.

A indicação nº 34/2019, 
de autoria do vereador Ita-
mar Alder (PSD), sugere que 
o Executivo providencie me-
lhorias em toda a extensão da 
Rua E, no Novo Bairro, reali-
zando o perfilamento asfálti-
co da via.

A indicação nº 36/2019, 
de autoria do vereador Ade-
mir Unser (PP), pede que o 
Executivo providencie me-
lhorias na estrada de Linha 

São Paulo, no interior do mu-
nicípio.

A indicação nº 38/2019, 
de autoria do vereador Jan-
dir Primon (PP), sugere que o 
Executivo utilize parte do re-
jeito de asfalto que será reti-
rado da Avenida Maravilha, 
para melhorias na perimetral 
que dá acesso aos loteamen-
tos Aurora, Estrela e Jardim 
Itália. Além disso, o vereador 
sugere que busque junto ao 
Dnit a possibilidade de do-
ação do rejeito de asfalto re-
tirado da BR, no trecho que 
corresponde ao perímetro do 
município, para que, da mes-
ma forma, seja utilizado para 
execução do perfilamento as-
fáltico nas ruas da cidade.

REQUERIMEnTO
Esteve na pauta o reque-

rimento nº 8/2019, de autoria 
do vereador Jandir Primon, 
que requer que o Executivo, 
junto à direção estadual da 
Casan, promova aditamento 
no contrato de prestação de 
serviço firmado entre o mu-
nicípio e a Casan, para que 
seja instalado, nas ligações de 

água dos consumidores, apa-
relho denominado bloquea-
dor de ar, que passa pelo hi-
drômetro. Conforme Primon, 
também presidente da Casa, 
a instalação é esperada pela 
população. 

O requerimento foi apro-
vado pela Casa.

MOÇõES 
Deu entrada na Casa a 

moção nº 05/2019, do vere-
ador Jandir Primon. O do-
cumento, que será encami-
nhado para a Casan, para a 
Agência de Regulação de Ser-
viços Públicos de Santa Cata-
rina (Aresc), para o presiden-
te da Assembleia Legislativa, 
deputado Júlio Garcia, e de-
mais deputados estaduais, 
demonstra contrariedade ao 
novo modelo de estrutura ta-
rifária proposto pela Casan. A 
moção será votada na próxi-
ma sessão.

A moção nº 4/2019, de 
autoria dos vereadores da 
bancada do Partido Progres-
sista (PP), foi aprovada na se-
gunda-feira (3). O documen-
to, que será encaminhado ao 
presidente da Assembleia Le-
gislativa de Santa Catarina, 
deputado Júlio Garcia, e aos 
demais deputados estadu-
ais, manifesta apoio à apro-
vação do projeto de lei nº 
0113.9/2019, de autoria do 
deputado Altair Silva, que 
institui o Fundo de Manuten-
ção e Conservação das Rodo-
vias Estaduais.

POLíTICA
Celso Maldaner é eleito novo presidente 
estadual do MDB

Eleito para mandato de dois 
anos, o deputado federal Celso Mal-
daner é o novo presidente do MDB 
catarinense. Após aprovação de cha-
pa única, os integrantes do novo di-
retório escolheram o novo comando 
da sigla. Maldaner superou o sena-
dor Dário Berger por 39 votos a 31. 

O deputado destacou que fi-
cou feliz com o resultado e se sen-
te orgulhoso em assumir a função 
após uma longa trajetória política 

com o MDB. O novo presidente dis-
se que o mandato será de muito tra-
balho e transparência, com foco 
principalmente nas eleições muni-
cipais de 2020. Maldaner anunciou 
um encontro dos prefeitos da si-
gla, para o dia 6 de julho, em Curi-
tibanos, que considera a arranca-
da para o próximo pleito eleitoral.  
O parlamentar também adian-
tou que pretende recriar a asso-
ciação dos prefeitos do partido. mandato do novo presidente é de dois anos

Divulgação
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COMEÇOU

Com aproximadamente duas semanas de atraso, as obras de revita-
lização da Avenida Maravilha começaram. Segunda-feira (3), na primei-
ra hora as equipes da empresa vencedora da licitação para fazer o tra-
balho estavam no local para começar. A combinação trânsito com obras 
não é de hoje a melhor, mas até então, pelo que dá pra perceber, um não 
está interferindo no outro. Como a obra está sendo realizada em apenas 
uma pista, a outra fica livre para os veículos que vêm da BR-282. Já aque-
les que saem devem pegar um desvio pela rua ao lado do posto de seca-
gem de grãos da Cooperativa Auriverde e outro pela rua ao lado do Su-
per Dallas. Nesta primeira semana o clima colaborou, depois que foi 
culpado pelo atraso em relação ao dia anunciado para começar. 

GRANDES EDUCADORES 

Hoje (8) a equipe do Centro Educacional Infantil Cinderela promove a primeira edição da “Festa de quem cuida de mim”. Para a família, o even-
to foi pensado com o objetivo de angariar recursos, mas também promover a integração. Com entrada gratuita, a festa terá a comercialização de ca-
chorro-quente, brigadeiro, pastel, bolo, suco, refrigerante e água. Outra ação realizada hoje (8) é a tradicional galinhada do Centro Educacional Mun-
do Infantil (Caic), que ocorre ao meio-dia no Parque de Exposições Carlos Alberto Begrow. Os ingressos da 10ª edição para adultos custam R$ 15 e 
crianças de seis a 10 anos pagam R$ 10. As iniciativas, e muitas outras que são oferecidas com frequência em Maravilha, são prova de que os profissio-
nais da escola buscam sempre o melhor para os estudantes. Fazem muito mais do que a obrigação, trabalham para conseguir comprar materiais esco-
lares, cozinham, organizam festas, venda de lanche e até brechó. Iniciativas não faltam. Agora cabe a nós, comunidade, fazer valer a pena o esforço. 

Bruno Kelly/Reuters

MEIO AMBIENTE
Em 5 de junho é comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente, tema que causa preo-

cupação no Brasil em razão de políticas ineficientes. O desmatamento na Floresta Amazôni-
ca, por exemplo, atingiu o recorde de maio. No último mês foram derrubados o equivalente a 
dois campos de futebol por minuto, aumento de 34% em relação ao ano anterior. Mesmo com 
tais dados, propostas de alteração de leis seguem tramitando, a maioria para reduzir a área pro-
tegida. Em um momento que outros países estão provendo mudanças em prol do meio am-
biente, a mera possibilidade de fazer tais alterações deve ser vista como um retrocesso. 

A OBRA VAI PARAR

O trabalho de revitalização da Br-282 deve sofrer nova 
paralisação. O fantasma da épica revitalização da Br-163 
(que está um caos há anos) está atormentando quem usa a 
principal rodovia do extremo-Oeste catarinense. a empresa 
diz que deve parar, o Dnit não sabe para que lado correr 
(não tem dinheiro) e os políticos se apegam na declaração 
do governo federal de que vai dar tudo certo. enquanto isso, 
buracos e mais buracos na vida dos motoristas. 

Polêmica das cadeirinhas 
Ainda pendente de aprovação, uma nova proposta do governo 

federal vem dividindo opiniões. A flexibilização das multas, ou o 
fim delas, para quem transportar crianças em veículos de passeio 
sem o uso da cadeirinha. Infelizmente medidas educativas não 
funcionam para a maioria dos brasileiros, eles só aprendem quan-
do pesa no bolso. É claro que os pais deveriam saber que trans-
portar crianças fora da cadeirinha traz muita insegurança, e pode, 
sim, ser fatal em caso de acidente, mas nem sempre é assim. Tem 
muito pai e mãe irresponsável, tem muito motorista irresponsável, 
e é justamente para garantir a segurança de todos que servem as 
leis de trânsito. Flexibilizar uma legislação que trata sobre a segu-
rança das crianças não parece justificável. Num país onde o trân-
sito mata tantos inocentes, não podemos arriscar com medidas 
que podem contribuir ainda mais para a insegurança nas estradas. 

Coleta seletiva 
É notório o crescimento de municípios que estão aderindo à coleta seletiva de lixo. 

Em Maravilha o novo sistema de recolhimento completou um ano nesta semana, possibi-
litando a reciclagem dos materiais e subsídios para uma entidade social. Aos poucos, mu-
nicípios da região da Amerios também estão implantando a coleta seletiva em suas cida-
des. É o caso de Tigrinhos, por exemplo, que implantou nesta semana contêineres nas ruas 
para separar o lixo corretamente. A prática faz parte do Pla-
no Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Só-
lidos, que visa orientar as decisões e estabelecer me-
tas para a melhoria da destinação e disposição 
final do lixo nos municípios da região da Ame-
rios. São projetos que instigam a conscientização 
de todos os moradores para um futuro melhor.

Carine Arenhardt/O Líder
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por DR. DENy DONAtO ALFANO 

PSIqUE & AMOR
Psicoterapeuta e antropólogo (49) 98895 5231

CARINE ARENHARDT

A entrada da cidade de 
Maravilha já está ganhan-
do cara nova. A equipe da 
empresa Gaia Rodovias co-
meçou nesta semana a 
obra de revitalização com-
pleta da Avenida Maravi-
lha, com investimento de R$ 
4.169.693,70, recurso finan-
ciado pelo município. Nes-
ta semana o clima colaborou, 
possibilitando o bom anda-
mento do serviço com diver-
sas máquinas e trabalhadores 
empenhados na obra.

A revitalização teve iní-
cio no trecho entre o trevo 

REVITALIZAÇÃO COMPLETA O trabalho começou no trecho entre o 
trevo de acesso à cidade e o Mercado Dallas

Com alterações no trânsito, começa 
a obra na Avenida Maravilha 

Obra começou nas proximidades do trevo

de acesso à cidade e o Merca-
do Dallas, com alterações no 
trânsito na saída da cidade. 
Nesta primeira fase o trânsito 
fica interrompido para a saí-
da de veículos pelo trevo, as-
sim como o estacionamento 

fica temporariamente inter-
ditado. Os desvios traçados 
para a saída dos automóveis 
são pela Avenida Entre Rios, 
Avenida Presidente Vargas, 
Rua João Regner e Rua Aveli-
no Ghiel. A entrada continua 

liberada pelo trevo. 
A obra, que prevê a res-

tauração completa do asfal-
to, nova iluminação, ciclo-
via, parklets (áreas de lazer 
em meio às árvores) e cal-
çadas, será dividida em três 
etapas. Despois da primeira 
fase, que será nas proximi-
dades do trevo, a empresa 
Gaia vai trabalhar no tre-
cho entre o Mercado Dallas 
até a rótula da Avenida Pre-
sidente Vargas e na última 
etapa entre a rótula da Pre-
sidente Vargas até a esqui-
na com a Avenida Sul Brasil. 
O prazo para execução é de 
13 meses.

Carine Arenhardt/O Líder

LD-8
LEO Clube Maravilha participa de conferência distrital 
DIANA HEINz

A 20ª Conferência do Dis-
trito LEO LD-8 foi realizada no 
último fim de semana em Vi-
deira. O evento marca a pas-
sagem do gabinete do Distri-
to e contou com a presença de 
mais de 250 pessoas de todo 
o D8, sendo que o LEO Clu-
be Maravilha participou do en-
contro com 35 companheiros. 

A programação contou 
com a palestra do compa-
nheiro LEO Ricardo Komat-
su, abordando o tema “LEO 
clubes além do horizonte, li-
derando para a vida!”, o lan-
çamento do livro Legados, 
abordando toda a história de 
fundação do Distrito LEO LD-
8, que completa 35 anos de 

fundação. No encontro tam-
bém teve homenagem espe-
cial a todos os presidentes que 
estiveram à frente do Distrito 
LEO LD-8 nos 35 anos de fun-
dação, concursos artísticos, 
plenárias, sede dos próximos 
eventos e homenagens aos cm-

panheiros que completam 30 
anos, idade-limite de participa-
ção ao programa LEO Clube. 

Os maravilhenses trouxe-
ram diversos prêmios para casa, 
como o de maior delegação, 
presidência destaque, vice-pre-
sidente destaque, tesouraria 

destaque, diretoria de campa-
nha destaque. “Tivemos outras 
premiações, como o clube que 
mais participou de eventos, ga-
nhamos concursos artísticos e 
várias outras coisas. Também 
fomos destacados por algumas 
campanhas”, explica a diretoria. 

Clube maravilhense levou 35 integrantes e recebeu o título de maior delegação do evento

Divulgação

36ª EDIÇÃO
Lions Clube Maravilha 
organiza feijoada

A 36ª edição da feijoada promovida pelo Lions Clube Mara-
vilha será no dia 15 de junho, com entrega das bandejas no Salão 
Paroquial Católico de Maravilha. Conforme o presidente do Lions 
Clube Maravilha, Silvino Giacomin, a entrega das bandejas será a 
partir das 11h. O presidente do clube destaca que as fichas podem 
ser adquiridas pelo valor de R$ 20 com membros do clube e os re-
cursos serão revertidos para compra de cadeiras de rodas e mu-
letas para empréstimo a pessoas da comunidade que precisem 
dos materiais. Serão vendidas 700 fichas para a edição deste ano.  

COMO SUPERAR O 
nEgATIVO E OS TRAUMAS

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

O trauma vem definido como uma ferida psíqui-
ca, consequência de um evento negativo, que afe-
ta de maneira dramática, causando dor e angústia 
emotiva. 

Nós não podemos mudar o passado. Não po-
demos mudar nossa infância. Violências, abusos, 
abandonos, ambivalências e ausências muitas vezes 
marcam o nosso passado e repetem no nosso pre-
sente. 

Mas os traumas podem até ter uma função po-
sitiva, quando vêm conhecidos e reconhecidos pro-
fundamente e assim podem ser usados para lidar 
com situações parecidas e doloridas no futuro. Tem 
uma maneira para sair fortalecido de um ou mais 
traumas. 

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

Temos que levar em conta que a nossa memó-
ria trabalha seletivamente para excluir as lembran-
ças dos eventos negativos. Amnésia e apatia agem 
como armaduras e escudos diante do que não sabe-
mos gerenciar. 

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

Primariamente, obviamente, recorrer a um pro-
fissional. E depois, é muito importante acercar-se 
de pessoas do que você confia e abrir-se: pessoas 
empáticas. Buscar uma vida social satisfatória. Não 
isolar-se. Jogar fora pensamentos negativos; talvez 
escrevendo-os num papel e colocando-os numa cai-
xinha para depois jogar fora ou queimar. 

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

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

Todo esse processo vem muito acelerado com 
uma boa terapia. Porque o primeiro passo para su-
perar o passado e o negativo é sempre decidir que se 
quer ter um futuro melhor. E isto nem sempre é fácil. 
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LUIZ CARLOS
PRATES

CADASTRAMEnTO BIOMÉTRICO 
Cartório Eleitoral divulga horários especiais para junho 
CARINE ARENHARDT

Faltando menos de um mês 
para o fim da revisão obrigató-
ria do eleitorado, o Cartório da 
58ª Zona Eleitoral está intensi-
ficando os horários especiais de 
atendimento. Para este mês, se-
rão dois sábados com plantão 
de atendimento, além de ho-
rário diferenciado na última se-
mana de junho. 

Os sábados de plantão estão 
marcados para os dias 15 e 22, 
quando a equipe vai atender aos 
eleitores das 9h às 15h. Entre os 
dias 24 e 28 de junho, última se-
mana da revisão, o Cartório vai 

Carine Arenhardt/O Líder

equipe faz atendimentos em horários especiais

ampliar o horário de atendimen-
to, das 9h às 17h. O objetivo é fa-
cilitar a procura dos eleitores que 
ainda não fizeram o cadastra-
mento biométrico. 

O eleitor que não tiver fei-

to a biometria até o dia 28 de ju-
nho terá o título cancelado. Fa-
zem parte da 58ª Zona Eleitoral 
os municípios de Maravilha, San-
ta Terezinha do Progresso, Tigri-
nhos, Iraceminha, Flor do Sertão 

e São Miguel da Boa Vista. Em 
Maravilha, são aproximadamen-
te 3.500 eleitores pendentes. 

ÔnIBUS DE SAnTA TEREZInHA 
DO PROgRESSO

O Cartório Eleitoral de Ma-
ravilha firmou parceira com a 
prefeitura de Santa Terezinha do 
Progresso, para disponibilizar 
um meio de transporte aos eleito-
res que ainda não passaram pela 
revisão obrigatória. Até o fim do 
mês terá roteiro de ônibus nos dias 
14 e 21, sempre com saída às 13h 
da rodoviária. Os eleitores interes-
sados devem fazer a confirmação 
pelo telefone (49) 3657 0262.

Oficialização do termo de cooperação em maravilha

A UnIÃO fAZ A VIDA
Sicredi promove assinatura do termo de 
cooperação em Maravilha

O Programa A União Faz a 
Vida (PUFV) beneficia crian-
ças e adolescentes da área de 
atuação da Sicredi Alto Uru-
guai RS/SC/MG há 20 anos. Em 
uma parceria entre as Secreta-
rias de Educação e a cooperati-
va, a iniciativa está presente em 
12 municípios: Maravilha, Ro-
deio Bonito, Vista Alegre, Ame-
tista do Sul, Pinhal, Taquaruçu 
do Sul, Planalto, Erval Seco, Fre-
derico Westphalen, São Carlos, 
Pinheirinho do Vale e Caiçara.  

Em Maravilha a oficializa-

Sicredi Alto Uruguai RS/SC/MG

ção do termo de cooperação 
ocorreu no último dia 29.  Atual-

mente mais de 70 escolas, 7.500 
alunos (entre educação infan-

til, séries iniciais, séries finais e 
ensino médio), 700 educadores 
e 500 funcionários fazem par-
te do programa, que trabalha 
com a metodologia de projetos, 
englobando o desenvolvimen-
to de conhecimentos específicos 
previstos no currículo escolar.

São mais de R$ 410 mil in-
vestidos anualmente em proje-
tos desenvolvidos pelas crian-
ças e adolescentes, tendo como 
essência a construção, vivên-
cias de atitudes e valores de 
cooperação e cidadania.

MARAVILHA Venda dos materiais recicláveis já resultou no repasse 
de mais de R$ 100 mil para a Rede Feminina

Em um ano, Coleta Seletiva acumula 
mais mil toneladas de resíduos 

Implantada no dia 5 de ju-
nho de 2018, Dia Mundial do 
Meio Ambiente, a coleta seletiva 
de resíduos completou um ano 
de atividade em Maravilha. Em 
um ano, o programa evitou que 
fossem enviadas para o aterro sa-
nitário mais de mil toneladas de 
resíduos recicláveis. 

A venda desses materiais já 
reverteu um valor superior a R$ 
100 mil, montante que foi re-
passado para a Rede Feminina 
de Combate ao Câncer de Ma-
ravilha. Na avaliação da prefei-
ta, Rosimar Maldaner, o progra-
ma está atingindo seu objetivo 
de colaborar com a preserva-

Central de valorização de resíduos da empresa TOS ambiental que faz a recolha

Arquivo/O Líder

ção do meio ambiente e recur-
sos naturais e o desempenho 
pode ser ainda melhor com o 
apoio de toda a população. 

Ela destaca que o municí-
pio tem a coleta seletiva, con-

têiner exclusivo para coleta de 
eletrônicos na Secretaria de 
Obras, campanhas específicas 
de coleta de móveis, mas infe-
lizmente alguns munícipes ain-
da fazem o descarte de resíduos 

de maneira irregular. 
O município planeja am-

pliar o número de contêineres 
disponíveis para os resíduos 
orgânicos e recicláveis e novas 
campanhas de conscientização 
com as educadoras da casa de 
contação de histórias conver-
sando com a população, nas es-
colas e empresas. O poder Exe-
cutivo também se reuniu com 
diversos grupos e entidades e 
a prefeita vai enviar para a Câ-
mara de Vereadores uma lei 
propondo uma nova distri-
buição dos recursos arrecada-
dos com a venda dos resíduos 
recicláveis. 

DInHEIRO E DOEnÇAS
Já falei aqui que são raríssimos pacientes de câncer e de car-

diopatias nos hospitais psiquiátricos, nos pátios de hospício, 
como se dizia no passado. Intrigante isso. Claro que deve haver 
pacientes amolados com essas patologias, mas os estudos inter-
nacionais garantem que são casos raríssimos. Por quê?

As respostas têm sido evasivas, mas... Dia destes, no programa 
Balanço Geral, da RIC/TV Record, onde faço comentários diaria-
mente, uma reportagem destacou-se das demais. A reportagem 
tinha por título: - “Endividamento gera doenças”. A matéria esta-
va alicerçada sobre pesquisas do Instituto Locomotiva. Para mim 
e muitos, nenhuma surpresa, nem pisquei os olhos. 

Falo dessa questão “desde que nasci”, na televisão... Endivida-
mento, contas atrasadas, para pessoas responsáveis, produz in-
quietação, preocupação, medo... E essas emoções elevam na cor-
rente sanguínea a presença dos hormônios do estresse: cortisol e 
adrenalina. São hormônios “do bem”, mas são do bem quando es-
tamos diante de desafios “físicos” que podem ou devem ser en-
frentados com os punhos ou com as pernas... Sem isso, sem essa 
necessidade de fuga ou luta, esses hormônios nos minam a saúde. 
Cardiopatias na linha de frente e todas as demais que podem cor-
roer a boa saúde de até então.

Nosso modo de pensar, percepções e reações, tanto nos po-
dem levar para a fornalha de todas as doenças quanto produzir 
“milagrosas” curas. O endividamento, por si só, não produz ne-
nhum emoção corrosiva em qualquer de nós, ele só produz danos 
quanto temos vergonha e responsabilidades assumidas. Muitos 
endividados dormem até melhor depois de suas dívidas e golpes. 

A somatização é um processo natural na condição humana, 
isto é, nossas preocupações, remorsos e medos produzindo doen-
ças físicas e infelicidades aparentemente inexplicáveis. Para uma 
vida saudável é indispensável cabeça em paz e simplicidade nos 
usos e costumes, mas... Não é esse o padrão dominante na socie-
dade em que vivemos. Vivemos nos incentivos para gastar e nos 
exibir, “mentindo” aos outros que temos poder econômico e so-
mos felizes. Tudo mentira. Só os simples tendem a ser felizes. 

Um casamento de endividados, homem e mulher na mesma 
cama, será um casamento desastroso. É bom lembrar que “mais 
que o sexo, finanças arruínam casamentos”. Nem Apolo e Afrodi-
te resistem a um casamento sem dinheiro... É estatístico e é mun-
dial essa verdade. Os desiquilibrados se endividam, não por dí-
vidas das necessidades, mas por dívidas dos “desejos”. Semeiam? 
Colham e chiem...

DESCARO
Sim, descaro. Muitos fazem filhos e depois querem que as 

“prefeituras” cuidem das crianças. – “Ah, mas a mulher tem que 
trabalhar fora, horário integral, então, as crianças têm que ficar na 
creche em horário integral”! E por que os pais, falsos machos, não 
cuidam dos filhos? A maioria deles faz o filho e cai fora, ou nem 
aí... Até quando essa irresponsabilidade no gerar filhos? 

SAfADOS
E agora, ouça esta: - “Novo Minha Casa/Minha Vida deve ter 

aluguel em vez de posse na faixa de menor renda”. Os caras ago-
ra vão pagar “aluguel”, (aluguel puramente simbólico) não terão 
mais a escritura de posse. Sabes por quê? Porque muitíssimos en-
travam no “negócio”, alegando pobreza, pegavam a escritura e se-
manas depois vendiam a casa, voltavam à “vulnerabilidade”. E 
buscavam nova casa... Pegar esses safados pelo pescoço e...

fALTA DIZER
Qual o bem mais precioso de todos nós? Bolas, a saúde.  En-

tão, agora ouça esta do livro Pílulas Para Prolongar a Juventude 
(vale dizer, saúde): - “Reduza o consumo de carne vermelha; seu 
consumo está relacionado com doenças das artérias, aterosclero-
se e câncer”. Não é o que dizem nas publicidades... 
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Além de efetuar compras nas lojas físicas, consumidores contam 
agora com a opção de adquirir produtos on-line

Rede Iguatemi lança 
e-commerce em Maravilha 

InOVAÇÃO

CAMILLA CONSTANTIN

De forma pioneira no 
município, a Rede 
Iguatemi lançou seu 

e-commerce na sexta-feira 
(7). Com a novidade, os clien-
tes podem fazer compras pela 
internet e receber os produtos 
em casa, economizando tem-

po e dinheiro. 
Conforme os respon-

sáveis, o lançamento é fei-
to após um ano de muito tra-
balho e estudos e todos os 
produtos disponíveis nas lo-
jas físicas estarão à disposi-
ção pelo e-commerce. “A tec-
nologia faz parte da vida das 
pessoas, estamos na era digi-

tal. Sete em cada dez consu-
midores brasileiros já fazem 
compras pela internet. Pen-
sando nisso, lançamos essa 
ferramenta, muito explorada 
em grandes centros. Perto de 
nós temos exemplos em Cha-
pecó e São Miguel do Oeste, 
que serviram como referên-
cia”, explicam. 

O e-commerce pode ser acessado pelo 
endereço www.superiguatemi.com.br 
ou pelo aplicativo Sitemercado, para 
android, iOS ou Windows. O cliente faz 
um cadastro simples e fácil, vinculado 
inclusive por meio do Facebook, e 
encontra os produtos dispostos em 
uma interface clara e moderna.
após efetuar a compra, o consumidor 
escolhe se deseja retirar os itens na 
loja ou receber em casa e finaliza 
informando a forma de pagamento. 
De acordo com a equipe, profissionais 

treinados irão fazer a separação dos 
produtos no mercado. “Com atualização 
de hora em hora, nossa base de dados 
envia as informações de produtos e 
preços para o site”, afirmam.
Os clientes podem fazer compras a 
partir de r$ 20, com a opção de fazer 
o pagamento on-line com cartão de 
crédito ou por dinheiro no momento 
da entrega. no caso de retirar na loja, 
o cliente pode pagar com todas as 
formas disponíveis na loja física, exceto 
por convênio.

COMO fUnCIOnA?

e-commerce é de fácil acesso e dividido por setores

rafael, altair, ademir, ilga e armando albrecht lançamento foi promovido na manhã de sexta-feira (7), no iguatemi alimentos 

Fotos: Camilla Constantin/O Líder

Divulgação
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“até por questão de economia, 
ocupar-se é melhor que 
preocupar-se”

Roberto Curt Dopheide
por RAqUEL BASSO HÜBNER

ECONOMIA E NEGÓCIOS
raquel@jornalolider.com.br

CAIxA ANUNCIA CONtRAtAÇÃO DE MIL PESSOAS 
APROVADAS EM CONCURSO EM 2014

O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, anunciou a contrata-
ção de mil pessoas que já passaram em concurso ainda em 2014 para trabalharem nas agên-
cias do banco. Entre 50% e 75% dos chamados serão candidatos com algum tipo de defi-
ciência. “A Caixa é o maior patrocinador do esporte paralímpico, mas apenas 1,67% dos 
funcionários da Caixa têm deficiência, enquanto a lei exige um mínimo de 5% do pesso-
al. Os outros bancos têm 5%, e com isso vamos nos aproximar desse patamar”, afirmou Gui-
marães, que lembrou que a instituição lançou um novo Programa de Demissão Voluntá-
ria Assistida (PDVA) na segunda-feira (3), com a possibilidade de até 3.200 adesões.

José Cruz/Agência Brasil

Brasil suspende 126 
mil declarações de 
agricultura familiar

O Ministério da Agricultura anunciou na 
quarta-feira (5) a suspensão de 126.412 de-
clarações de agricultura familiar, após indí-
cios de irregularidades apontados por au-
ditoria de 2018 do Tribunal de Contas da 
União (TCU). A declaração é o passapor-
te de acesso às políticas públicas do governo 
federal para a agricultura familiar, e os afeta-
dos possuem 30 dias para recorrer, demons-
trando que corrigiram as irregularidades 
identificadas e solicitando o desbloqueio.

Divulgação

Anúncio do Plano Safra 
pode atrasar

O anúncio do Plano Safra, marcado para 
12 de junho, pode ser postergado depois de 
um revés para o governo por votação adiada 
na quarta-feira (5) na Comissão Mista de Or-
çamento (CMO). A suspensão da votação na 
CMO para autorização de operações suple-
mentares de crédito, de R$ 248,9 bilhões, foi re-
cebida com apreensão na pasta agrícola, pois 
desses recursos extraordinários sairiam as ver-
bas previstas no Plano Safra para equaliza-
ção de taxas de juros. A discussão da matéria 
deve ser retomada na CMO apenas no dia 11.

Mais de 5 mil empresas caem na 
malha fina e devem R$ 1 bilhão

A Receita Federal identificou mais de R$ 1 bi-
lhão em sonegação fiscal de empresas, entre março 
e maio deste ano. No período, foram autuadas 5.241 
empresas em todo o país por irregularidades no Im-
posto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e na Contri-
buição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) do ano-
calendário 2014. O crédito tributário lançado, que 
inclui juros moratórios e multa de ofício de 75%, to-
talizou R$ 1.002.536.449,16. A Receita Federal orienta 
as empresas com irregularidades no IRPJ e na CSLL 
dos anos-calendário seguintes a se autorregulariza-
rem. Em junho de 2019 serão iniciadas as ações re-
ferentes ao ano-calendário 2015, com envio de car-
tas para mais de 14 mil empresas que apresentam 
inconsistências nos recolhimentos e declarações de 
IRPJ e CSLL de aproximadamente R$ 1,5 bilhão.

Média de gastos do brasileiro 
com presente de Dia dos 
Namorados é de R$ 195

A média de gastos do brasilei-
ro com presentes no Dia dos Na-
morados é de R$ 195, segundo 
mostra os dados levantados pelo 
Picodi. Os homens tendem a gas-
tar mais – R$ 220 -, enquanto as 
mulheres costumam desembol-
sar R$ 182. Os itens mais deseja-
dos pelas mulheres são roupas, 
joias e vales-compra, com 68%, 
40% e 38%, respectivamente. Os 
homens, por outro lado, que-
rem ser presenteados com eletrô-
nicos, perfumes e doces – 35%, 
26% e 22%, respectivamente.

China vai incentivar reabastecimento de 
rebanho de suínos após peste suína

A China vai incentivar o reabastecimento do rebanho de suínos do país e fortalecerá a pro-
dução de carne de frango, carne bovina e de carneiro para aumentar a oferta de carne. A medi-
da segue-se a surtos de peste suína africana que têm assolado o rebanho de suínos da China, o 
maior do mundo, aumentando preocupações quanto à escassez da carne preferida pelos con-
sumidores no país. A doença pode reduzir a produção de carne suína do país em 30% neste ano, 
gerando perspectiva de aumento de exportação de carne suína no Estado de Santa Catarina. 
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O Projeto Itinerante 
Descomplica foi promovi-
do em Maravilha no último 
sábado (1º), na Associa-
ção dos Funcionários da 
FM Pneus. O evento con-
tou com práticas de ioga e 
duas palestras, ministra-
das por Alecrim Correia. 

A proprietária do Espa-
ço Yogafit, Tamires Vanes-
sa Gerhardt Drescher, conta 
que os participantes foram 
levados a olhar para seus 
hábitos e também a ques-
tionar sobre como a ali-
mentação influencia não 
somente na composição fí-
sica, mas também na ati-
tude e saúde mental. 

Ela destaca que foi um 
dia maravilhoso, que opor-
tunizou diversas reflexões. 
“Entendemos que a alimen-
tação é realizada não ape-
nas pela boca. Nos alimen-
tamos  por meio de todos 
os sentidos, seja pelo que 

ouvimos, vemos, falamos, 
seja pelos cremes e perfu-
mes que usamos... nos nu-
trimos, desnutrimos ou 
até intoxicamos através de 
tudo o que entra em con-
tato conosco”, explica.

Tamires acredita que o 
Descomplica surpreendeu 
positivamente, tanto no nú-
mero de pessoas interes-
sadas e dispostas a apren-
der, quanto na profundidade 
com que a temática foi con-
duzida. “Tenho certeza de 
que cada um que escolheu 
estar conosco saiu com um 
olhar diferente sobre si mes-
mo e sobre o mundo a sua 
volta. Saiu percebendo que 
não existem receitas prontas 
e que tudo o que é imposto 
como sendo ‘o melhor’ deve 
ser questionado. Ninguém 
melhor do que nós mesmos, 
em estado de presença, para 
saber o que precisamos. En-
tendemos que a vida pode e 
deve ser bem mais simples. 
Nós é que complicamos”, diz.

DESCOMPLICA
Maravilha sedia 
evento com palestras 
e práticas de ioga

Palestras foram ministradas por alecrim Correia

Divulgação

gRIPE
Campanha de vacinação fecha com 96,79% da 
meta concluída
DIANA HEINz

No último dia 31 foi en-
cerrada a Campanha Na-
cional de Vacinação Contra 
Gripe. Com mais de 40 dias 
de trabalho, Maravilha en-
cerrou a programação com 
96,79% do público-alvo va-
cinado. O número significa 
que foram vacinadas 7.437 
pessoas, de um total de 
7.627 que fazem parte dos 
prioritários. 

O único grupo que su-
perou a meta foram os ido-
sos, com 109,38% de ade-
são, e o menos imunizado 
foram as gestantes, 72,43%. 
Desde segunda-feira (3) o 

Celso Ledur/WH Comunicações

estado liberou as doses re-
manescentes para a popu-
lação, sendo que Maravi-
lha, conforme a responsável 
pela sala de vacinas, Solan-
ge Hofstatter, disponibili-
zou mil doses. A segunda 
dose para as crianças estão 
armazenadas, sendo assim, 

garantidas.
Ao longo da semana fi-

las se formaram em fren-
te à Unidade de Saúde Gel-
ci Helena do Amaral, onde 
fica localizada a Sala de Va-
cinação. Na quarta-feira (5) 
acabaram as doses. “Nos-
sa expectativa era que o to-

Fila registrada em frente à unidade de Saúde Gelci helena do amaral, onde fica 
localizada a Sala de vacinação VACInADOS 

Idosos – 109,38%
Crianças - 98,10%
Puérperas – 91,11%
Professores – 93,37% 
Profissionais da saúde – 
87,50%
Portadores de doenças 
crônicas – 77,10%
Gestante – 72,43%

tal de imunizados chegasse 
a 100%, mas 90% era a meta 
cobrada pelo Ministério de 
Saúde, então ficamos con-
tentes com os números. A 
procura pelas remanescen-
tes foi muito grande tam-
bém”, conta.

nOVIDADE Loja conta com ofertas especiais em todos os setores 

Leve Calçados reinaugura 
em novo endereço
CAMILLA CONSTANTIN

A Leve Calçados de Ma-
ravilha reinaugurou em novo 
endereço na manhã de quar-
ta-feira (5), com variedade 
de produtos e ofertas. O es-
tabelecimento, localizado na 
Rua Prefeito Albino Cerutti 
Cella, 101, em frente à rodo-
viária, conta agora com es-
paço amplo e moderno para 
melhor atender aos clientes. 

O proprietário, Lorivan 
Webber, afirma que a loja 
atua com linha de calçados 
para toda a família e está há 
40 anos no município. “É 
com muita alegria que rea-
lizamos essa mudança, feita 
com o objetivo de oferecer 
um lugar ainda mais con-
fortável e bonito aos clien-
tes”, diz.

A Leve Calçados está com 
ofertas especiais em todos os 
setores. Webber e os familia-
res convidam a todos para ir 

até o local e conferir as no-
vidades. “Venham conhecer 
o novo espaço. A loja é tra-
dicional no município, mas 

estamos sempre buscando 
inovar para oferecer o me-
lhor para Maravilha e região”, 
destacam.

Fotos: Camilla Constantin/O Líder

leve Calçados fica localizada na rua Prefeito albino Cerutti Cella

Proprietário lorivan Webber e familiares local conta agora com mais produtos e diversas novidades

10ª EDIÇÃO
galinhada do Caic 
é hoje (8) 

O Parque de Exposições Carlos Alberto Begrow re-
cebe hoje (8) a tradicional galinhada do Centro Edu-
cacional Mundo Infantil (Caic). O evento, que comple-
ta 10 edições, ocorre ao meio-dia e deve receber mais de 
mil pessoas. O ingresso para adultos custa R$ 15 e crian-
ças de seis a 10 anos pagam R$ 10. É necessário levar pra-
tos e talheres, mas quem preferir levar o almoço para 
casa, no local serão oferecidas embalagens para marmi-
tas. Conforme a diretora da escola, Ester Rollwagen, a 
iniciativa garante recursos à escola. “Nós recebemos ver-
ba do governo, mas não é o suficiente, então acabamos 
realizando eventos como esse para conseguir um valor 
maior e manter a compra de materiais. Peço que como 
sempre a comunidade participe do evento”, convida. 
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por DR. GEOVANI DELEVAtI

MEdICINA E SAÚdE

Muitos são os desencadeantes pos-
síveis, mas abordaremos os 10 mais im-
portantes:

1. Preocupações excessivas. Ansie-
dade, tensão, estresse, preocupações ex-
cessivas, antecipação de fatos do futu-
ro negativos, ameaçadores. Quando se 
antecipa uma tragédia do futuro (que 
normalmente não acontecem) aque-
le acontecimento passa a acontecer e é 
percebido como real para o organismo, 
o cérebro, então ele dispara seus siste-
mas de defesa, como o sistema de dor, 
desta forma começam muitas crises de 
enxaqueca.

2. Ficar sem comer. O jejum é o as-
pecto alimentar mais importante para 
desencadear dores de cabeça. Ficar sem 
comer pode gerar uma baixa no açúcar 
do sangue, com a produção de substân-
cias que causam dor. O segredo é comer 
algo a cada 3 ou 4 horas e também não 
exagerar na comida quando passar longo 
tempo em jejum.

3. Dormir mal. Bom sono é uma con-
dição fundamental para o bem-estar 
de uma maneira geral e também para o 
equilíbrio das enxaquecas e outras dores 
de cabeça. Dormir pouco, dormir muito, 
demorar para pegar no sono, acordar no 
meio da noite, roncar e ter sonolência de 
dia, ir dormir e acordar muito tarde são 
todos possíveis desencadeantes de dor 
de cabeça.

4. Ciclo hormonal. A temida TPM 
carrega consigo crises de cefaleia, as en-
xaquecas na mulher tendem a ser mais 
concentradas no período menstrual ou 
pré-menstrual. Irregularidades mens-
truais, endometriose, ovários policís-
ticos, reposição hormonal, podem ser 

fatores por trás de agravamentos de en-
xaquecas, mas por outro lado, quando os 
hormônios se equilibram, quer seja na 
gravidez (quando a placenta produz ní-
veis contínuos de hormônios), na meno-
pausa, ou com a prescrição de anticon-
cepcionais contínuos, as crises tendem a 
amenizar.

5. Irritação e alterações do humor. 
A irritabilidade aparece normalmente 
junto com uma crise de enxaqueca, mas 
também pode ser um motivo gerador de 
novas dores. Altos e baixos no humor, pa-
vio curto, passar muita raiva (guardando 
ou explodindo, tanto faz), impaciência 
e irritação são combinações explosivas 
para desencadear uma enxaqueca. Tudo 
o que for feito no sentido de relaxar, acal-
mar e treinar a paciência é útil.

6. Excesso de cafeína. Tomar mui-
to café, bebidas cafeinadas (Coca-Co-
la, chás pretos), chocolates e até mesmo 
analgésicos que contenham cafeína são 
provocadores de enxaqueca. A conta que 
deve ser feita é pela quantidade de cafeí-
na em cada produto ingerido; um café ex-
presso tem cerca de 80 mg, um café co-
ado 50 mg, permitimos até uma ingesta 
de 200 mg de cafeína por dia, evitando o 
uso após as 18h. Parar repentinamente o 
café também não é bom, ocorre a absti-
nência de cafeína, normalmente comum 
em quem toma cafezinhos aos montes no 
meio da semana e no fim de semana não 
toma nada, ou muito menos, pode ter a 
enxaqueca no fim de semana por conta 
disso.

7. Exercícios físicos, ou melhor, a fal-
ta deles, é também elemento importan-
te. Realizar exercícios evita que venham 
as crises de dor de cabeça, o organismo 

produz endorfinas, regulariza a produ-
ção de neurotransmissores como a sero-
tonina, melatonina, o organismo se torna 
mais saudável, mais resistente à dor. Mas 
não adianta querer começar já correndo 
uma maratona, tem que ter a determina-
ção para realizar com frequência.

8. Uso excessivo de analgésicos. Con-
ceito fundamental para todos terem: 
analgésicos não tratam a enxaqueca, só 
aliviam a intensidade e duração das cri-
ses, depois é claro que ela já se instalou, e 
quando as crises são frequentes, o uso de 
analgésicos pode vir a cronificar, piorar, 
agravar a enxaqueca, tornando-a mais 
resistente, mais frequente. O tratamento 
da enxaqueca preventivo com remédio e/
ou sem remédio deve ser instituído.

9. Outros alimentos, como o chocola-
te, frutas cítricas, alimentos muito gela-
dos (sorvetes), nozes, alimentos gorduro-
sos, condimentados, ricos em glutamato 
monossódico, muito presente em salga-
dinhos, em molhos (Aji-no-moto), ado-
çantes podem agravar as enxaquecas. 
Em quem tem intolerância à lactose, lei-
te, queijo e derivados devem ser evitados, 
ou a suplementação da lactase, a enzima 
que transforma a lactose (o açúcar do lei-
te) em glicose.

10. Genética. Nada a fazer a não ser 
reconhecer rapidamente a enxaqueca 
na infância, adolescência, início da vida 
adulta em filhos de pessoas que sofrem 
com a enxaqueca, para que ela possa ser 
tratada adequadamente, preventivamen-
te, evitando que as crises apareçam e que 
a enxaqueca se desenvolva até um está-
gio crônico.

Fonte: www.sbce.med.br

OS 10 PRInCIPAIS DESEnCADEAnTES DA EnxAQUECA
enxaqueca é uma doença 
neurológica crônica, 
incapacitante, que afeta 15% 
da população no Brasil. Os 
sintomas são: dor latejante, 
de um lado da cabeça (pode 
ser dos dois), de moderada a 
forte intensidade, incômodo 

com a luz e o barulho, 
enjoo. Podem ocorrer 
alterações na vista, 
como pontos luminosos, 
escuros, linhas em zigue-
zague que antecedem ou 
acompanham as crises 
de dor.
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EDERSON ABI

A preocupação com as 
obras da BR-282 não chegou 
ao fim. Os recursos financei-
ros prometidos (R$ 35 mi-
lhões) após paralisação dos 
trabalhos no início do mês 
de maio não foram libera-
dos. Com isso, a obra cor-
re o risco de sofrer nova pa-
ralisação. A reportagem do 
Grupo WH Comunicações 
apurou os detalhes com a 
empresa Gaia Rodovias e 
com o Departamento Na-
cional de Infraestrutura de 
Transportes (Dnit).

Após o consórcio para-
lisar as obras em maio e re-
tomar gradativamente com 
serviços leves logo depois, 
um novo pedido de paralisa-
ção deve ser encaminhado 
nos próximos dias em razão 
da falta de orçamento para a 

PREOCUPAÇÃO Dnit não sabe de onde virá dinheiro para o trabalho e empresa pode recolher máquinas da rodovia

Dinheiro não é liberado e obras podem parar 
novamente na BR-282

continuidade das atividades 
nas BRs-282 e 158. 

EMPRESA SEM 
PAgAMEnTO

De acordo com a empresa 

Gaia Rodovias, houve divul-
gação da liberação de R$ 10 
milhões para a obra, mas esse 
recurso não foi empenhado. 
A empresa nega a existência 
desse dinheiro. Além disso, 

os R$ 10 milhões, caso sejam 
liberados, já estariam com-
prometidos com serviços já 
prestados pelas empresas 
Gaia e Traçado, como “me-
dições de serviços já execu-

tados e não faturados por fal-
ta de orçamento”.

DnIT nÃO DESCARTA 
PARALISAÇÃO

A reportagem do Gru-
po WH Comunicações apu-
rou que o Dnit trabalha, neste 
momento, com uma possível 
nova paralisação das obras 
na BR-282 no Extremo-Oes-
te. O órgão, que representa 
o governo federal, monitora 
a discussão e os cortes que 
afetaram o orçamento para 
a obra ainda em 2018. 

Do recurso para a in-
tervenção, R$ 14 milhões 
já foram pagos para Gaia, 
Traçado e Pavesys, que é a 
projetista. Há necessidade 
de R$ 35 milhões para dar 
continuidade ao trabalho de 
melhorias, valor que cons-
tava na Lei de Orçamen-
to Anual (LOA) do governo 

para 2019. Porém, ninguém 
sabe de onde esse dinhei-
ro será encaminhado. O 
governo tenta liberar os 
recursos por emenda par-
lamentar, o que ainda não 
está confirmado. 

PARLAMEnTAR 
MOnITORA

O jornalismo do Grupo 
WH Comunicações fez con-
tato por telefone com o de-
putado federal Celso Mal-
daner, que acompanha o 
caso de perto. Rapidamen-
te, ele disse que a obra é 
uma das mais importantes 
de Santa Catarina e a única 
que não vai faltar recursos 
neste ano. Na conversa, ele 
diz que uma emenda de R$ 
10 milhões teria sido empe-
nhada nesta semana, o que 
não é confirmado pela em-
presa que executa a obra. 

Arquivo/O Líder

O Centro de Educação de Jo-
vens e Adultos (Ceja) abre as ins-
crições para novas matrículas a 
partir de segunda-feira (10), se-
guindo até o dia 26 de julho. Os alu-
nos podem optar por quantos dias 
por semana irão frequentar a es-
cola, pois o estudo é por discipli-
na, e não por série/ano, tornando 
mais fácil conciliar com o traba-
lho. A modalidade atende nos três 
turnos: manhã, tarde e noite.

A escola oferece nivelamen-
to, ensino fundamental e ensi-

no médio. Podem fazer a matrícu-
la alunos a partir dos 15 anos para 
o ensino fundamental e 18 anos 
para o ensino médio. É necessá-
rio apresentar documentos pesso-
ais, histórico escolar, comprovan-
te de residência e o cartão do Sus.

As matrículas também ocor-
rem nas unidades descentraliza-
das de Iraceminha, Modelo, Salti-
nho, Romelândia, Santa Terezinha 
do Progresso e Pinhalzinho, nesse 
mesmo período, nas secretarias das 
escolas estaduais destes municípios. 

CEJA
Matrículas estarão abertas a partir da 
próxima semana 

escola conta com nivelamento, ensino fundamental e ensino médio

Divulgação

O Núcleo do Vestu-
ário, ligado à Associa-
ção Empresarial de Ma-
ravilha, está com vagas 
disponíveis para o cur-
so Processo Criativo para 
o Desenvolvimento e Pla-
nejamento de Coleção.

A capacitação, minis-
trada pela instrutora Rose-
nei Zanchett, será realizada 
entre os dias 13 e 15 de ju-
nho no auditório da empre-
sa nucleada Erva Daninha. 

Rosenei é mestre em design 
profissional pela Univil-
le (SC) e consultora em de-
sign estratégico pela Poli-
tec Nico Di Milano (Itália).

O investimento para 
nucleados é R$ 170 e para 
não nucleados R$ 270, com 
vagas limitadas. Mais in-
formações podem ser ob-
tidas junto à Associação 
Empresarial de Maravi-
lha pelos números 3664 
0414 e 98816 4059.

PROCESSO CRIATIVO
núcleo do Vestuário 
irá promover curso 
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“Para amar não tem idade”. este é o lema do casal de maravilha 
Dercílio Scapini, de 79 anos, e leonita Forgiarini, de 63 anos. 
nesta semana eles completaram três anos e dois meses de 
namoro e contam que tudo começou quando ele a convidou 
para dançar.  Desde então estão construindo um relacionamento 
baseado em companheirismo, respeito e amizade.  
Os dois são aposentados e estão vivendo uma nova fase em suas 
vidas - um namoro na terceira idade. eles destacam que o amor 
maduro é diferente, principalmente em relação às expectativas e 
cobranças. “Quando somos jovens dedicamos bastante tempo 
ao trabalho, pensamos em casar e ter filhos. agora só queremos 
nos divertir e temos tempo livre para isso. O mais importante é a 
amizade e o carinho que temos”, acreditam.   
eles contam com orgulho que nunca brigaram e sentem-se muito 
felizes juntos. “nossa relação é muito bonita”, afirma Scapini, 
enfatizando que o que mais gosta nela é a simpatia e a bondade. 
Questionada sobre o que ela mais ama nele, leonita afirma que 

é a paciência e o companheirismo. eles têm diversos gostos e 
atividades em comum, como dançar, jogar cartas e cuidar dos 
bichinhos, além de dividirem os afazeres domésticos. 
leonita e Dercílio acreditam que nunca é tarde para ser feliz e que 
é importante saber recomeçar. eles não costumam fazer muitos 
planos e preferem viver um dia de cada vez, apostando em um 
relacionamento leve, feliz e com muito amor. 

Fotos: Camilla Constantin/ O Líder

Dercílio Scapini e leonita Forgiarini namoram há três anos e dois meses Casal acredita que o mais importante é a amizade e o companheirismo 
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DIA DOS

Presentes que falam por você
NAMORADOS

Maravilha | 49 9 99760616 | 49 3198 1710 lojaespacomodahomem

CARINE ARENHARDT

escolha do presente é um mo-
mento importante, principal-
mente quando o objetivo é 

lembrar e comemorar uma data tão 
importante. Quando se trata de pre-
sentear os homens, nada melhor que 

buscar opções em espaços planejados 
especialmente para eles. Roupas, cal-
çados e acessórios podem ser ótimas 
opções e quando a loja é especializada 
em atender o público masculino fica 
tudo mais fácil. 

Em Maravilha, a loja Espaço Moda 
Homem trabalha com a linha exclusi-

va para os homens e oferece di-
versas opções para presenteá-los 
neste Dia dos Namorados. Con-
forme o sócio-proprietário Renan 
Denig, a empresa trabalha com 
peças na linha casual e social em 
roupas, calçados e acessórios. 

A Espaço Moda Homem ofe-
rece marcas exclusivas e de re-
nome para o público masculino, 

com destaque para Lacoste, VR, 
Aramis, Reserva, Acostamento, 
Timberland, New Balance e De-
mocrata. O atendimento é dife-
renciado, prestando também uma 
consultoria ao cliente na hora de 
escolher as peças. A loja também 
reserva espaço especial para um 
momento de conversa e degusta-
ção de café ou outra bebida. 

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder



,  maravilha 8 De junhO De 2019 15

DIANA HEINz

O
tempo de relaciona-
mento não impor-
ta. Meses, anos ou 
até décadas. Para 

um casal o namoro nunca acaba. 
É ele que aquece o coração, trás 
borboletas ao estômago. E é por 
isso que o Dia dos Namorados é 
tão especial. A data é uma oportu-
nidade de homenagear a pessoa 
amada, dizer o que sente e agra-
decer pelos momentos de com-
panheirismo, risadas e carinho. 

Mas nem sempre trocar pre-
sentes é uma tarefa fácil. Con-
forme a empresária Katina Mar-
colin, a lembrança pode ser 
romântica, criativa, útil ou até 
mesmo confortável. E que tal to-
das essas opções em um presente 
só? A loja Desembrulhe, locali-
zada na Avenida Araucária, 310, 
sala 102, oferece muitas opor-
tunidades de diferentes preços 
para você presentar o seu amor. 

a loja Desembrulhe fica localizada no 
centro de maravilha, na avenida araucária, 
310, sala 102, e abre de segunda a sexta-
feira das 8h às 11h30 e das 13h15 às 
18h30 e no sábado das 8h30 às 12h. O 
local trabalha com as marcas imaginarium, 
ludi, uatt? e heats Brazil e também oferece 

itens temáticos, como da franquia harry 
Potter e Star Wars. 
O telefone da loja é o (49) 99124 7785 ou 
contato pelas redes sociais @desembrulhe.
presentescriativos. no Dia dos namorados, 
12 de junho, a loja permanecerá aberta, 
sem fechar ao meio-dia, até às 19h. 

PARA ELA 
Quem deseja presentear sua amada pode pensar 

em um espelho com luz de LED, ou então um kit de 
limpeza facial. Para o inverno, pantufas e canecas tér-
micas. Itens de decoração são uma boa pedida para 
cozinha, sala, banheiro ou quarto. Eles incluem lumi-
nárias, vasos, quadros, porta-maquiagem e até mes-
mo um umidificador aromatizante, tudo para inspi-
rar os dias da mulher amada. 

PARA ELE 
Já para ele uma opção em presente são be-

bidas. Ou então uma torre de chope, kit para 
produção caseira de drinks, acessórios para vi-
nhos, canecas congeláveis, tábuas de corte ou 
kit petisco. Para aqueles que são fãs de jogos 
um kit de pôquer e para os que curtem confor-
to, almofadas. A Desembrulhe também ofere-
ce opção em mochila masculina. 

PARA O CASAL
Presente em dobro, ou seja, 

que ambos possam usar. Iguais 
ou complementares, a Desem-
brulhe oferece opções para 
aqueles que querem comprar 
algo que seja compartilhado. O 

kit pipoqueira, por exemplo, in-
tegra uma almofada decorativa, 
dois copos e um balde para pipo-
ca, perfeito para o casal que curte 
assistir a séries ou filmes juntos. 

Outra opção é uma câme-
ra digital portátil para tirar os 

melhores momentos, seja por 
mar, céu ou terra. E para os re-
gistros já existentes, belos por-
ta-retratos ou quadros para en-
cher a casa de fotos. A temática 
também inclui canecas e até um 
jogo de fondue para dois. 

A LOJA 

Fotos: Diana Heinz/O Líder

loja fica localizada na avenida araucária

local trabalha com muitas opções em presentes 

no Dia dos namorados a loja permanecerá aberta até às 19h 

Outra opção para presentear são bebidas 

Para manter os pés de sua amada quentinhos neste 

inverno, uma boa opção são as pantufas 
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DIANA HEINz

amar é uma das coisas 
mais importantes 
da vida. O amor é 
o que sustenta um 

relacionamento. a vida fica 
mais gostosa quando é dividida 
entre duas pessoas. O Dia dos 
namorados comemora a vida a 
dois. Dividir as preocupações, os 
anseios e as alegrias com a cara-
metade faz de nós mais humanos. 
Prestigiar o momento renova o 
sentimento, torna o laço que une 
um casal mais forte. a melhor 
forma de fazer isso é passar um 
tempo juntos, a sós. Por isso que 
o ambiente precisa ser especial, 
confortável e trazer alegria. O 
jantar é o melhor momento 
para isso. É o fim do dia, um 
momento de descontração em 
que a total atenção deve estar em 
quem você ama. 
Gostar verdadeiramente de 
alguém significa querer fazê-lo 
feliz. a melhor oportunidade para 
isso é um rodízio de pizzas e 
massas à luz de velas, ao som 
de música ao vivo. na quarta-
feira (12) a pizzaria Degustare irá 
oferecer jantar romântico, com 
ambiente diferenciado, especial 
para a data. 
Com reserva de mesa, o casal que 
participar do jantar terá no local 
flores, música ao vivo e ótimo 
atendimento. O Degustare 
fica localizado na avenida 
araucária, 737, no centro de 
maravilha. O telefone para 
reservas é o 3664 4439. 

Divulgação
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PRESENTE COM AMOR

Flores e cestas para 
comemorar um dia especial 

Juntos temos sonhos, 
esperanças, planos e 
principalmente o amor que 
nos torna capazes de ousar 
e acreditar que nossos 
amanhãs serão melhores”

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder

Arquivo pessoal

Floricultura Flor e Ser oferece diversas opções para presentes

empresa está localizada na avenida maravilhaCasal proprietário, Cleri e edemar do amaral

CARINE ARENHARDT

Dia dos namorados é uma data 
especial para qualquer casal. Seja para 
comemorar um mês de namoro ou anos 
de relacionamento. a data é para festejar 

o amor, carinho, afeto e o companheirismo de 
cada relação. não importa se o casal está junto 
há 50 anos, quando tem amor, são eternos 
namorados.
e é claro que a data não pode passar em 
branco. na hora de escolher o presente, uma 
dica especial são as flores e cestas com mimos 
especiais. a Floricultura Flor e Ser de maravilha 
oferece uma linha de presentes especiais para 
o Dia dos namorados, com cestas para café da 
manhã, cestas de doces e presentes, buquês de 
rosas, flores, folhagens e artigos diversos para 
presentear. 
a Floricultura Flor e Ser também trabalha com 
Disk mensagem para o Dia dos namorados, 
assim como para outras datas especiais do ano. 
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AgEnDA DE EVEnTOS

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 61

O
ANATOMIA
BERIBERI

CONVERGIR
LEOADO
IRSAIS

TCHECOOI
IOOCRED
OMAISCA
NEGRAAD

SIMALICE
SAINE
TENBETE
ANDERSEN

Jornal
criado por
Joaquim
Nabuco

Cantora
brasileira

de "A
Noite"

Atividade 
de entida-
des filan-
trópicas

(?) Ryan,
atriz dos

EUA

Metal 
abundante

em me-
teoros

Caracte-
rística da
pessoa

elegante
"Lição de
(?)", tela
de Rem-
brandt

Doença de
carência 
da vita-
mina B1

Dirigir-se
para o
mesmo
ponto 

Classe
dos ricos
(Econ.)

(?)-in, 
massa-

gem
sedativa

(?) Batista,
jornalista
esportivo

"O (?) Nu",
conto de
Fernando
Sabino

Substân-
cias do

banho de
espuma

Raso; 
rente

Conterrâ-
neo de
Franz
Kafka

Argila
colorida

usada em
pintura

Pedaço de 
madeira

El. comp.
de

"fibroma":
tumor

A mais
rara das
pérolas

(?) de
Castro,

aia de D.
Constança

A menina 
do País das
Maravilhas

(Lit.)
Aprova-
ção dos

noivos no
altar

"You (?) I",
sucesso
de Lady

Gaga

Região
atingida

pela seca
(abrev.)

Ernesto
Nazareth, 
compo-

sitor
Top (?),

ranking do
tênis

mundial

(?) Men-
des, atriz
brasileira

(TV)
Autor de

"O Patinho
Feio" 

(Lit. inf.)

Dia da
(?): 21 de
setembro

Criança recém-nas-
cida ou de

poucos
meses

É usada
no anzol
Emissora
italiana

3/and — meg — ten. 5/negra. 6/cacete.

ESPAÇO gOURMET

8/6 Galinhada no tacho do Centro Educacional 
Mundo Infantil (CAIC) – 12h – Parque de 
exposições Carlos alberto Begrow
- 8º Noite Nativista Entre Amigos – 20h 
– Sede da associação Cultural italiana de 
maravilha (acima) 
- Jantar dos namorados – 20h – Salão 
Comunitário do Bairro Floresta

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

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

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

20/6 Rua do Lazer – 14h – espaço Criança 
Sorriso 

22/6 Show com MC Stamm – 23h59 – hangra 

29/6 Arraiá da Play – 23h30 – Play Club

MARAVILHA

IngREDIEnTES
1/2 abóbora moranga pequena (descascada e 
cortada em cubos grandes)
1 batata média (descascada e cortada)
1/2 cebola picada
1 dente alho pequeno amassado
1 litro de água ou mais
1 cubo de caldo de legumes
Cebolinha verde picada
Sal somente se necessário

SOPA DE 
ABÓBORA

MODO DE PREPARO
Em uma panela grande, doure o alho em um fio de óleo e 
logo acrescente a cebola picada. Mexa rápido e acrescen-
te a abóbora picada e a batata. Coloque a água, deixe fer-
ver, coloque o caldo de legumes e mexa. Deixe cozinhar 
com tampa até a abóbora e a batata cozerem. Desligue o 
fogo e espere amornar um pouco. Depois despeje tudo 
no liquidificador e bata até virar creme. Despeje na pa-
nela novamente e cozinhe uns 3 minutos com a cebo-
linha, acrescente sal se necessário. Sirva quente, com 
cubinhos de queijo branco e torradas.

Débora Amorim

Apesar de já estarmos vi-
vendo dias gelados, sabemos 
que o friozinho ainda não che-
gou ao seu máximo, não é? En-
tão, enquanto isso, podemos 
montar combinações mais de-
mocráticas e ainda sem neces-
sidade dos casacos maiores que 
acabam dominando o look.

Em típicos dias de outono, 
que são bem gelados de ma-
nhã cedo e acabam esquen-
tando durante o dia, a combi-
nação de colete com blusas de 
manga comprida é perfeita para 
não precisarmos trocar de look 
no meio do dia. Basta você ca-
prichar nas camadas de blusa 
e, se ficar com calor durante o 
dia, tirar alguma blusa que esta-
va por baixo das outras. Com re-
lação ao colete, o melhor é esco-
lher uma opção mais alongada, 
que vá pelo menos até o quadril, 

para alongar a silhueta, 
mas isso não te impede 
de usar um colete mais 
curto se for o que você 
tem em casa. 

E não há segredo ne-
nhum para montar sua 
combinação de cole-
te com blusas de man-
ga comprida, basta es-
colher cores que fiquem 
harmônicas e ser fe-
liz. A blusa pode ser de 
sua preferência, desde 
uma camiseta mais sim-
ples até uma camisa so-
cial ou um suéter de lã. 
Essa combinação é maravilho-
sa porque pode ser usada até 
mesmo por quem trabalha em 
áreas mais formais, já que passa 
um ar de seriedade. Mas tam-
bém vai muito bem para saídas 
mais casuais com os amigos. 

Por fim, essa é uma daque-
las combinações de terceira 
peça que tanto falamos na área 
da moda, que é queridinha por-
que não temos como não ficar 
estilosas e mostrar que pensa-
mos com carinho e capricho no 
look do dia. 

COLETE LOngO E MAngA COMPRIDA
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por SIMONE HÜBNER

TOqUE dE REqUINTE

Vitrine

1 – InVISTA EM E-COMMERCE
O comércio deve aproveitar o embalo 

do e-commerce e disponibilizar vantagens 
e ofertas incríveis para os clientes que com-
prarem nesse canal.

2 – SURPREEnDA SEUS CLIEnTES
Com a grande variedade de ofertas de 

produtos e serviços disponíveis no merca-
do, não é fácil conquistar um consumi-
dor. Assim, para o comerciante ter suces-
so junto ao seu cliente, deve esforçar-se 
para surpreendê-lo. Para aumentar suas 
vendas no Dia dos Namorados, é impor-
tante investir em algo novo, que incre-
mente a experiência do cliente. Ofere-
ça flores, vouchers ou amostras dos seus 
produtos. Pequenas ações como essas 
fazem toda diferença na hora da deci-
são de compra do consumidor que, dada 
a variedade de opções disponíveis, pre-
cisa ater-se a detalhes para fazer a me-
lhor escolha.

3 – PLAnEJE
Se os clientes já estão se programan-

do para o Dia dos Namorados, o comér-
cio também precisa se antecipar e começar 
desde já.

Muitos consumidores planejam-se para 
comprar não só os presentes que serão en-
tregues no dia 12, mas aquilo que é neces-
sário para fazer os preparativos da come-
moração. Dependendo de como cada um 
irá comemorar a data, a procura por artigos 
para festas e para um jantar pode aumentar.

Nesse momento, o mercado da moda 
também é beneficiado, já que é comum 
que os clientes desejem roupas e acessó-
rios novos para datas que consideram espe-
ciais. Por isso, pensar no que oferecer para 
os clientes é válido: condições especiais 
de pagamento, promoções, políticas dife-
rentes de troca? Defina seu planejamento 
e prepare seu estoque para garantir que as 
vendas no Dia dos Namorados sejam ines-
quecíveis!

Dicas para aumentar 
as vendas no

Dia dos Namorados

Excelente fim de semana a todos!
Fonte: Revista Vendamais

Quer aumentar suas vendas 
no Dia dos namorados? as 
dicas deste artigo podem 

ajudá-lo nessa missão! acompanhe!
no Brasil, o Dia dos namorados é 
a terceira data comemorativa com 
maior venda no ano, ficando atrás 
apenas do natal e do Dia das mães. 
Os setores de moda e acessórios, 

cosméticos e perfumaria, flores, 
celulares e smartphones figuram 
na lista dos que mais vendem 
nesse período. nessas ocasiões, os 
consumidores estão dispostos a 
comprar e, segundo especialistas, 
este é o momento que o 
comerciante deve aproveitar para 
agradar e fidelizar seus clientes e 

não perdê-los para a concorrência.
Pensando nisso, a Octadesk, 
plataforma de sistemas voltada 
para a gestão de relacionamento 
com cliente, listou algumas 
dicas para o empresário 
impulsionar suas vendas no 
Dia dos namorados e fidelizar 
clientes. Confira!

4 – InVISTA EM ATEnDIMEnTO 
EM TEMPO REAL

Atualmente, o cliente quer ter seus de-
sejos satisfeitos em qualquer lugar, a qualquer 
momento. Sabemos que é muito comum os 
consumidores deixarem para a última hora 
uma compra que precisam fazer. Nesse ce-
nário, o atendimento em tempo real veio 
para atingir essas expectativas. Por isso, ago-
ra que a demanda vai crescer, é importan-
te garantir que os clientes sejam atendidos 
também em dispositivos mobile e por chats 
em tempo real. Essa é uma forma de compra 
que vem crescendo ano a ano e investir em 
chat, sites e apps mobile é um diferencial im-
portante nesse caso.

5 – fAÇA PROMOÇõES E Dê 
BRInDES PERSOnALIZADOS

Para um empreendimento fidelizar clien-
tes, precisa investir em personalização. Seja 

para atrair consumidores novos ou reter os an-
tigos, pense no que faz de cada um deles espe-
cial para o seu negócio e expresse isso por meio 
dos produtos e condições únicas para oferecer.

Essa é uma oportunidade para fazer parce-
rias com empresas de outros setores para criar 
um produto novo. Além disso, muitos comér-
cios acham que seus clientes querem ganhar 
uma garrafa de vinho, por exemplo, mas eles 
estão interessados em receber uma caixa de 
bombons. Por isso, vale uma pesquisa prévia, 
que avalie os principais gostos e expectativas 
do cliente nesse momento. Se eles respondem 
uma pesquisa e conseguem ver resultados na 
prática a partir dos dados que geraram, ficam 
ainda mais satisfeitos!
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por LUCIANE MOZER

VIdA E
ESPIRITUALIdAdE por WERNELIZE GERLACH WESCHENFELDER

ARqUITETANdO

VOCê SABE O QUE É ADOLESCER? 

É frequente, hoje em dia, nos depararmos com pais de jovens que 
dizem estar surpresos com a conduta que seus filhos vêm tomando pe-
rante a vida.  

Relatam que eles não têm responsabilidade com os compromis-
sos escolares e nem limites nos relacionamentos, desrespeitando co-
legas, professores e os próprios pais. Transformaram-se em jovens que 
desobedecem as regras de convivência social e que faltam com a ver-
dade em diversas situações. Esses pais se mostram indignados com as 
atitudes de seus filhos adolescentes. Por vezes, os adjetivam com o ter-
mo “aborrescente”, referindo-se a alguém que causa aborrecimentos. 

Adolescer é crescer, brotar, fazer-se grande. Então é natural que 
na adolescência surjam comportamentos inesperados. É uma fase de 
transformações, tanto físicas, quanto psicológicas, marcada pela busca 
de uma identidade própria.  

Aos pais cabe exercitar a compreensão, a paciência e o diálogo, 
lembrando que a base da educação que ofereceram aos filhos peque-
nos ficará gravada no íntimo deles. A infância é período em que melhor 
se aprende, enquanto na adolescência se assimila o que foi ensinado.                                                                                                                                      

Olhemos então para trás e busquemos a raiz do comportamento 
atual com o objetivo de encontrar soluções. A criança que sofreu des-
prezo ou desamor se transforma em um adolescente inseguro e tem 
grandes chances de ser um adulto infeliz. 

O jovem revoltado e violento de hoje pode ter sofrido incompre-
ensão no passado.  Lembremos que a criança é como uma floreira que 
aguarda o plantio e o jovem é campo que já foi fecundado. A colheita 
será conforme a qualidade da semente. É provável que Jesus esteja fa-
zendo falta no coração e na mente desses jovens. 

Oferecer instrução aos filhos é importante para a compreensão 
das questões práticas da vida, assim como a educação é essencial para 
uma vivência com dignidade. A evangelização infantojuvenil deve fa-
zer parte da educação que ofertamos. Ela é tarefa que leva o Cristo aos 
corações infantis. É caminho para uma vida feliz. 

Procuremos guiar nossos filhos de forma que compreendam a re-
alidade do ser imortal. Conduzi-los com segurança é um desafio que 
devemos aceitar. Preparemos, com urgência, as gerações novas, guian-
do-as para Jesus, a fim de que se construa, desde agora, o reino de Deus 
no mundo. 

A criança evangelizada torna-se jovem digno, transformando-se 
em cidadão do amor, com expressiva bagagem de luz para toda a vida, 
mesmo que transitando em terras exteriores.  “Deixai que venham a 
mim as criancinhas” - solicitou Jesus. Tomemos dessa argila plásti-
ca, ainda não comprometida pelos erros atuais, e modelemos com as 
mãos do amor o homem integral do porvir. 

Evangelização espírita é sol nas almas, clareando o mundo inteiro 
sob as constelações das estrelas dos céus, que são os bem-aventurados 
do Senhor, empenhados em Seu nome, pela transformação urgente da 
Terra em um mundo de regeneração e paz.

Redação do Momento Espírita, com base no cap. 4 do livro 
Terapêutica de Emergência, psicografia de Divaldo Pereira 

Franco, por Espíritos Diversos, ed. LEAL. Em  9.4.2019

COMO USAR A COR COBRE nA DECORAÇÃO

A cor cobre é uma forte 
tendência que promete 
revitalizar diversos am-

bientes. Descubra como usar 
essa tendência na sua casa!

Essa cor é muito fácil para 
combinar, mas deve ser utiliza-
da sem exageros, somente para 

trazer um toque de glamour e 
modernidade ao ambiente. Ela 
pode ser utilizada em salas de 
estar, cozinhas, quartos e até 
no banheiro, em pendentes, 
torneiras, luminárias, nichos, 
molduras de espelhos e outros 
objetos decorativos. 

LUMInáRIAS E PEnDEnTES
São utilizados para dar mais requinte e sofistica-

ção para a decoração e quando utilizados na cor cobre, 
trazem muito requinte e modernidade para o local. E 
ainda: é possível combiná-los com um bom papel de 
parede, plantas e vasos decorativos. Aposte!

TORnEIRAS E EnCAnAMEnTOS
Apostar em torneiras e encanamentos na cor co-

bre pode ser uma ótima alternativa para quem quer fu-
gir do comum, sem perder a funcionalidade que a casa 
precisa. Você pode combiná-los com uma pia de tons 
mais neutros, ou ainda com mármores e granitos.

PRATELEIRAS
As prateleiras são outra tendência muito forte, que 

além de possuírem detalhes muito bonitos, são funcio-
nais. Elas podem ficar acopladas na parede e com de-
talhes na cor cobre dão um toque ainda mais especial 
para a decoração. E você pode abrigar vários perten-
ces e artigos decorativos nelas, favorecendo a organi-
zação e boa aparência dos seus ambientes. Inspire-se!

ESPELHOS
Quando em molduras de cor cobre, os espelhos se 

tornam peças com ainda mais presença no ambiente. 
Eles podem ser combinados a belos papéis de parede, 
quadros minimalistas ou paredes de cor sóbria.

OBJETOS DECORATIVOS
Relógios de parede, vasos, abajures, estatuetas e 

até lixeiras: essas são outras peças que deixam o am-
biente ainda mais bonito quando utilizadas na cor co-
bre. É possível inseri-las facilmente em ambientes de 
decoração rústica, escandinava ou industrial. Esses 
objetos podem ser posicionados nos nichos, pratelei-
ras, estantes ou mesas de centro. Use sua criatividade 
e aposte neles!

O cobre combina com os 
estilos rústico, industrial 
e escandinavo, pois seu 
efeito metálico e sua 
delicadeza entram em 
pleno equilíbrio com esses 
três estilos, que costumam 
ser um pouco mais 
imponentes. além disso, 
os detalhes em cobre são 
um “ponto de luz” para o 
ambiente, dando ainda 
mais personalidade para o 

local. 
Para equilibrar a cor 
cobre com outras paletas, 
é importante começar 
pensando no equilíbrio, 
o ideal é utilizá-lo 
acompanhado de tons 
mais neutros, podendo ser 
os mais escuros, como o 
marrom, grafite ou preto 
e ainda os mais claros, 
podendo ser o branco, bege 
ou cinza.

Por Isabel Chiamenti

COMO COMBInAR A COR COBRE
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por EStELA SERPA
áREA VIP
vip@jornalolider.com.br 

Dilva, parabéns pelo seu aniversário! Que não 
falte paz, amor e alegria em todos os instantes 
da sua vida. Parabéns! 

“Que você 
sorria, é o 

que importa 
(é o que se 

espera) baby, 
todo dia. Ter 

você presente 
é nossa sorte, 

é o que nos 
faz potentes”. 

Parabéns, 
emanuelly!!

Simoni, parabéns! Que nunca lhe falte o 
brilho do sol para os dias difíceis, a luz da lua 
para as noites inquietas e fulgor das estrelas 
iluminando o seu caminho, você merece! 
Felicidades!! 

Tais, dia de celebrar, de sorrir, de abraçar 
e sentir todo o amor que as pessoas têm 
por você. Que a sensação boa do dia do 
seu aniversário permaneça sempre. muitas 
felicidades! Parabéns!! 

Quem completa mais um ano de vida neste dia 12 é o 
diretor do Grupo Wh Comunicações, Wolmir hübner!! 
Parabéns e felicidades sempre!! 
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA.

ROSIMAR MALDANER, Prefeita do Município de Ma-
ravilha, no uso de suas atribuições legais, CONVO-
CA a todos para participar de audiência pública.
TEMA: Canalização e Desassoreamento Me-
canizado do Rio Iracema. LAP 7975/2018; LAI 
3286/2019; Autorização de Corte 314/2019
LOCAL: Lar de Convivência 
ENDEREÇO: Avenida Anita Garibaldi, 1.285, Centro.
DIA: 21/06/2019
HORA DE INÍCIO: 19 Horas

RI
IRACEMA

Obra de Desassoreamento Mecanizado e Canalização do Rio Iracema
 

Data: 21 de junho de 2019
Horário: 19 horas 

Local: Lar de Convivência - Avenida Anita Garibaldi
(próximo ao Fórum de Maravilha)

CARINE ARENHARDT

A Sala de Situação confir-
mou na quinta-feira (6) mais 
um caso de dengue em Mara-
vilha. A vítima é um homem de 
39 anos, morador do Bairro Jar-
dim Itália. Maravilha soma ago-
ra 12 casos confirmados de den-
gue neste ano. Conforme o 
coordenador da Sala de Situa-
ção, Francys Balestreri, este nú-
mero é recorde no município. 
Em 2016, Maravilha havia con-
firmado 11 casos da doença. 

A Sala de Situação aguar-
da o resultado de outros exames 

e somente nesta semana regis-
trou mais quatro casos suspei-
tos. O município registra 182 
focos do mosquito Aedes aegyp-
ti. Uma nova aplicação de fu-
macê deve ser feita na cidade, 
após confirmação do 12º caso. 

Nesta semana o fumacê foi 
aplicado em quadras dos bair-
ros Floresta e Novo Bairro, nas 
proximidades de onde resi-
de uma mulher que teve o diag-
nóstico de dengue confirma-
do no fim de maio. A aplicação 
é feita pela equipe da Direto-
ria de Vigilância Epidemioló-
gica (Dive) de Santa Catarina. 

12 COnfIRMADOS 
Maravilha tem número 
recorde de casos de dengue 

A realização da audiência 
pública para tratar sobre o anda-
mento da obra faz parte de uma 
das condicionantes vinculadas 
à Licença Ambiental de Insta-
lação (LAI), liberada no fim de 
maio. A data, 21 de junho, foi de-
finida nesta semana após reu-
nião entre a prefeitura, técnicos 
ambientais que atuaram no pro-
jeto de canalização e desasso-
reamento mecanizado do rio e 
a empresa Gaia Rodovias, que 
venceu a licitação para executar 
os trabalhos. 

O objetivo da audiência é 
mostrar para a comunidade 
como será executada a obra. O 
evento será no Lar de Convivên-
cia, com início às 19h. Na reu-
nião também foram debatidas e 
planejadas as demais condicio-
nantes que serão apresentadas à 
comunidade na audiência públi-
ca, bem como todas as atividades 
previstas no projeto. A prefeita, 
Rosimar Maldaner, e o vice-pre-
feito, Sandro Donati, conduzi-

MARAVILHA Objetivo é mostrar para a comunidade como os 
trabalhos serão executados 

Marcada para 21 de junho audiência 
pública sobre obra no Rio Iracema 

Obra vai começar nas proximidades da Br-282 

Carine Arenhardt/O Líder

ram a reunião e destacaram a 
importância da obra e o envolvi-
mento da equipe no projeto. 

PRIMEIRA ETAPA
A primeira etapa contem-

pla obras em 2,7 quilômetros 
de comprimento do leito, entre 
as proximidades da BR-282 e a 

Rua Engenheiro José Leal Filho. 
O trecho total do leito do rio é de 
4,77 quilômetros medidos a par-
tir das proximidades do posto 
Diamante 1 até a BR-282.

O trabalho será iniciado da 
BR-282 em direção ao centro 
da cidade. Durante o proces-
so terá substituição das pontes 

na Avenida Sul Brasil e Aveni-
da Orlando Zawadski, supres-
são de vegetação, escavações 
com desmonte de rochas, con-
tenções em gabiões e revesti-
mento dos taludes com manta 
e concreto, e execução de ater-
ro de bota-fora dos solos, ro-
chas e demais resíduos. 

Os colaboradores do Sicoob Cre-
dial participaram de treinamen-
to sobre Sicoobcard e Sipag, com 
o analista de negócios Paulo Boff 
e a analista comercial Juliana To-
ffoli, do Sicoob Central SC/RS.

Na oportunidade, foram apresen-
tadas novidades e vantagens do Si-
coobcard, além dos modelos de cartões 
disponíveis para cada perfil. Foi des-
tacado que todos os cartões contem-
plam uma anuidade e juros mais bai-
xos, vantagem progressiva, dois limites 
de crédito, participação nos resultados, 

além da possibilidade de realizar o pa-
gamento da fatura do cartão nos canais 
de atendimento do Sicoob até às 20h, 
com pontos para trocar por produ-
tos e serviços no Sicoobcard Prêmios.

Já sobre a máquina Sipag, os pro-
fissionais repassaram que as vanta-
gens começam na hora da venda e em 
não ter que se preocupar com a ina-
dimplência, ou até mesmo em ven-
der a prazo e poder receber o valor 
à vista. “Em resumo, é mais econo-
mia e mais benefícios”, afirmam. A Si-
pag é a maquininha das cooperativas, 

com uma das menores taxas do mer-
cado, além de não cobrar adesão.

O presidente do Sicoob Credial, 
Hermes Barbieri, destaca a importân-
cia desses assuntos serem abordados 
nos treinamentos. “Nos preocupamos 
em treinar nossos colaboradores para 
que possam apresentar de maneira efi-
caz todas as vantagens de cada produ-
to que temos aqui em nossa coopera-
tiva. Para mais informações sobre as 
novidades do Sicoobcard e máquina 
Sipag, vá até um de nossos pontos de 
atendimentos mais próximo”, finaliza.

CAPACITAÇÃO
Colaboradores do Sicoob Credial participam de treinamento

Colaboradores que participaram da capacitação 

Divulgação
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na igreja Só o Senhor é Deus, no Bairro Bela vista, 
e sepultado no cemitério municipal de maravilha.

GOMERCINDO SEGALIN
Faleceu no dia 2 de junho, no hospital São 
lucas, aos 69 anos. Seu corpo foi velado na 
Casa mortuária de Guaraciaba e sepultado no 
cemitério municipal.

VILMA VINCENZI
Faleceu no dia 2 de junho no hospital regional 
de São miguel do Oeste, aos 82 anos. Seu 
corpo foi velado na Casa mortuária de 
Guaraciaba e sepultado no cemitério municipal.
 
VERNI BENDER HELFEMSTELLER
Faleceu no dia 2 de junho, no hospital 
regional, aos 87 anos. Seu corpo foi velado 
na igreja evangélica assembleia de Deus e 
sepultado no Cemitério evangélico de Paraíso.

VALENTIN SMALTI
Faleceu no dia 3 de junho, no hospital de 
Cascavel, aos 59 anos. Seu corpo foi velado na 
linha Caravaggio, em Guaraciaba, e sepultado 
no cemitério da linha Caravaggio.

ANTONIO SCARBONATO
Faleceu no dia 3 de junho, no hospital 
regional de Chapecó, aos 72 anos. Seu 
corpo foi velado na igreja assembleia de 
Deus de iraceminha e sepultado no cemitério 
municipal de iraceminha.

CLAUDIOMIR CARDOSO PINTO
Faleceu no dia 3 de junho, no hospital 
regional de Chapecó, aos 50 anos. Seu corpo 
foi velado na Capela mortuária do Bairro São 
Gotardo, em São miguel do Oeste, e sepultado 
no cemitério da comunidade.

SERGUEI
O cantor Serguei morreu no 
dia 7 de junho, aos 85 anos. 
O músico era conhecido 

por fazer versões de clássicos 
do rock, sempre com performance, visual e 
discurso exagerado. Seu visual era marcado 
por roupas rasgadas, maquiagem, vários 
acessórios, camisas pretas e cabelos longos. 
Serguei se apresentou em quatro edições do 
rock in rio e teve a casa em Saquarema (rj) 
transformada em um museu do rock.

GABI COSTA
a atriz Gabi Costa morreu 
no dia 2 de junho, aos 33 
anos, vítima de problemas 

cardiorrespiratórios. ela 
interpretava a personagem nazira 

na novela Órfãos da Terra. antes disso fez 
participações nos humorísticos aventuras 
do Didi, Zorra Total, a Grande Família e Tapas 
e Beijos, nas novelas O rebu, Sol nascente 
e malhação, além da série nada Será Como 
antes, todos da rede Globo.

FLORA DIEGUES
a atriz Flora Diegues morreu 
no dia 2 de junho, aos 34 
anos, vítima de câncer no 

cérebro. a atriz é filha do 
cineasta Cacá Diegues e começou 

a sua carreira no filme Tieta do agreste, 
produzido pelo pai. na rede Globo, atuou em 
Deus Salve o rei e além do Tempo.

AGUSTINA BESSA-LUÍS
a escritora portuguesa 
agustina Bessa-luís morreu 
no dia 3 de junho, aos 96 

anos. reconhecida com o 
Prêmio Camões e considerada uma das 
grandes autoras do seu país, ficou conhecida 
por conta da sua compilação dos costumes 
de Portugal na obra a Sibila. Sebastião josé e 
a muralha são outros dois títulos de destaque 
de seu trabalho, que inclui cerca de 50 livros de 
ficção, contos, peças de teatro e biografias.

SÔNIA GUEDES
a atriz Sônia Guedes morreu 
no dia 3 de junho, aos 86 
anos. atuou no cinema, 

teatro e Tv e também era 
formada em canto e piano pelo 

Conservatório musical de Santo andré. Participou 
de novelas de renome, como malu mulher, 
Barriga de aluguel, Coração de estudante e 
mulheres apaixonadas. Seu último trabalho na 
televisão foi em Chiquititas, em 2013.

LENNART JOHANSSON
O ex-presidente da uefa 
lennart johansson morreu 
no dia 5 de junho, aos 80 anos. 

ele foi o responsável pela criação 
do atual modelo da liga dos Campeões, maior 
torneio de clubes do mundo. lennart esteve à 
frente da uefa entre 1990 e 2007.

ANTÔNIO PICHETTI
O primeiro advogado atuante 
em São miguel do Oeste, 
antônio Pichetti, morreu no 

dia 5 de junho, aos 88 anos, 
em decorrência de problemas respiratórios, 
no hospital Casa vitta. além de advogado, 
área em que atuou por 61 anos, Pichetti 
foi deputado estadual por três mandatos, 
secretário de estado da agricultura, secretário-
chefe da Casa Civil em rondônia e historiador, 
sendo autor dos livros Guerras e Fronteiras do 
Sul, histórias de Santa Catarina e as amantes de 
jesus. Seu corpo foi velado na Capela mortuária 
do Bairro São jorge, em São miguel do Oeste, e 
posteriormente levado para o Crematório jardim 
das Oliveiras de Francisco Beltrão.

GELSO JOÃO STANGA 
Faleceu no dia 29 de maio, no hospital São 
Paulo de Xanxerê, aos 83 anos. Seu corpo 
foi velado na igreja Católica de Paraíso e 
sepultado no cemitério municipal.

FRANCISCO MÜLLER
Faleceu no dia 1º de junho, no hospital São josé 
de maravilha, aos 58 anos. Seu corpo foi velado 

OBITUÁRIO

SUCESSO Evento teve realização do município e apoio das pizzarias de Maravilha

festival de Pizzas encerra com 
homenagem e sabores vencedores
EDERSON ABI

A primeira edição do Festival 
de Pizzas em Maravilha encerrou 
na quinta-feira (30) em evento 
na Cantina Italiana. Desde o dia 
7 de maio as empresas promo-
veram seus festivais e os clientes 
votaram no melhor sabor de pi-
zza de cada estabelecimento. Os 
sabores vencedores de cada esta-
belecimento foram: K-Chorrão; 
Estrogonofe, Degustar; Calzone 
doce de morango com choco-
late, Fornellu’s; Bom Bom com 
morango, Grande Família; No-
bre, Karedam; Filé Mignon.

A programação de quarta-
feira teve jantar à base de pizzas 
e massas, após a homenagem e 

a revelação dos sabores vence-
dores. Cada pizzaria teve um sa-
bor vencedor, a partir da votação 
dos clientes. Todos foram home-
nageados. 

O lucro será revertido para o 
Grupo de Estudos e Apoio à Ado-
ção de Maravilha (Geama). Con-
forme o secretário de Indústria 
e Comércio, Gelson Rossetto, a 

primeira edição do Festival foi 
sucesso e teve a realização da 
Secretaria de Indústria e Comér-
cio, em parceria com pizzarias 
do município.

Cada empresa teve o sabor preferido escolhido pelos clientes

Ederson Abi /O Líder

CARINE ARENHARDT

Comemorado no próxi-
mo dia 12 de junho, o Dia 
dos Namorados deve fo-
mentar as vendas no comér-
cio. Os setores que devem 
registar o maior incremen-
to são de vestuário, cosmé-
ticos, calçados e bolsas. Os 
restaurantes também te-
rão aumento da clientela, 
especialmente no dia 12. 

Em Maravilha, o Núcleo 
de Desenvolvimento Co-
mercial, ligado à CDL e As-
sociação Empresarial, está 
organizando a campanha 
Coração da Sorte para lem-
brar a data. A ação come-

ça hoje (8). Conforme o co-
ordenador do Núcleo, Max 
Zanella, o coração da sor-
te estará passando pela ci-
dade e quem encontrá-lo 
poderá ganhar brindes e 
descontos especiais nas em-
presas associadas à CDL e 
Associação Empresarial.  

A ação também será re-
alizada na quarta-feira (12), 
Dia dos Namorados. O co-
mércio local terá horário 
especial hoje, com aten-
dimento até às 16h. Na ter-
ça-feira (11), a sugestão 
do Núcleo de Desenvolvi-
mento Comercial é de ho-
rário estendido sem fechar 
ao meio-dia e até às 19h. 

DIA DOS nAMORADOS
Comércio promove 
campanha Coração 
da Sorte
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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

UTILIZAÇÃO DAS LUZES DO VEíCULO

As luzes do veículo muitas vezes é o modo pelo qual os conduto-
res se comunicam para avisar de uma situação referente à seguran-
ça do trânsito, e outras para advertir sobre abordagens policiais. É co-
mum perceber que muitos condutores acionam a luz alta e baixa de 
modo intermitente, no propósito de alertar sobre eventual controle 
de velocidade, famoso radar, ou para informar que a polícia está rea-
lizando abordagens de veículos, o que, por evidência, caracteriza in-
fração de trânsito.

Nesse sentido, esta semana iremos demonstrar as hipóteses em 
que a legislação autoriza utilizar-se das luzes do veículo, cito de modo 
intermitente e o pisca-alerta sem incorrer em infração de trânsito.

Pois bem, tal indagação encontra resposta no artigo 40 do Códi-
go de Trânsito Brasileiro, o qual determina que o uso de luzes em ve-
ículo obedecerá às seguintes determinações: a) a troca de luz baixa e 
alta, de forma intermitente e por curto período de tempo, com o ob-
jetivo de advertir outros motoristas, só poderá ser utilizada para indi-
car a intenção de ultrapassar o veículo que segue à frente ou para in-
dicar a existência de risco à segurança para os veículos que circulam 
no sentido contrário.

Quanto ao pista-alerta, o condutor poderá utilizar nas seguintes 
situações: a) em imobilizações ou situações de emergência; b) quan-
do a regulamentação da via assim o determinar.

Cabe aqui salientar que muitos acreditam que o pisca-alerta é o 
“pode tudo” no trânsito, ou seja, basta acioná-lo que o condutor es-
tará apto a realizar qualquer manobra ou principalmente parar e/ou 
estacionar seu veículo sobre a pista de rolamento para carga e des-
carga de pessoas e objetos, porém vimos hoje que não é essa a utili-
dade do pisca-alerta.

Aproveitem a nossa dica.
Tenham todos uma boa semana!

Extremo Oeste
Catarinense

A Polícia Civil de Maravilha 
indiciou um homem de 23 anos 
e outro de 18 anos pela prática 
do crime de divulgação de vídeo 
com cena de pornografia sem o 
consentimento da vítima. Já na 
mesa do Poder Judiciário, o in-
quérito foi finalizado após inves-
tigação, que começou em no-
vembro de 2018, quando o vídeo 
de duas jovens em um carro foi 
compartilhado nas redes sociais. 

As moças procuraram a Po-
lícia Civil relatando que vídeos 
com conteúdos pornográficos, 
nos quais ambas apareciam, esta-
vam sendo divulgados sem a devi-
da autorização. Os vídeos estavam 
sendo compartilhados em grupos 
dos aplicativos Telegram, WhatsA-
pp e Snapchat. Além disso, eram 
exibidos em plataformas de con-
teúdos eróticos na internet. 

A Polícia Civil realizou tra-

balho de investigação e identifi-
cou duas pessoas responsáveis 
pelo compartilhamento dos ví-
deos. Um dos indiciados é o res-
ponsável pelo registro dos vídeos 
que, após gravá-los, os comparti-
lhou em um grupo do aplicativo 
do Telegram.

A partir de então rapida-
mente ocorreu disseminação do 
conteúdo, sendo inclusive com-
partilhado em plataformas na 

internet, possibilitando o acesso a 
diversos usuários. Os sites que di-
vulgaram os vídeos foram mape-
ados e comunicados pela Polícia 
Civil para que retirassem imediata-
mente o conteúdo impróprio do ar.

Com a conclusão das inves-
tigações, os suspeitos foram in-
diciados pelo crime previsto no 
artigo 218-C do Código Penal, 
podendo ser condenados a até 
cinco anos de reclusão. 

InDICIADOS Dois homens foram denunciados por exposição 
e divulgação das imagens sem autorização em 2018

Polícia Civil finaliza investigação após 
compartilhamento de vídeo de nudez 

Os acusados pelo assassi-
nato do advogado Joacir Mon-
tagna, ocorrido em Guaraciaba 
no dia 13 de agosto de 2018, se-
rão julgados no próximo dia 1º 
de julho, a partir das 9h, na Câ-

mara de Vereadores de São Mi-
guel do Oeste, tendo em vista a 
complexidade do caso, o núme-
ro de presos e acusados e o nú-
mero de testemunhas a serem 
ouvidas. Naquele local, a lotação 

máxima é de até 227 pessoas sen-
tadas. Um forte esquema de se-
gurança já está sendo pensado. 

Dos envolvidos no caso, qua-
tro foram presos pela suposta liga-
ção com o assassinato do advoga-

do e um por porte ilegal de arma 
de fogo e associação criminosa. 
O júri popular terá início no dia 
1º de julho, mas caso necessário, 
poderá ter prosseguimento nos 
demais dias daquela semana.

Um homem de 29 anos fi-
cou ferido após sofrer aciden-
te com motosserra na Linha Se-
gredo, interior de Maravilha. O 

Corpo de Bombeiros foi aciona-
do para atender a ocorrência na 
terça-feira (4), por volta das 10h.

A vítima estava com um fe-

rimento de aproximadamen-
te 25 centímetros na perna 
esquerda. Após avaliação, as-
sistência, limpeza do ferimen-

to e estabilização, o homem 
foi conduzido ao Hospi-
tal São José de Maravilha 
para atendimento médico.

JÚRI

InTERIOR

ACIDEnTE

Acusados de assassinar advogado serão julgados em julho

Homem fica ferido após acidente com motosserra 

Motorista de caminhão morre após veículo 
tombar na BR-282

Uma menina de 12 anos 
morreu na terça-feira (4), ao 
ser agredida com um martelo 
pelo irmão de 14 anos, em São 
José dos Pinhais, na região 
metropolitana de Curitiba. 
A criança morreu a caminho 
do hospital. O sepultamen-
to foi em Pinhalzinho, cidade 
de origem da mãe da menina.

O adolescente teria agi-
do de forma descontrolada 
ao brigar com a irmã, na vol-
ta da escola, depois de um 
possível surto. A mãe tam-
bém foi agredida por ele. De-
pois das agressões, o ado-
lescente tentou pular pela 
janela do apartamento e 
caiu, quebrando a perna.

TRágICO
Menina morta pelo irmão 
foi sepultada em Pinhalzinho

Um caminhão tombou 
na BR-282, próximo do trevo 
da Linha Juvêncio, por vol-
ta das 5h45 de quinta-fei-
ra (6), em Saudades. O veícu-
lo estava em um trecho com 
curva sinuosa, quando ocor-
reu o acidente. O motoris-
ta do caminhão não resis-

tiu aos ferimentos e morreu.
A vítima ficou presa às 

ferragens e por volta das 7h 
os bombeiros trabalhavam 
na retirada do corpo do ca-
minhão. Conforme o Corpo 
de Bombeiros, o caminhão, 
com placas do Paraguai, es-
tava carregado de milho. Caminhão carregado de milho ficou tombado às margens da rodovia

PRF
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ESPORTE

DECISÃO Final ocorreu na comunidade de Linha Poço Parado 

São Miguel da Boa Vista conhece 
os melhores do futebol 2019

A final do Campeonato Mu-
nicipal de Futebol de São Miguel 
da Boa Vista foi realizada no sá-
bado (1º). A decisão do terceiro 
e primeiro lugar foi no campo da 
comunidade de Linha Poço Para-
do. Os resultados foram: Cadeado/
Móveis Queiroz 8 x 4 Independen-
te na decisão do terceiro lugar e na 
decisão do primeiro lugar Marmo-
raria Pape 1 x 0 Guaicurus. 

1º lugar: marmoraria Pape
2º lugar: Guaicurus
3º lugar: Cadeado/móveis 
Queiróz
Goleadores: Dirceu 
heimburg e andrei Queiróz 

com 10 gols cada
Defesa menos vazada: 

marmoraria Pape e Guaicurus 
com oito gols sofridos

Troféu disciplina: marmora-
ria Pape

Defesa menos vazada: marmoraria Pape joel atleta Destaque Tiago Dihl

marmoraria Pape é campeã da edição 2019 do Campeonato municipal  

Fotos: Divulgação

Hoje (8) em São Miguel 
da Boa Vista vai ser dia de fut-
sal, pois serão realizadas as fi-
nais do Campeonato Regional 
de Futsal – Taça Manfrin Tro-
féus. Os jogos vão ocorrer no 
ginásio municipal de Espor-
tes, a partir das 16h, quando 
Flor do Sertão x Tigrinhos de-

cidem o terceiro lugar no nai-
pe feminino. Depois tem de-
cisão do terceiro na livre e na 
categoria veterano. Às 17h, na 
categoria veteranos tem a de-
cisão do terceiro lugar entre 
São Miguel da Boa Vista x Ti-
grinhos e na livre às 18h, en-
tre São Miguel da Boa Vis-

ta x Bom Jesus do Oeste. 
As finais começam às 

19h, na categoria feminino 
tem São Miguel da Boa Vista 
x Santa Terezinha do Progres-
so, às 20h, pela categoria vete-
rano, Flor do Sertão x Saltinho 
e, às 21h pela categoria livre 
jogam Tigrinhos x Saltinho.

PREMIAÇÃO
Dia de finais do Regional de 
futsal Taça Manfrin Troféus

fUTSALCAMPEOnATOfUTEBOL 
Campeonato é organizado 
em São Miguel da Boa Vista 

Vôlei tem jogos da 
5ª rodada hoje

Iraceminha realiza 
finais do municipal 

O Campeonato Municipal de Futsal de São Miguel da 
Boa Vista está sendo organizado pelo Departamento de Es-
portes do município. As fichas de inscrição estão à dispo-
sição para as equipes cadastrarem os atletas. O campeo-
nato será disputado nos naipes masculino e feminino livre 
e masculino veterano. As fichas estão disponíveis no De-
partamento de Esportes ou pelo WhatsApp 98436 2633.  

Em Iraceminha está em andamento o Campeonato Mu-
nicipal de Vôlei Misto. Os jogos de sábado (1º) foram no Dis-
trito de São José do Laranjal e os resultados foram: Junto 
e Misturado 2 x 1 Infotec, As Sombras 2 x 2 E.C. Iracemi-
nha, Unidos por Acaso 1 x 2 Unidos pelo Vôlei e Cruzei-
ro do Sul 2 x 1 São José. Hoje (8) tem, às 16h, Junto e Mis-
turado x E.C. Iraceminha e As Sombras x Giba Neles.  

No domingo (2), no município de Iraceminha, teve as par-
tidas de ida da final do Campeonato Municipal de Futebol. Em 
campo se enfrentaram, pela categoria aspirante, Canarinho da 
Linha Santa Fé 2 x 1 Atlético Biguá, e na categoria principal o 
Canarinho perdeu de 2 x 0 para o Grêmio Planalto. No domin-
go (16) ocorrem os jogos da volta em Linha Nova Ibarama. A 
categoria aspirante começa às 13h30 e a principal às 15h30. 

Após a sexta rodada do Cam-
peonato Estadual de Futebol não
-Profissional, na noite de quarta-
feira (5), ficaram definidas as 12 
equipes classificadas para o an-
damento da competição. Os pri-
meiros colocados de cada grupo 
avançam para as quartas de final 
diretamente, enquanto os segun-
dos e terceiros colocados se en-
frentam nas pré-quartas de final. 

Pela chave A, o AAPF Pal-
mitos conquistou a vitória fora 
de casa por 3 x 1 contra a equi-
pe do Ajap de Pinhalzinho e ga-
rantiu sua classificação no grupo. 
No outro jogo do grupo, Cometa 
e Guarani ficaram no empate em 
1 x 1. Assim, a equipe de São Mi-
guel do Oeste se manteve como 
líder e obteve a quarta melhor 
campanha na classificação geral.

Pela chave B, o Ouro Verde 
perdeu fora de casa para a equi-
pe de São Lourenço por 2 x 0. 
A equipe de Descanso já esta-
va garantida na liderança e avan-
ça como a melhor campanha en-
tre as 12 equipes classificadas. 
Enquanto o time da casa garan-
tiu a segunda colocação do gru-
po. Pelo jogo valendo vaga, após 
estar perdendo por 2 x 0 para a 
equipe do DNA Princesa, o Grê-
mio Tunense buscou o empa-
te em 2 x 2 na reta final da parti-
da e conseguiu sua classificação. 

Pela chave C, o Ginásti-
ca de Riqueza recebeu o Grêmio 
União e venceu por 2 x 1, fican-
do com a vice-liderança do gru-
po, enquanto o time de Iporã do 
Oeste ficou com a terceira posi-
ção. O Aliança, que já estava ga-
rantido na classificação e folgou 
na rodada, terminou a primeira 
fase com a segunda melhor cam-
panha na classificação geral.

Pela Chave D, o Metropol se 
manteve invicto na competição ao 
empatar em 2 x 2 com a equipe do 
CRM. Com a vitória, o time de São 
Carlos se classificou direto para 
as quartas de final, ficando como 
a terceira melhor campanha en-
tre as 12 equipes classificadas. En-
quanto a equipe de Maravilha se 
classificou na terceira posição do 
grupo. No outro confronto do gru-
po, a equipe do Guarani de Mara-
vilha acabou perdendo dentro de 
casa e se despedindo da competi-
ção. A equipe do Águas Frias ven-
ceu por 1 x 0 e avançou para a pró-
xima fase na segunda colocação.

Confira os confrontos da 
segunda fase:
aaPF Palmitos / Cme Palmitos 
x Cometa
Grêmio Tunense x São 
lourenço
Grêmio união x Ginástica 
Crm x Águas Frias ipiranga

QUARTAS DE fInAL
Definidas as equipes 
classificadas no Estadual 
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 ONEIdE BEhLING

Hoje (8) em Maravilha 
segue o Campeonato Muni-
cipal de Futebol – Taça Lí-
der Farma. A competição 
está na sétima rodada e tem 
jogos a partir das 13h45 pela 
categoria aspirante e a par-

tir das 15h45 pela princi-
pal. Na Linha 51 o 4S Ami-
zade enfrenta o Canarinho 
da Linha Primavera Alta, 
no Estádio Osvaldo Werner 
o Esportivo Bela Vista joga 
contra o Canarinho da Li-

nha Água Parada e no Vas-
co tem SER Vasco contra o 
União do Bairro Floresta.

VETERAnOS 
Amanhã (9) é a vez 

da categoria veterana en-

trar em campo. A partir 
das 9h30, no Estádio Dou-
tor José Leal Filho tem Ami-
gos FC x Atlético MH e no 
mesmo horário, na Linha 
Primavera Alta, tem Ca-
narinho x Madalozzo. 

MARAVILHA
fim de semana com rodada do municipal 
de futebol em três categorias 

Contando com o apoio 
da cooperativa de crédito Si-
coob Credial, o município de 
Flor do Sertão tem em anda-
mento o Campeonato Muni-
cipal de Futebol Suíço. No sá-
bado (1º) foi realizada a 9ª e 
última rodada da fase de clas-
sificação. Pelo naipe masculi-
no os resultados foram: Asso-
ciação Amigos do Sarandi 6 x 
2 Avenida, Facc 4 x 3 Cruzei-

ro A/Sertão Alimentos, Cruzei-
ro B/Sertão Alimentos 0 x 9 Inde-
pendente, Posto FC 2 x 0 Sertão 
e Internacional 4 x 3 Auriver-
de. No naipe feminino o Amé-
rica empatou em dois gols com 
a Portuguesa. No masculino li-
vre estão classificados para as 
quartas de final os times Inter-
nacional Cruzeiro “A”/Sertão 
Alimentos, Independente e As-
sociação Amigos do Sarandi 

A rodada de quartas de fi-
nal e a última rodada da 1ª fase 
da categoria livre feminino se-
rão realizadas no dia 15 de ju-
nho, no campo da Associação 
Ipê dos Funcionários Públi-
cos (Assisp) com os seguintes 
confrontos: no naipe feminino 
tem, às 15h, Portuguesa x Pos-
to. Às 16h começam as quar-
tas de final da categoria mas-
culino livre com Internacional 

x Associação Amigos do Sa-
randi, às 17h Cruzeiro A/Ser-
tão Alimentos x Independente. 
Facc e Posto já estão classifi-
cados para a fase final e aguar-
dam os adversários. A equi-
pe Facc espera o vencedor do 
confronto entre Cruzeiro A/
Sertão Alimentos x Indepen-
dente e o Posto espera o vito-
rioso entre Internacional x As-
sociação Amigos do Sarandi. 

As meninas do futsal 
adulto cunha-porense par-
ticiparam pela primeira vez 
da Supercopa Tropical em 
São Carlos este ano. De acor-
do com os responsáveis pela 
equipe, o município contou 
apenas com atletas da casa. 
“Jogamos de igual para igual 
com todos os adversários, po-
rém não conseguimos a clas-
sificação para a próxima fase. 
A equipe sai de cabeça ergui-
da pelos jogos que realizou e 
pela nova experiência”, res-
salta a comissão técnica.

RETA fInAL
Definidos os classificados do Municipal de 
Suíço de flor do Sertão

Cunha Porã tem time formado apenas com atletas da casa 

ExPERIênCIA Cunha-porenses disputaram a primeira fase e 
ficaram pelo caminho 

Equipe de futsal feminino de Cunha 
Porã joga a Supercopa Tropical fM 

Conforme o professor Ro-
drigo Pandolfo, a competi-
ção serviu como base para 

as próximas competições do 
ano. “Um exemplo são os Jo-
gos Abertos de Santa Catari-

na (Jasc)”, destaca. Segundo 
o professor, a competição 
mostrou a evolução da equi-
pe adulta cunha-porense. 
“É muito difícil um municí-
pio ter um grupo de futsal 
adulto para treinar devido 
às atletas que estudam e tra-
balham. Para mim, ter uma 
equipe formada por atle-
tas de Cunha Porã e jogar de 
igual para igual com muni-
cípios de tradição e equipes 
com várias atletas de fora é 
motivo de orgulho”, finaliza 
Pandolfo. 

Divulgação

SEMIfInAIS
5ª Taça Sicredi de Voleibol segue com 
jogos eliminatórios

Teve sequência no sába-
do (1º) mais uma rodada de jo-
gos eliminatórios válidos pela 
5ª Taça Sicredi de Voleibol de 
Cunha Porã. Os jogos foram na 
categoria masculina, contan-

do com os seguintes resultados: 
Grafipan 2 x 0 Rapa das Qua-
dras e Lunkes/Multimix/Destak 
2 x 0 Trentino CP. Folgou a equi-
pe Espaço Bem Viver/Sicoob.

O certame segue agora para 

as semifinais, com jogos das ca-
tegorias feminina e masculi-
na programados para hoje (8), a 
partir das 13h, no Ginásio Mu-
nicipal de Esportes. Entram em 
quadra para disputa de vagas 

para as finais as equipes Lunkes/
Multimix/Destak x Rapa das 
Quartas e Trentino CP x Grafi-
pan pelo masculino e Time da 
Cipó x Sicredi e Feras do Vôlei x 
Império do Vôlei pelo feminino.

gUA-MAR
Se você estava achando esse Estadual de Amadores 

sem graça, o clássico GUA-MAR mostrou que emoção e 
bola na rede são marcas registradas no futebol amador. 
O que dava indícios de uma goleada elástica, Guara-
ni de Sanga Silva abriu vantagem com três gols, mu-
dou completamente no segundo tempo quando o CRM, 
que parecia morto no primeiro tempo, ressurgiu das cin-
zas. Os deuses do futebol premiaram o esforço e a ou-
sadia do Clube Recreativo Maravilha. O jogo com pla-
car: CRM 4 X 3 Guarani, será lembrado por muitos anos.

ELIMInADO 
Com a queda precoce na última quarta-feira, a equi-

pe do Guarani acumula mais uma frustração no fu-
tebol amador. Leão do Vale demonstrou apatia, de-
sentrosamento e nervosismo. Time teve dificuldades 
na criação das jogadas e criou muito pouco. Ipiran-
ga aproveitou uma bola parada e fez o gol da vitó-
ria. Com a desclassificação veio a caça às bruxas, não 
é hora para isso! É momento de assimilar mais esta eli-
minação e corrigir os erros. Esta é a segunda edição se-
guida no Estadual de Amadores que o Leão do Vale é 
abortado da disputa. Qual será a desculpa este ano?

CLASSIfICADO 
Depois de um clássico brilhante, o CRM conse-

guiu confirmar o que todos já acreditavam que ia 
acontecer. A classificação! Em São Carlos o objeti-
vo era o primeiro lugar no grupo. Tudo se encaminha-
va para isso. Clube Recreativo Maravilha vencia por 
2 a 1, mas no final da partida foi marcado um pênal-
ti a favor do Metropol. Time da casa converteu a co-
brança e assumiu o primeiro lugar da chave. Com a vi-
tória do Ipiranga de Águas Frias sobre o Guarani, o 
CRM se classificou na terceira posição do grupo.

MATA-MATA 
Agora é mata-mata e o CRM vai enfrentar o Ipi-

ranga de Águas Frias! Sim, novamente o Ipiran-
ga. As equipes já se conhecem, evoluíram juntos du-
rante a competição, mas nesta fase apenas um irá 
avançar para as quartas de final. Primeiro due-
lo será em Maravilha e a volta em Águas Frias.

DEnTRO OU fORA DE CASA?
Muitas vezes ouvi treinadores dizerem que, em ma-

ta-mata, preferem decidir a classificação em casa. En-
tretanto, não há diferença em decidir dentro ou fora 
de casa. A palavra de ordem para esta fase é equilí-
brio. Para o CRM, é preciso fazer o resultado no Es-
tádio Dr. Leal Filho. Apesar de o Ipiranga ter a vanta-
gem de decidir em casa os confrontos de mata-mata, 
a estatística aponta que tal vantagem não existe ou, 
na melhor das hipóteses, é bastante discreta.

CAUTELA 
Mesmo com o otimismo da classificação, o ago-

ra único representante de Maravilha na competi-
ção precisa ter cautela! Isso porque o CRM ainda 
não conseguiu vencer o Ipiranga neste campeona-
to. Na fase de classificação temos um empate lá e, 
uma amarga derrota em casa. Com o apoio do tor-
cedor é hora de encontrar brechas para furar o blo-
queio. Vai ser uma partida bem difícil e vai ser de-
cidido nos detalhes. Muita cautela nessa hora.
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Até que enfim o clássico de 
Maravilha está tomando tais ca-
racterísticas. Provocações na se-
mana que antecede o jogo, sus-
pense nas escalações, torcida 
lotando o estádio e em campo 
jogo truncado e com muitas faltas. 

Estas são apenas algumas carac-
terísticas que afloraram no tercei-
ro derbi maravilhense, entre Clu-
be Recreativo Maravilha (CRM) e 
Guarani, de Linha Sanga Silva. 

No domingo (2), jogo válido 
pela quinta rodada do Campeo-

nato Estadual de Futebol não 
Profissional – Taça Schroeder 
Esquadrias – fase Oeste. Partida 
que valia muito na vida dos clu-
bes dentro da competição. O co-
meço foi de diversas faltas e jogo 
amarrado. O CRM não via a cor 

da bola, Guarani muito superior. 
Logo de começo o Guarani já fez 
1 x 0 e tratou de abrir a vantagem 
ampliando para 3 x 0, só então 
que o CRM conseguiu diminuir.

No segundo tempo as equi-
pes voltaram iguais, mas logo 

no começo o Guarani teve o jo-
gador Fumaça expulso. Após a 
expulsão o CRM fez valer a van-
tagem numérica e na etapa final 
começou a mandar nas ações. 
Aos poucos o CRM foi descon-
tando até chegar ao empate 

e depois, com jogada de con-
tra-ataque, Bill, aos 44 minutos 
da etapa final, faz o quarto gol 
do CRM e decreta a vitória para 
os donos da casa. O jogo foi re-
alizado no Estádio Doutor José 
Leal Filho. 

DE VIRADA CRM conquista vitória da superação após estar perdendo por 3 x 0

Clássico com cara de clássico em Maravilha

Fotos: Cleiton Ferrasso/O Líder

Crm, mais uma vez, apático em campo, pelo menos no primeiro tempo Guarani não soube manter a vantagem e deixou escapar três pontos importantes 

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

Maravilha/SC | Rua 27 de Julho, 2081

PARA PROPORCIOnAR ALEgRIA 
AOS OUTROS, É PRECISO QUE nÓS 
PRÓPRIOS TEnHAMOS ALEgRIA

 O ser humano só pode ser verdadei-
ramente feliz quando vê que todos estão 
felizes. Portanto, é preciso que não haja 
ninguém infeliz, ninguém destituído de 
alegria. É preciso saber que, em última 
análise, só podemos proporcionar ale-
gria aos outros se nós próprios tivermos 
alegria, e que, tornando-nos infelizes, 
provocamos a infelicidade dos outros.

IRACEMInHA

ASPUMA

Seis jogos abrem o 
Municipal de Canastra

Aulas de tae-kwon-do 
estão em andamento

Na noite de quinta-feira (30), em Nova Ibarama, teve a primeira ro-
dada do Municipal de Canastra de Iraceminha. Os jogos e resultados fo-
ram: Fatima e Danir Chielle 3 x 0 Gervásio e Lurde Puntel, Deonildo e 
Erica Mai 1 x 2 Nelson e Ivanil Schbert, Eliane Alt Foresti e Eduam Chiel-
le 2 x 1 Elemar Bohn e Lurdes Bhon, Terezinha Mergan e Jadir da Silva 
1 x 2 Valdir Cristofoli e Luci Alt, Nelson e Nelci Stack 2 x 1 Ornelio Frank 
e Carmem Martins, e Ilga e Lari Wille 1 x 2 Marilde e Claidir Provensi. 

A modalidade de tae-kwon-do em Maravilha está em pleno an-
damento. De acordo com Edinho Junior da Rosa, professor responsá-
vel pela modalidade, as aulas são realizadas na Associação dos Servi-
dores Públicos de Maravilha (Aspuma) nas segundas e quartas-feiras, 
das 18 às 19h para crianças de 6 a 10 anos, das 19h às 20h para o pú-
blico de 10 a 15 anos e das 20h às 21h na categoria adulto. Tem au-
las também nas terças e quintas-feiras, das 10h às 11h e das 15h às 
16h categoria mista, das 16h15 às 17h de 5 a 7 anos. Mais informa-
ções e matrículas podem ser feitas pelo número 99915 2503 ou dire-
to na Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer. As aulas são gratuitas. 

A Comissão Municipal de 
Esportes (CME) de Cunha Porã 
realizou no sábado (1º) à tarde 
as finais do Campeonato Muni-

cipal de Bocha Rolada, catego-
rias masculina e feminina, edi-
ção 2019. Os jogos ocorreram 
na Associação dos Servidores 

de Cunha Porã (Ascup), tendo 
os seguintes resultados: femi-
nino, 1º lugar - Kinho Motos, 2º 
lugar - Amigas da Bocha, 3º lu-

gar - Rodrigo Pinturas. Mas-
culino, 1º lugar - Mecânica do 
Ego, 2º lugar – Mágica e 3º lu-
gar - JCR Instaladora Elétrica. 

CUnHA PORÃ
Encerrado Campeonato Municipal de Bocha Rolada

Kinho motos levantou o troféu principal no feminino no masculino 1º lugar foi para mecânica do ego

Fotos: Divulgação

Hoje (8), em São Miguel 
da Boa Vista, serão realiza-
das as finais do Campeona-
to Regional de Futsal – Taça 
Manfrin Troféus, no giná-
sio municipal de esportes, a 

partir das 16h, quando Flor 
do Sertão x Tigrinhos deci-
dem o terceiro lugar no nai-
pe feminino. Às 17h, na cate-
goria veterana, tem a decisão 
do terceiro lugar entre São 

Miguel da Boa Vista x Tigri-
nhos; e na livre, às 18h, en-
tre São Miguel da Boa Vis-
ta x Bom Jesus do Oeste. 

As finais começam às 
19h, na categoria feminina 

tem São Miguel da Boa Vista x 
Santa Terezinha do Progresso, 
às 20h, pela categoria vetera-
na, Flor do Sertão x Saltinho, 
e às 21h, pela categoria livre, 
jogam Tigrinhos x Saltinho. 

SÃO MIgUEL DA BOA VISTA 
Dia de finais do Regional de futsal Taça Manfrin Troféus 



Cooperada
Sicredi Alto Uruguai RS/SC/MG

Quem faz junto tem mais 
chances de ganhar.
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Invista com o Sicredi, ajude 
sua região e concorra a

de prêmios em dinheiro.
500 mil R$
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