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Maravilhense assume primeiro 
lugar em ranking nacional 
Leandro Cybulski 
garantiu a melhor 
colocação no 
lançamento de dardo, 
alcançando a marca 
dos 42 metros e 50 
centímetros 

aTLETiSMO PaRaLÍMPiCO 
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Indústria e Prestação de Serviços foram os setores com o 
maior crescimento no município em 2018 

MOViMEnTO 
ECOnÔMiCO 
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Com sede em 
Maravilha, o impresso, 
que faz parte do Grupo 
WH Comunicações, 
comemorou nesta 
semana mais um 
aniversário  

EM FESTa
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baTaTa quEnTE

Talvez você já tenha percebido uma manobra que 
acontece na sua empresa.

Algumas pessoas se tornam muito boas em passar o 
trabalho para frente. Se tornam especialistas, com o per-
dão da expressão técnica, em “tirar o seu da reta”.

Lembra da brincadeira da “batata quente”? Fazemos 
isso na firma. Mas a “batata quente” não é uma bola: é um 
projeto ou um problema.

Essa habilidade é aplicada ao afirmar, por exemplo, que 
o cliente não passou todas as informações para a sequência 
do trabalho. Pode até ser verdade: mas muitas vezes pode-
ríamos buscar a informação em outra fonte. Em outras ve-
zes, a informação é irrelevante para a atual etapa do projeto.

E por que falo que a pessoa se torna boa nisso? Por-
que ela desenvolve um modus operandi em que ela nun-
ca é a “culpada” pela demora. Ela vai te mostrar que ela fez 
a parte dela. E se você não conhecer bem o processo, vai 
dar razão.

Curioso perceber que, com o tempo, isso se torna o 
modo automático de atuação.

Será que é muito mais trabalhoso optar pela solução?

*
Você só vai ser eficiente se combater a ineficiência o 

tempo todo. Perceba a força dessa ideia: só é eficiente 
quem se esforça para ser, quem sistematiza o trabalho. Se 
agirmos naturalmente, caímos na desordem.

Dito isso, a reflexão: qual é a maior contribuição que o 
seu trabalho pode trazer para a sua empresa?

Definida a maior contribuição, o que é necessário para 
FOCAR nela? E aqui entra o papel do gestor (e do gestor 
de si mesmo): que obstáculos estão atrapalhando e quais 
ações vão impulsionar a sua contribuição?

E a conclusão: foco total na maior contribuição = me-
lhor resultado possível do seu trabalho.

(Adaptado dos conceitos de Peter Drucker).

*
A empresa tem o dever de capacitar sua equipe. Certo. 

Mas e se ela não o fizer?
Esse é o atual cenário. E nele, temos a quem culpar.
Esse profissional que não é capacitado não pode se con-

siderar uma vítima do sistema. Ele precisa assumir a res-
ponsabilidade pela própria formação. Afinal, se ele não fi-
zer isso, vai sofrer as consequências – no futuro ou em breve.

Esse me parece ser o tipo mais perigoso de reclamação: 
quanto mais critica o culpado, mais o crítico afunda.

ObRa Nesta semana teve alterações no trânsito, com saída 
de veículos apenas pela Avenida Presidente Vargas

Trecho da avenida Maravilha 
recebe primeira camada de asfalto 
CARINE ARENHARDT 

Com o clima colaborando, a 
obra da Avenida Maravilha seguiu 
em ritmo acelerado na segunda 
semana de trabalho. Conforme o 
engenheiro da prefeitura de Ma-
ravilha, Jorge Dummer, nesta se-
mana um trecho de aproxima-
damente 300 metros recebeu a 
primeira camada de asfalto. Com 
três centímetros do material, o 
trecho deve receber a capa asfál-
tica definitiva, que vai somar sete 

centímetros de espessura.  
Nesta semana houve altera-

ção no trânsito. Após a colocação 
da primeira camada de asfalto no 
trecho próximo ao trevo (pista de 
saída), a equipe da Gaia Rodovias 
trabalha em outro ponto da aveni-
da. As máquinas e trabalhadores 
fazem agora a preparação da base 
no trecho entre o Mercado Dallas 
e a Avenida Presidente Vargas. 
Com isso, a saída de veículos está 
liberada apenas pela Avenida Pre-
sidente Vargas, no Bairro Floresta. Primeira camada de asfalto foi colocada nesta semana

Carine Arenhardt/O Líder
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LIÇÕES DE VIDA
uma pessoa se constrói nas escolhas que faz, nas 
atitudes que toma, nos feitos que realiza, nas decisões 
que assume e nas responsabilidades que não transfere...

Saiba mais: sicoobconsorcios.com.br

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

por WOLMIR HÜBNER

RAdAR
radar@jornalolider.com.br

Luciano Hang costuma distribuir abraços aos fãs que se aproximam. 
Frequentemente, isso leva a mais lágrimas. Hang, o excêntrico dono 
da rede de lojas Havan, é uma celebridade do setor de varejo. Nos últi-
mos tempos, tornou-se também um evangelista do livre mercado e, tal-
vez, defensor mais apaixonado de Jair Bolsonaro na comunidade empre-
sarial. Hang faz o que pode para encorajar seus seguidores a apoiar os 
planos do presidente para transformar o Brasil, incluindo a flexibiliza-
ção da posse de armas e das leis de proteção ambiental. Para Hang, tra-
ta-se de escolha óbvia. “Somos um país de perdedores. Podemos ser ven-
cedores”. Chegou a hora de lucrar com a reforma da previdência.

PaÍS dE PERdEdORES

A história do Líder completou 8 anos na terça-fei-
ra (11). Naquela data a empresa começou a circular em Ma-
ravilha e toda a região. Ao longo de 8 anos a empresa está 
ao lado dos maravilhenses e contribui com a identida-
de e desenvolvimento do município, como foi estabeleci-
do no compromisso inicial assumido na fundação do jornal.

DO JORNAL O LÍDER

O JOGO SUJO CONTRA A LAVA JATO

O episódio do roubo e vazamento de mensagens 
trocadas por Sergio Moro e os procuradores da Lava 
Jato é grave. E pode ter consequências muito mais 
graves. Veja o que diz a respeito o procurador Ailton 
Benedito: “Se o STF soltar o presidiário Lula na se-
quência da violação e divulgação criminosa de co-
municações atribuídas por Fake News a integrantes 
da Lava Jato, especialmente Deltan e Moro, dará si-
nal para a sociedade de que a ORCRIM venceu e de 
que os brasileiros são seus escravos”. Você precisa 
entender, o jogo está por trás da tentativa de parar o 
ex-juiz e atual superministro e também a maior ope-
ração de combate à corrupção do Brasil, a Lava Jato.

O JOGO SUJO II

O procurador Vladimir Aras, candidato à PGR, 
quer saber quem pagou o pirata que roubou as men-
sagens da Lava Jato. Segundo o Estadão, ele dis-
se: “O indivíduo que capturou e forneceu os da-
dos é um assaltante eletrônico. Fico a imaginar 
quem contratou um hacker para isso”. Moro é ad-
mirado em todo o Brasil, mas enfrenta resistência 
em Brasília. Os corruptos, os assassinos e os nar-
cotraficantes já podem comemorar: o Congres-
so Nacional, depois das mensagens roubadas da 
Lava Jato, paralisaram o pacote anticrime de Ser-
gio Moro. Janaina Paschoal pergunta: “Onde es-
tão as tantas mensagens anunciadas pelo site Inter-
cept?”. “Parece piada querer fazer um carnaval por 
causa de três frases em um grupo de WhatsApp”.

SAQUE DO ABONO

O trabalhador tem até o dia 28 deste mês para fazer o sa-
que do Abono Salarial 2018/2019. Os valores variam 
de R$ 84 a R$ 998, conforme a quantidade de dias 
trabalhados durante o ano base 2017. Os be-
nefícios foram liberados de forma escalo-
nada de acordo com o mês de nas-
cimento, e agora estão disponíveis 
para os nascidos em qualquer mês.

Cursos de medicina

O Ministério da Educação analisa o decreto que impe-
de a criação de cursos de medicina por cinco anos no Bra-
sil. A medida, do governo de Michel Temer, vale desde abril do 
ano passado. O veto à abertura de novos cursos era uma rei-
vindicação da Associação Médica Brasileira, que questiona-
va a qualidade de ensino nas faculdades de medicina. “Não é 
abrir de forma indiscriminada, mas permitir a ampliação da 
oferta de vagas de medicina. Hoje tem faculdades com níveis 
excelentes, mas que não podem aumentar o número de va-
gas. A ideia é permitir a expansão de forma racional e bem dis-
cutida”, afirmou o secretário substituto de Regulação e Su-
pervisão da Educação Superior, Marco Aurélio de Oliveira.

MEDICAMENTOS

O Brasil é o maior consumidor de remédios. Um médico 
a mim ligado me confidenciou que se você não receitar remé-
dios pesados, as pessoas acham que você não é bom profissio-
nal. Com meus 72 anos de vida, alguém me cobrou com certo 
espanto: “Mas o senhor não toma remédios?”. Respondo que 
só em últimos casos, quando realmente há necessidade. O 
Brasil deixou de ser um povo alegre e saudável e passou a ser 
um povo doente. Nascem doentes, crescem doentes e mor-
rem doentes. Para ter ideia, na Espanha em cada esquina há 
uma quitanda, e no Brasil, em cada esquina há uma farmácia.

MINIStROS

“Não eram poucos os ministros do STF que estampa-
vam no rosto uma alegria incontida”, diz O Globo. A feli-
cidade era motivada pelas mensagens roubadas a Sergio 
Moro e a Deltan Dallagnol. É fácil adivinhar a quais minis-
tros se refere... O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supre-
mo Tribunal Federal (STF), criticou a “euforia que tomou 
os corruptos e seus parceiros” com a publicação pelo site 
The Intercept de reportagens produzidas com base no va-
zamento de trocas de mensagens para Barroso, “não há 
nada a celebrar”. “A corrupção existiu e precisa continuar a 
ser enfrentada, como vinha sendo”. “A corrupção existiu, eu 
até tenho dificuldade de entender um pouco essa euforia 
que há em torno disso se houve algo pontualmente erra-
do aqui ou ali”, afirmou Barroso. “Porque todo mundo sabe, 
no caso da Lava Jato, que as diretorias da Petrobras foram 
loteadas entre partidos com metas percentuais de desvios. 
Fato demonstrado, tem confissão, devolução de dinhei-
ro, balanço da Petrobras, tem acordo que a Petrobras teve 
que fazer nos EUA”, disse. Por outro lado, o ministro Lewa-
ndowski quer anular todas as condenações dos corrup-
tos que estão na cadeia. Pode? É o fim... Vamos aguardar se 
essa decisão absurda irá ser aprovada no plenário do STF...

BOMBA

Circula nas redes vídeo de uma entrevista do advogado Za-
none de Oliveira, que defende Adélio Bispo (aquele que deu a fa-
cada no presidente Bolsonaro), dando a entender que emissoras 
de TV teriam bancado a defesa do criminoso. Ele diz: “Tirando 
aquele primeiro contato, em que a pessoa me pagou no interior 
do meu escritório, a partir daí todas as despesas foram banca-
das por algumas emissoras de televisão”. Só não citou qual televi-
são... O leitor é inteligente e pode chegar a sua própria conclusão.

Divulgação/Facebook
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por LUIZ CLÁUDIO CARPES

dIRETO 
AO PONTO

aS inCERTEZaS daS ROdOViaS

Infelizmente, a capa do Jornal O Líder do último sába-
do trouxe mais uma vez a apreensão para nós, aqui do Ex-
tremo-Oeste catarinense. A informação que as obras pode-
rão parar novamente na BR-282, por conta de incertezas no 
repasse de recursos, caiu como bomba para alguns. Mas ca-
ros leitores, para mim foi diferente. Não caiu como bomba. 
Simplesmente veio ao encontro a vários comentários que eu 
já havia feito nas emissoras do grupo WH, me reportando 
exatamente às incertezas quanto aos repasses. A manche-
te de capa é exatamente esta. Não há certeza alguma quan-
to à liberação de verbas para a continuidade dos trabalhos. 
Eu sempre disse que palavras bonitas não resolvem e que eu 
queria ver era “documento assinado”. Questiono: cadê o “do-
cumento” que autoriza a liberação dos recursos? Mais traba-
lho para nossa valorosa classe política aqui do Oeste cata-
rinense. Ninguém aguenta andar em tamanha porcaria que 
temos ao nosso dispor, aqui por estas bandas. 

CuLTuRa EM baiXa nO bRaSiL EM 
MEiOS dE COMuniCaÇãO

Refiro-me em especial aos meios de comunicação. Vive-
mos hoje um período de entressafra cultural. Poucas opções. 
No rádio, por exemplo, temos procurado dar andamento a 
programações informativas, de entretenimento e de cultura. 
Mas convenhamos, começamos no universo musical. Letras 
de baixo nível, músicas com apelo sentimental vulgar, sexu-
alidade explorada sem valores, apologia ao sexo e ao consu-
mismo de bebidas alcóolicas. A coisa está difícil. Fazemos 
nossa parte, procurando levar informação com qualidade e 
credibilidade, e valorizando todos os eventos culturais exis-
tentes em nossa região, e por vezes no Brasil, mesmo que em 
locais longínquos. Mas a realidade é essa. Os meios de co-
municação, em sua imensa maioria, se contentam em explo-
rar programas de baixa qualidade, sem apelo e nem impulso 
cultural, exaurindo um mau gosto terrível que dá pena dos 
ouvidos mais atentos – e mais aculturados. De qualquer ma-
neira, fazemos nossa parte.

dOMingãO dO FauSTãO
Ainda líder em audiência e uma verdadeira chatice do-

minical segue no ar  graças a uma imensa tradição de mais 
de trinta anos. Bem verdade que já perdeu muita audiência. 
Mas quando falo em baixo nível cultural, é fácil entender. Se 
um programa de televisão tem seu maior índice de audiên-
cia em um quadro chamado “Videocassetada”, é porque a 
coisa vai realmente mal. Muito mal, diga-se. Isso sem falar 
nas críticas ao governo federal e que só cessaram em virtude 
do “caso Neymar” ter entrado no foco do interesse público. 

POLÍTiCa Sessão foi realizada na segunda-feira (10) e teve outras 
matérias aprovadas 

Vereadores de Maravilha aprovam 
projeto que homenageia os agricultores
ClEIToN FERRAsso 

A Câmara de Vereadores 
de Maravilha aprovou o proje-
to de resolução que homena-
geia os agricultores do muni-
cípio pelos relevantes serviços 
prestados. O texto é de autoria 
do vereador Jandir Primon (PP) 
e foi aprovado por unanimida-
de em votação única no plená-
rio. Conforme o documento, 
em Maravilha são 884 estabele-
cimentos rurais e mais de 2.800 
pessoas morando no interior. 
Em 2018 a produção somou 
13,59% do PIB municipal com o 
valor total de R$ 137.643.235,30.

A sessão contou com nove 
indicações, quatro matérias 
que entraram em votação e 

uma moção. As matérias fo-
ram encaminhadas às comis-
sões competentes para análise. 

A próxima sessão está marcada 
para segunda-feira (17), a partir 
das 19h.

Sessão foi realizada na segunda-feira (10), na Câmara de vereadores de Maravilha

Cleiton Ferrasso/O Líder

CaMPanHa
SicoobCap sorteia os primeiros ganhadores de 2019

Os ganhadores da Cam-
panha SicoobCap 2019, refe-
rente ao mês de maio, foram 
sorteados. O Sicoob Credial 
sorteou quatro prêmios de 
R$ 500 e dois prêmios de R$ 
1 mil, contando com três ma-
ravilhenses contemplados. 

O presidente, Hermes Bar-
bieri, convida a todos para ir 
até os postos de atendimen-
to da cooperativa e conhe-
cer mais sobre a campanha e 
como integralizar em suas con-
tas capital. “São muitas vanta-
gens e prêmios para este servi-
ço, em uma campanha que irá 
durar até março de 2020, então, 
a partir da primeira integra-
lização, você participa de to-
dos os sorteios mensais, além 
do sorteio final para concor-
rer a quatro casas”, finaliza.

Esta é uma campanha ex-
clusiva para os associados do 
Sicoob SC/RS, sendo pessoa fí-
sica ou jurídica. A cada R$ 50 
integralizados em sua con-
ta capital, o associado rece-

be um número da sorte para 
concorrer a quatro casas e 
R$ 800 mil, que serão sorte-
ados até março de 2020.

Para os associados que 
quiserem acompanhar as da-

tas dos próximos sorteios, se-
rão em 6 de julho, 7 de agos-
to, 7 de setembro, 5 de outubro, 
6 de novembro e 7 de de-
zembro deste ano. Em 2020 
os sorteios ocorrem em 4 
de janeiro, 5 de fevereiro, 7 
de março e 21 de março.

SOrTeaDOS
- Transcatto Transportes 
(Maravilha)
- rafael Brutscher (São 
Carlos)
- joão Gabriel ramos 
(Maravilha)
- rubim Coliselli (Cunha 
Porã)
- romeu Bolfe (Cunha 
Porã)
- Elmar Oppermann 
(Maravilha)

Elmar Oppermann, de Maravilha, ganhou r$ 1 mil

Divulgação
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EduCaÇãO aMbiEnTaL
No último fim de semana integrantes do Grupo Esco-

teiro Raízes participaram de um mutirão ecológico em Ma-
ravilha, com o objetivo de conscientizar as pessoas quanto 
aos cuidados com o meio ambiente e as medidas de preven-
ção contra a dengue. Iniciativas como essa são muito im-
portantes na medida em que quanto mais cedo ensinar as 
crianças a ter uma relação de respeito com a natureza, maio-
res serão as chances de despertar a consciência pela pre-
servação. Além de estudar sobre o tema, vivenciar ativida-
des práticas ao ar livre faz com que os pequenos percebam o 
quanto somos dependentes dos recursos naturais e o quan-
to é essencial respeitar todas as formas de vida existentes.

Divulgação

Uso racional de medicamentos
O município de Maravilha investiu, no mês de maio, R$ 24.303 mil em medicamentos autori-

zados e R$ 107.839 mil em medicamentos de farmácia básica. São aqueles medicamentos dis-
poníveis para todos, sem custo, após a consulta médica. Em casa, todo medicamen-

to deve ser armazenado em local correto e, quando não utiliza mais, devolver 
para a Secretaria Municipal de Saúde. Pois bem, nesta semana uma informa-

ção chegou até a redação do Jornal O Líder que poucos remédios são re-
aproveitados pela Secretaria Municipal de Saúde devido ao mau arma-
zenamento do produto. Isso gera custos à saúde pública. Fica o alerta! 

OS PEQUENOS 

Os pequenos municípios estão correndo o risco de serem ex-
tintos após orientação do Tribunal de Contas do Estado. E em rela-
ção a isso, estão sendo realizadas em todo o Estado audiências pú-
blicas para debater o assunto com a sociedade. Para o Tribunal de 
Contas, o objetivo seria melhorar a viabilidade econômica desses 
municípios catarinenses, que segundo o estudo, possuem fragilida-
de em suas receitas. Também seria uma grande economia para o Es-
tado, que enxugaria a máquina pública. Isso é o que o Tribunal de 
Contas diz. E a população desses municípios, o que pensa? Acredi-
to que não seja a favor, pois com a emancipação, os serviços de todas 
as áreas ficaram mais acessíveis, tudo está mais perto da população. 

TERCEIRA IDADE

Quase que semanalmente algum grupo da 
terceira idade de Maravilha promove uma fes-
ta. Atualmente são mais de 20 entidades que 
buscam a diversão e amizade depois dos 60 
anos no município. Eles estão mais do que 
certos. Ouvi uma assídua participante nes-
ta semana contando sobre sua vida. Segun-
do ela, ao longo da juventude preocupava-se 
em ganhar dinheiro e educar os filhos, acabou 
esquecendo-se da diversão. Se pudesse vol-
tar no tempo seria mais flexível aos convites 
negados a jantares e encontros com os ami-
gos. Agora na aposentadoria não se conside-
ra rica, mas muito mais feliz. A saúde e a dis-
posição não são as mesmas, mas ela também 
não. Com mais de sete décadas de história, 
aprendeu que a vida é para ser aproveitada. 

SOMOS A 39ª MAIOR 
ECONOMIA DO EStADO

Maravilha apresenta números ex-
pressivos quando o assunto é sua eco-
nomia local. Somos a 39ª maior eco-
nomia de Santa Catarina, uma posição 
inédita alcançada pelo município no úl-
timo ano. E, sim, esta é uma ótima po-
sição, considerando que Maravilha não 
faz parte da lista dos grandes municí-
pios do Estado. O movimento econômico 
2018 somou uma movimentação finan-
ceira de mais de R$ 935 milhões, resul-
tado de um crescimento de aproximada-
mente 12% numa comparação com o ano 
anterior. São ótimos números que colo-
cam Maravilha como o município com 
o maior movimento econômico da re-
gião, perdendo apenas para Chapecó. Pa-
rabéns a todos que batalham para fazer 
nossa economia girar. Esse mérito é de 
todos os empreendedores, trabalhado-
res da cidade e interior e poder público. 

E A OBRA?

Após a “reportagem-bomba” da última edição do Jornal O Lí-
der sobre a possível paralisação das obras da BR-282, fica a expec-
tativa para o próximo capítulo. O dinheiro vai aparecer? Na repor-
tagem, ficou claro que não há nem orçamento prevendo o dinheiro, 
imagina o cash, então?! Deputados e Dnit correm para todo o lado 
querendo encontrar esse dinheiro: R$ 35 milhões. A novidade apu-
rada por nós é que haverá uma reunião importantíssima na ter-
ça-feira (18) entre Gaia Rodovias e Dnit. A pergunta é: o dinhei-
ro vai cair ou será só uma reunião para acalmar os ânimos?

Arquivo/O Líder
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por DR. DENy DONAtO ALFANO 

PSIqUE & AMOR
Psicoterapeuta e antropólogo (49) 98895 5231

EDERsoN ABI

O presidente da Associação 
dos Municípios do Entre-Rios 
(Amerios), Daniel Kothe, prefei-
to de Saudades, avaliou os cin-
co primeiros meses à frente da 
gestão da entidade que repre-
senta os municípios da região. 
Ele conversou com a reporta-
gem do Grupo WH Comunica-
ções e ressaltou as diversas ta-
refas que estão sendo realizadas 
todos os dias. 

EngEnHaRia
Em um primeiro momento, 

para destacar os principais tra-
balhos, o prefeito destaca o se-
tor de engenharia da Amerios. 
A equipe produziu diversos pro-
jetos e promoveu análise dos 
itens ao logo dos últimos me-
ses. “Tem ajudado os município 
em projetos para a captação de 
recursos”, diz o presidente. Ele 
destacou a acessibilidade nos 
municípios e o auxílio da enti-
dade na parte técnica. 

COnSÓRCiOS
O segundo ponto importan-

te destacado pelo presidente é o 
cenário e a eficiência dos consó-

aMERiOS Prefeito de Saudades, Daniel Kothe, destaca três pontos 
importantes para o trabalho na região

Presidente avalia cinco meses de 
gestão e pontos fortes da entidade

cios da Amerios, com destaque 
para o Consórcio Intermunicipal 
de Saúde (Cis/Amerios). “Que 
tem muito trabalho. Temos cada 
vez mais hospitais e profissionais 
credenciados, que prestam ser-
viços para os municípios”, afirma 
Kothe. O prefeito diz que o Cis/
Amerios está fazendo, em muitos 
casos, o que o Estado e o municí-
pio não conseguem. 

Dentro desse cenário, os 
consórcios de infraestrutura e 
gestão são lembrados como de-

terminantes para o bom desen-
volvimento das atividades, com 
ênfase no Tratarnam, do Ciga-
merios. “Existe um conjunto de 
políticas que são coordenadas 
pela Amerios e  que estamos 
trabalhando junto com os mu-
nicípios”, diz. 

MObiLiZaÇãO
O presidente da Amerios 

lembra a mobilização que a enti-
dade faz sobre melhorias nas ro-
dovias da região, sendo estradas 

federais ou estaduais. Ele defen-
de o bom escoamento da produ-
ção e investimentos em infraes-
trutura de transporte. 

Além disso, Kothe destaca o 
momento em que estava, no mês 
de maio, na Assembleia Legisla-
tiva para defender o programa 
Mais Médicos, necessário para os 
municípios. “A Amerios tem um 
trabalho importante, tem ajuda-
do muito os municípios. Nosso 
trabalho é manter os municípios 
cada vez mais unidos”, finaliza.

a pedido do deputado Fabiano da Luz, presidente da amerios discursou neste ano na assembleia Legislativa

Agência AL/Divulgação

O Sicredi acaba de lançar o 
Consórcio Fidelidade, um be-
nefício que oferece condições 
especiais para quem já quitou 
a cota de consórcio e pretende 
investir em uma nova oportu-
nidade de negócio, com taxas 
de administração até 20% mais 
atrativas do que os planos tra-
dicionais. 

Segundo o gerente da ad-
ministradora de Consórcios Si-
credi, Jocimar Martins, somen-
te neste ano mais de 40 mil 
consorciados da instituição de-
vem quitar suas cotas e estarão 
aptos a contratarem o Consór-
cio Fidelidade. Além de ofere-
cer condições especiais, a estra-
tégia da instituição de manter 
negócios com os consorcia-
dos também tem como propó-
sito estimular o hábito de guar-
dar dinheiro. “Financeiramente 

Procure uma agência Sicredi para mais informações sobre o Consórcio

Sicredi Alto Uruguai RS/SC/MG

nOVidadE
Sicredi cria Consórcio Fidelidade

saudável, esse hábito ainda não 
é muito comum na vida dos bra-
sileiros, mas os consórcios são 
uma forma de despertar a cons-
ciência sobre finanças pessoais 
e o crescimento do setor mos-
tra que os consumidores estão 
cada vez mais interessados nes-
se tipo de investimento. Uma 
nova cota de consórcio signifi-
ca continuar investindo no pa-

trimônio e na realização dos 
sonhos, viabilizando novas con-
quistas”, explica.

No primeiro quadrimestre 
do ano, o Sistema de Consór-
cios contabilizou aumento de 
16,9% nas vendas de novas co-
tas em relação ao mesmo perí-
odo do ano passado. Saltou de 
788 mil no período de janeiro a 
abril de 2018 para 921,5 mil no 

mesmo período de 2019, aproxi-
mando-se do primeiro milhão, 
segundo a Associação Brasilei-
ra de Administradoras de Con-
sórcios. Neste mesmo período, o 
Sicredi registrou crescimento de 
15,1% no volume de novas cotas 
de consórcios. 

O Consórcio Fidelidade do 
Sicredi é voltado para pesso-
as físicas ou jurídicas e o direi-
to de adesão é valido para os as-
sociados durante o período de 
180 dias após a quitação de uma 
cota de consórcio. Hoje o Sicre-
di oferece consórcios para car-
ros de passeio, veículos pesados, 
tratores, motos, imóveis, servi-
ços, bens náuticos, equipamen-
tos sustentáveis e móveis pla-
nejados. Os planos possuem 
prazos de duração entre 36 e 200 
meses, de acordo com as carac-
terísticas de cada produto.

REgRa dE bOa 
COnViVênCia FaMiLiaR

A base de uma família feliz está em ter cada mem-
bro da família em franco crescimento, cada um em sua 
fase, em seu tempo, mas todos devem estar crescendo.

Crescer é doloroso. Crescer é desafiante. Cau-
sa medo às vezes. Traz conflitos. Envolve sentimentos 
e pensamentos bons e ruins. Leva ao confronto com 
aqueles que já passaram de fase e por isso acham que a 
fase do que vem atrás é mais fácil, não é. 

É tão difícil quanto a sua próxima fase.
Nos dias atuais, quando valores e padrões estão se 

diluindo no mar da informação é bom que paremos um 
pouco para refazermos nosso arsenal de princípios da 
boa convivência e do bom viver. É bom parar para dar 
algumas dicas para nossos parentes. 

Sentar à mesa e falar sobre coisas simples, mas que 
podem fazer toda a diferença. 

Sugiro aqui uma lista a ser discutida com a espo-
sa/marido e filhos para se permitir crescer juntos. Acho 
muito importante. De fato. Aqui vem:

1. Nem tudo na vida é como se gostaria que fosse.
2. Temos que aprender a lidar com a imperfeição e 

não culpar uns aos outros o tempo todo.
3. É importante aprender a lidar com as frustrações, 

Ninguém tem domínio total sobre a realidade. Muitos 
acontecimentos que ocorrem não dependem de nossa 
competência ou habilidade. Aceitar a nossa impotên-
cia diante de determinados fatos é melhor que se acu-
sar um ao outro. 

4. Precisamos aprender a lidar com as diferenças, 
somos diferentes, por isso somos especiais.

5. Aprender a renunciar: abrir mão de nossa indivi-
dualidade, opiniões, gostos, direitos...

6. Aprender a servir. O mundo dá voltas, amanhã 
você precisará de ajuda também.

7. Abrir mão da manipulação. 
8. Não levar a sério as próprias fantasias. 
9. Aprender a lidar com a sensação de injustiça que 

acompanha as pessoas quando se frustram. Essa sensa-
ção de injustiça é fruto de nossa vaidade, de nos levar-
mos a sério demais, de nos atribuirmos uma importân-
cia que, na verdade, não temos.

10. Aprenda a não culpar as pessoas por seu estado 
de espírito negativo.

11. Aprenda a autossuperação, automotive-se sempre.
12. Melhorar sua autoestima. A base de uma vida e 

relacionamentos do ponto de vista psicológico é o amor 
a si mesmo. Quase todos os nossos problemas emocio-
nais - ansiedade, timidez, autodestrutividade nos ne-
gócios ou na vida amorosa, o caminho das drogas - têm 
sua origem na autoestima insuficiente. É esse afeto por 
nós mesmos que nos dá o sentido de valor, de merecer 
o sucesso seja em qual área for. É o que nos leva a en-
frentar os desafios da vida. É na hora da queda, dos fra-
cassos, das perdas inevitáveis, já que somos humanos, 
que a autoestima reflete sua face mais importante. Na 
mesma circunstância em que uns optam pelo renasci-
mento, pela recuperação, outros optam pela depressão 
e acomodação no sofrimento.

A lista continua com outros 10 pontos no blog Psi-
que & Amor e no meu Facebook.



,  MaravILHa 15 DE junHO DE 2019 7

LUIZ CARLOS
PRATES

ROTaRY CLub 36ª EdiÇãO
Entrevero de Pinhão 
é hoje em Maravilha

Lions entrega 
bandejas de feijoada

A terceira edição do Entrevero de Pinhão é promovida na 
noite de hoje (15) em Maravilha, pelo Rotary Club. O evento 
beneficente será realizado no Lar de Convivência, com início 
às 20h. Neste ano o clube está inovando com a venda e entre-
ga de porções em marmitas para quem não puder compare-
cer no jantar. Conforme o presidente do Rotary Club, Marce-
lo André Hickmann, o objetivo do evento é arrecadar recursos 
para dar continuidade aos projetos beneficentes da entidade.

A 36ª edição da feijoada promovida pelo Lions Clube Maravilha é re-
alizada hoje (15). A programação com entrega das bandejas será no Sa-
lão Paroquial Católico a partir das 11h. As fichas foram comercializadas 
pelo valor de R$ 20 e os recursos serão revertidos para compra de cadeiras 
de rodas e muletas, para empréstimo a pessoas da comunidade que pre-
cisem dos materiais. Conforme o presidente do Lions Clube Maravilha, 
Silvino Giacomin, a participação da comunidade nestes eventos é fun-
damental para a continuidade dos trabalhos desenvolvidos pelo clube. 

CARINE ARENHARDT

O governo municipal de 
Maravilha licitou um novo in-
vestimento para melhorias no 
Ginásio Municipal de Espor-
tes Gelso Tadeu Lara. Através 
da licitação o município con-
tratou empresa para fazer a 
instalação de manta asfálti-
ca aluminizada impermea-
bilizante para a estrutura. A 
manta será colocada sobre o 

telhado do ginásio e o inves-
timento é de R$ 43.300 mil. 

O objetivo é melhorar a 
sensação térmica na parte in-
terna do ginásio, além de pre-
venir danos com umidade e 
goteiras. Conforme o secretá-
rio de Esportes, Edinar Zardo, 
com a colocação da manta se-
rão prevenidos também danos 
na parte da quadra de madei-
ra, que poderiam ser causa-
dos por goteiras ou umidade. 

ManTa aSFáLTiCa
ginásio Municipal vai receber investimento no telhado 

Manta vai prevenir goteiras e melhorar sensação térmica  

Carine Arenhardt/O Líder

SãO PESSOaS?
Durante muito tempo, na minha adolescência, ouvi pes-

soas se referindo a alguém, um homem, no caso, como “mo-
ralista de cuecas”. E o que era um moralista de cuecas? Era um 
sujeito que pregava moral diante das pessoas e, às escondi-
das, pintava e bordava fora da linha... O hipócrita, pois não?

Desapareceram os moralistas de cuecas, hoje as coisas 
são escancaradas, ninguém mais sente vergonha e estamos a 
viver um momento de vale-tudo, uma odisseia no rumo dos 
últimos dias de Sodoma e Gomorra. A vergonha, tão boniti-
nha, tão corada nas bochechinhas, morreu. Talvez, dito me-
lhor, esteja em agonia a pobrezinha.

Acabei de ler mais uma daquelas declarações desavergonha-
das, despudoradas mesmo, uma declaração típica das “moças da 
noite”, no passado, as da bolsinha...

Uma cantora, famosíssima aqui entre nós, mas como pessoa 
uma pobre coitada, disse, de público, que “já transei muito e tomei 
muito álcool”. Agora me diga, qual o objetivo dessa declaração? O 
que pretendeu a cantora famosa? Mas agora é assim, já comen-
tei aqui de uma jovenzinha que hoje se atreve a ser apresentado-
ra de programa na televisão e que dia destes disse que sofre mui-
to de prisão de ventre e que passa dias sem cag... Tem cabimento?

Também já falei aqui de uma outra “famosa” que contava dos 
puns que o ex-marido dava na cama do casal... E assim por diante. 
Uma declaração atrás da outra, tudo no mesmo nível, sem nível. 
Degradação dos costumes acelerada. Agora tem uma coisa: cer-
tos segmentos da imprensa são muito culpados, divulgam tudo e 
ainda sublinham o despudor, querem ganhar audiência e leitores 
com essa barbárie. E o povo, que bem podia fazer “a justiça” que 
esses veículos de comunicação merecem, nem aí, os milhões de 
paspalhos brasileiros nem se coçam. Só sabem se queixar dos go-
vernos, isso sabem. Iguais...

Cansei de dizer aqui que se uma pessoa quiser se revelar bas-
ta que abra a boca. Deixar-se-á ver com uma radiografia. E não 
adianta tentar enganar, mentir. A personalidade se desnuda quan-
do falamos, cedo ou tarde. Basta que tenhamos ouvidos de escu-
tar e olhos de perceber para que conheçamos quem está ao nosso 
lado. Aliás, se esse escutar e perceber forem adotado por muitos, 
vão acabar os casamentos e as contratações nas empresas. Melhor 
é não duvidar.

RaZãO
Aconteceu nos EUA, Estado de Lousiania. Um diretor de esco-

la católica levou um grupo de estudantes para uma viagem de re-
creação e pesquisas em Washington. À noite, depois que os jovens 
se recolheram, o diretor/professor foi a uma casa de Strip-tease. 
Foi reconhecido e mais tarde demitido da escola. Correto. Depen-
dendo de nossas funções, muitas coisas não podemos fazer. Mui-
tíssimas. E saber dessas coisas é de responsabilidade das pessoas. 

COLEga
Tenho um amigo que arde por um desejo. Ele tem extrema 

curiosidade de ir a uma “famosa” casa noturna de Florianópolis. 
Ele diz que desejaria “ver” como as coisas funcionam, ele é for-
mado em Sociologia. Mas ele mesmo diz que coitado dele se fos-
se a tal casa e alguém o visse... Ele tem razão, mesmo que seja só 
para ver e saber, há severos impedimentos em nossas vidas. Cau-
tela faz bem.

FaLTa diZER
Os pais devem saber quando há nos filhos uma ardência vo-

cacional por certa atividade. Não havendo essa ardência, os pais 
devem indicar aos filhos um bom curso técnico e não a perder 
tempo com faculdades. Diplomas só habilitam ao exercício 
de certas funções. No mais, é pobreza pura. Ah, mas querem 
status, entendo...!

PREOCuPaÇãO Cidades com menos de cinco mil habitantes podem 
ser extintas caso a proposta seja aceita

Emancipação dos pequenos municípios 
é tema de audiência pública
NElCIR DAll’AGNol 

O Clube 25 de Julho de 
Cunha Porã sediou, na manhã 
de ontem (14), assembleia pú-
blica que busca discutir a eman-
cipação dos municípios catari-
nenses: Análise Estatística dos 
Impactos Econômicos da Frag-
mentação Territorial. O evento 
tratou sobre a possível extinção 
dos municípios com menos de 
cinco mil habitantes.

Na região, segundo estudo 
feito pelo Tribunal de Contas do 
Estado de Santa Catarina, muni-
cípios como Iraceminha, Flor do 
Sertão, Cunhataí, Tigrinhos, São 
Miguel da Boa Vista e Santa Tere-
zinha do Progreso, que possuem 
menos de cinco mil habitantes, 
poderiam ser extintos e incorpo-
rados a outros maiores.

De acordo com o deputado 
Jerry Comper (MDB), presiden-
te da comissão de assuntos mu-
nicipais, o objetivo das audiên-
cias é buscar entender e ajudar 
os pequenos municípios para 

que se mantenham autossusten-
táveis. “É para isso que nós va-
mos buscar saídas e, a partir 
daí, ouvir a população. Sou de-
fensor das cidades pequenas”, 

frisa o deputado. Segundo Com-
per, depois de ouvir a população, 
haverá o encaminhamento para 
a Câmara federal. 

O deputado Mauro de Na-

dal (MDB) também defendeu 
a manutenção do sistema atu-
al e disse que ocorreu uma me-
lhor distribuição de renda com a 
criação dos municípios.

Fotos: Nelcir DallAgnol/O Líder

autoridades marcaram presença para discutir a situação dos pequenos municípios da região

Centro Cultural 25 de julho ficou lotado com a presença de políticos, estudantes e comunidade em geral
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COnTROLE aniMaL Projeto deu entrada na última sessão da Câmara de 
Vereadores e segue para as comissões

Maravilha vai criar programa de 
controle de natalidade de cães e gatos
ClEIToN FERRAsso 

O município de Maravilha vai 
criar um programa de política de 
natalidade de cães e gatos no muni-
cípio. O projeto é da bancada da si-
tuação, e deu entrada na sessão da 
Câmara de Vereadores de segun-
da-feira (10). Com a lei, o município 
pretende desenvolver ações como 
a castração/esterilização, principal-
mente de cães e gatos, para garantir 
o bem-estar animal, a prevenção e 
o controle de zoonoses.  

Para a execução dos progra-
mas de esterilização o municí-
pio pretende celebrar convênios 
com associações protetoras de 
animais sem fins lucrativos, uni-
versidades com repasse de valo-
res ou através de credenciamen-
to de clínicas veterinárias para 
realização dos procedimentos. 
A lei também prevê a realização 
de campanhas educativas sobre 
a posse responsável de animais 
domésticos.

O diretor de Articulação Po-
lítica, Eder Moraes, disse que o 
projeto era uma necessidade de-
vido ao abandono de animais. 
“Há muita crueldade ocorrendo 

com esses animais e irresponsa-
bilidade de quem age dessa ma-
neira. Mais do que a questão de 
abandono de animais, castração 
e controle de natalidade, é uma 
questão de saúde pública. Os 
animais abandonados muitas 
vezes são mutilados e são veto-
res de doenças que podem cau-
sar zoonoses. Então o município 
está se precavendo ao criar essa 
lei como medida preventiva rela-
cionada à saúde pública”, explica. 

Ong aME biCHO 
Em Maravilha há a ONG 

Ame Bicho que realiza trabalho 
voluntário ao cuidar de animais 
sem um lar. Com a lei aprovada, 
a ONG será guarnecida pelo pro-
grama, como destaca a volun-
tária Vanusa Vivian. “É somente 
a partir da castração que vamos 
conseguir diminuir a quantida-
de de animais abandonados e 
em situações de risco em nosso 
município. Com menos animais 

na rua, diminui a probabilidade 
de zoonoses, como leishmanio-
se, esporotricose, tosse dos canis, 
dentre tantas outras”, frisa.  

A prefeita, Rosimar Mal-
daner, garantiu o apoio. “Temos 
em Maravilha a ONG Ame Bi-
cho, que através de seus volun-
tários desenvolve um importante 
trabalho e nosso projeto foi cons-
truído em conjunto com a ONG 
para assegurar futuras ações de 
proteção animal”, disse. 

CuLTuRa
Volkstanzgruppe Wunderbar prepara a 
tradicional Festa da integração
DIANA HEINz

O grupo de dança alemã 
do Centro Cultural 25 de Julho, 
Volkstanzgruppe Wunderbar, 
está com os preparativos acele-
rados para a Festa da Integração, 
na qual busca integrar a cultu-
ra alemã e italiana por meio da 
dança folclórica. Este ano a fes-
ta será dia 30 de junho, no Salão 
Paroquial Católico. O evento co-
meça às 9h30, com a recepção 
dos grupos visitantes, e às 10h 
haverá o início das apresenta-
ções. Almoço será servido com 
o cardápio à base de carne de 
gado, porco e galeto, saladas di-
versas, mandioca, pães e cucas. 

As fichas podem der ad-
quiridas com os integrantes do 
Grupo de Dança ou pelo tele-
fone 3664 4321. Às 13h30 se-
rão apresentadas as danças 

Grupo participou de dois eventos no fim de semana 

de integração e às 14h iní-
cio da matinê com a Bandi-
nha do Garrafão de São Car-
los. “Aguardamos todos para 
a tradicional Festa da Integra-
ção do Vokstanzgruppe Wun-
derbar. Venha prestigiar nosso 
evento e fazer parte dessa cul-

tura”, convidam os integrantes. 
No sábado (8) o Grupo es-

teve presente no 16º Mangia-
re do Grupo de Xaxim, com a 
categoria adulta. E no domin-
go (9) a categoria infantil parti-
cipou do 28º Encontrão de Gru-
pos Infantil da Laaosc (Liga das 

Associações Alemãs do Oeste 
de Santa Catarina), que foi rea-
lizado na comunidade de San-
ta Terezinha, em São José do 
Cedro. Os integrantes repre-
sentaram a cultura alemã, le-
vando o nome de Maravi-
lha para outros municípios.

Divulgação

Os alunos do 5º ano 03 do 
Centro Educacional Mundo In-
fantil (Caic), juntamente com as 
professoras Roselei Ahlert e Iva-
nia Kipper, realizaram uma ativi-
dade sobre a poluição e preser-
vação da água. Após os estudos 
sobre o tema, os alunos fizeram 
uma produção textual, expondo 
ideias e o conhecimento cons-
truído e sugerindo ações.

Segue um dos textos produ-
zidos em sala de aula.

TOda aÇãO gERa 
uMa REaÇãO!

Você já parou para pensar 
como será o mundo daqui al-
guns anos se continuarmos jo-
gando o lixo nas ruas e rios? Tire 
um minuto de sua vida para 
pensar! Depois disso, pense você 
mesmo nas consequências que 
terá, mas pior ainda é que o 
mundo todo terá que pagar pelo 
erro que você terá cometido (erro 
que considera pequeno). Quan-
tas famílias terá arruinado. 

Então, já se tocou aonde 
eu quero chegar? Se não se to-
cou, acorde! Isto não é brin-
cadeira, não é motivo de ri-
sadas. Estamos falando da 
sua e da minha saúde!

Entre muitas consequências 
ruins, uma delas é que todo este 

lixo vai parar nas águas. Água, 
bem precioso que pode tam-
bém transmitir muitas doenças.

Não vamos deixar água pa-
rada nos lugares. Lembre da 
dengue, e dengue mata! Por 
exemplo, em Maravilha esta-
mos com 12 casos confirma-
dos. Vou repetir mais uma 
vez: isso não é brincadeira!

Daqui a alguns dias, 
em nossas cidades, não te-
remos mais nem remédios 
para tantas pessoas com den-
gue. E daí? O que vai aconte-
cer? Pessoas irão morrer. So-
mente aí se sentirá fragilizado, 
com medo do que pode acon-
tecer com quem você ama.

Aqui em nosso país não 
acontecem Tsunamis como em 
alguns outros países. No Bra-
sil temos enchentes. Qual o 
principal motivo de elas acon-
tecerem? Porque eu, você e 
outras pessoas estamos jogan-
do lixo em qualquer lugar.

E se a água potável aca-
bar? Haverá vida? Mude suas 
atitudes! Para que deixar para 
amanhã o que se pode fazer 
hoje? Amanhã pode ser tarde 
demais e então, nos resta cho-
rar! Este recado é para mim, 
para você, para todos nós: 
Toda ação, gera uma reação!

CaiC

PREVEnÇãO

Produção textual se destaca 
em atividade do 5º ano 

arquitetura Contra o Crime 
é tema de capacitação 

O Núcleo dos Merca-
dos, ligado à Associação Em-
presarial de Maravilha, rea-
lizou na noite de terça-feira 
(11) capacitação com a Po-
lícia Militar sobre Arqui-
tetura Contra o Crime. O 
objetivo foi trazer aos nucle-
ados informações sobre for-
mas corretas de prevenção 
e monitoramento natural. 

O Núcleo contou com a 
presença do tenente-coro-

nel do 11º Batalhão da Polí-
cia Militar, Marcelo Wallau, 
e do capitão da Polícia Mili-
tar de Maravilha, Altair Lisot. 
“Agradecemos imensamen-
te pelo conhecimento repas-
sado, pela disponibilidade do 
coronel e do capitão em es-
tarem conversando conosco 
sobre este assunto tão impor-
tante para os nossos esta-
belecimentos”, destaca a co-
ordenadora, Ana Belusso.

Encontro foi promovido na CDL e associação Empresarial 

Divulgação

Carine Arenhardt/O Líder
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O treinamento sobre o 
Censo Escolar 2019 foi mi-
nistrado para os coordena-
dores municipais do Censo 
Escolar, responsáveis pela 
secretaria de escolas muni-
cipais, estaduais e privadas. 
A capacitação foi duran-
te esta semana no auditó-
rio da Gered de Maravilha. 

O Censo Escolar é o 
principal instrumento de 
coleta de informações da 
educação básica e a mais 
importante pesquisa esta-
tística educacional brasilei-
ra. O trabalho é coordena-
do pelo Inep e realizado em 
regime de colaboração en-
tre as secretarias estadu-

ais e municipais de educa-
ção e com a participação 
de todas as escolas públi-
cas e privadas do país.

O Censo abrange as di-
ferentes etapas e modali-
dades da educação básica e 
profissional, como o ensino 
regular, educação especial, 
educação de jovens e adul-

tos e educação profissional, 
que são os cursos técnicos 
e de formação. São coleta-
das informações sobre os 
estabelecimentos de ensi-
no, gestores, turmas, alu-
nos e profissionais escolares 
em sala de aula. Os dados 
são informados por meio 
do Sistema Educacenso.

MaRaViLHa 

aLERTa

gered promove treinamento sobre o 
Censo Escolar 2019

Maravilha confirma mais um caso de dengue 

reSulTaDO na reGiOnal
Chapa 2: 242 votos
Chapa 5: 101 votos
Brancos: 10 votos
nulos: 37 votos
Total: 390 votos

reSulTaDO nO eSTaDO
Chapa 1: 2.366 votos
Chapa 2: 8.078 votos
Chapa 3: 1.392 votos
Chapa 4: 875 votos
Brancos: 216 votos
nulos: 145 votos
Total: 13.072 votos

SuPlenTeS: Marlise König, 

neovilde da Costa, Cleusa 
de Paris, Claci Finardi, Salete 
Savegnaro, vilma Debastiani 
Tedesco, Erlani Smaniotto, 
rita Orlandi, Marli Schlosser, 
Ironilde de Mello, Cledis 
allgayer, Ivanete de assis 
alberti, Leila Fries, Michele 
Ceccon, vanice jacoby, 
Itacir Zanatta, aderli rüdiger, 
nelsi Secco, Denise Secco, 
Elzira Sordi, Elenisse 
Tomazoni, vanderlei 
Travessini, josé Marques, 
Liseu Schuh, Clarice Speroto, 
Gilnei Debastiani e Sidimar 
Garghetti

RESuLTadOS Dalmir Borghetti vai comandar a regional junto com a equipe vencedora

Chapa 2 vence eleições do Sinte na regional 
de Maravilha e em Santa Catarina
EDERsoN ABI

Na terça (11) e quarta-fei-
ra (12) o Sindicato dos Tra-
balhadores em Educação 
realizou eleições para coor-
denação estadual e de to-
das as regionais de Santa 
Catarina. Em Maravilha, fo-
ram duas chapas concorren-
do ao cargo de coordena-
dor do Sinte: Chapa 2 (com 
Dalmir Borghetti) e Chapa 5 
(com Sueli Petry). Em nível 
estadual, foram quatro cha-
pas. A vitoriosa, na regional 
de Maravilha e no Estado, foi 
a chapa 2, com o slogan “Mo-
bilizar, resistir e conquistar, 
com expressiva vantagem de 
votos. O conselheiro eleito foi 
Sidimar Garghetti.

Para a coordenação da 
Chapa 2, a vitória obtida é re-
sultado de muita organiza-
ção, coletividade e compro-
metimento dos integrantes. 
“Foi feita mobilização com 

Chapa 2 venceu e vai comandar a regional do Sinte em Maravilha

Ederson Abi /O Líder

os trabalhadores em educa-
ção nas escolas e com os ina-
tivos de toda a regional. Foi 
uma eleição onde a Chapa 2 
saiu muito fortalecida, o que 
nos compromete ainda mais 
a lutar em defesa da catego-
ria e enfrentar os novos de-
safios. Essa caminhada foi 

muito produtiva, pois ouvi-
mos sugestões, anseios e crí-
ticas, o que norteará as nos-
sas ações em benefício de um 
sindicato forte e comprometi-
do”, afirma. 

Além disso, o objetivo ago-
ra é trabalhar novas filiações 
e resgatar a credibilidade. 

“A nossa gratidão aos 
trabalhadores de educação 
que conosco conquistaram 
essa vitória. Com certeza 
somos merecedores desse 
resultado. Fomos capazes de 
conduzir e organizar nosso 
trabalho. Parabéns a todos”, 
finalizam os organizadores. 

CAMIllA CoNsTANTIN  

A Sala de Situação confirmou 
na manhã de quinta-feira (13) 
mais um caso de dengue em Ma-
ravilha. A vítima é uma mulher de 
35 anos, moradora do Bairro Flo-
resta. O município soma agora 13 
casos confirmados neste ano e 185 
focos do mosquito Aedes aegypti. 

Conforme o coodernador da 

Sala de Situação, Francys Bales-
treri, ainda há um caso suspeito 
aguardando resultado do exame. 
Ele adianta que na próxima se-
mana será feita a entrega da cami-
nhonete L200 Triton para o setor, 
o que irá auxiliar nos trabalhos. 
“Essa caminhonete veio do Mi-
nistério da Saúde exclusivamente 
para o combate à dengue”, explica. 

Nesta semana, além do ser-

viço para eliminar insetos das 
bocas de lobo, especialmente o 
mosquito Aedes aegypti, os pro-
fissionais promoveram o adian-
tamento dos serviços de visto-
ria no Bairro Kasper, em razão 
da maioria dos casos confirma-
dos até o momento serem do lo-
cal. Balestreri lembra que há um 
número de telefone para de-
núncias, pelo (49) 98833 7824. 

Na tarde de quinta-fei-
ra (13) o Grupo de Idosos do 
Bairro Pioneiro empossou 
novos membros para a dire-
toria do biênio 2019/2021. A 
posse foi realizada na sede 
da entidade, que faz par-
te dos 20 grupos da tercei-
ra idade de Maravilha. Na 
presidência assumiu Tel-

mo Pott e a vice-presidência, 
Nair Thies. A nova tesourei-
ra é Diva Bervian e o vice-te-
soureiro Nelson Meurer. A 
secretaria ficou com Nilva 
Popp e Nair Haack. E no con-
selho fiscal ficaram os mem-
bros Delmar Kunzler, Salete 
Frumi, Lauro Zungler, Aveli-
no Koch e Odilo Giombelli. 

POSSE
grupo de idosos do bairro 
Pioneiro troca diretoria
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Com sede em Maravilha, periódico faz parte do Grupo WH Comunicações
Jornal O Líder comemora       aniversário 
EM FESTa

m junho de 2011 o Grupo WH Comu-
nicações anunciava a chegada de uma 
nova plataforma de comunicação 
para Maravilha e região. Com o slo-

gan “Compromisso com o leitor, compro-
misso com a notícia”, no dia 8 de junho de 
2011 circulava a primeira edição do Jor-
nal O Líder, o impresso que logo ganhou 
sua merecida credibilidade na comunida-
de regional. 

Sempre com o objetivo de cumprir seu 

papel como veículo de comunicação, o jor-
nal trabalha para dar voz à comunidade, 
contando histórias, informando, levando co-
nhecimento e entretenimento para seus lei-
tores. Neste ano o impresso comemora oito 
anos de circulação em Maravilha e região. 

Com sede em Maravilha, o jornal integra 
o Grupo WH Comunicações, do qual tam-
bém fazem parte as emissoras de rádio Líder 
FM, 103 FM, Raio de Luz e Nova FM e site 
wh3.com.br.  

Equipe do Grupo WH Comunicações em Maravilha

Para que o jornal chegue até você todos os sábados, nossa equipe trabalha 
diariamente na busca de informações e montagem do impresso. Além dos cola-
boradores que trabalham diretamente na empresa, o jornal conta com colunis-
tas que semanalmente produzem conteúdos sobre temas variados. 

EquiPE E TRabaLHO na REdaÇãO dO JORnaL O LÍdER

Foto Zanotto

PROduÇãO 
dE MaTéRiaS

REViSãO 

diagRaMaÇãO 

aRTE

iMPRESSãO 
E EnTREga

na redação, o trabalho começa com 
reunião de pauta entre os jornalistas. 
O momento é para definir e planejar as 
matérias que serão trabalhadas durante a 
semana. 

Com as pautas definidas, os jornalistas 
começam a produção da notícia. a redação 
começa com as entrevistas, faz as fotos 
e participa dos eventos, reunindo todo o 
conteúdo necessário para elaborar o texto. 

Todo o conteúdo 
produzido pelos 
jornalistas e colunistas 
passa por revisão. 
nesta etapa, a revisora 
corrige os erros 
ortográficos e de 
concordância, confere 
créditos de imagens, 
datas e nomes. 

nesta etapa o jornal 
começa a ganhar 
forma. a diagramação 
trabalha o layout 
das páginas, com 
a distribuição e 
organização dos 
textos e imagens. 
Cada página 
fica pronta para 
impressão.

além do conteúdo 
informativo, o jornal tem 
espaços reservados 
para os anunciantes. a 
parte de arte e anúncios 
também é produzida 
pela equipe do jornal O 
Líder. Cada publicidade 
é elaborada de acordo 
com a necessidade do 
cliente. 

Com o trabalho da 
equipe de redação 
concluído, o material 
é encaminhado para 
a gráfica araucária, de 
Lages, onde é impresso. 
ainda na madrugada de 
sábado o jornal chega em 
Maravilha e começa a ser 
distribuído pelo entregador 
responsável, chegando na 
casa de cada leitor. 

Fotos: O Líder
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por DR. GEOvANI DELEvAtI

MEdICINA E SAÚdE

A falta de ar é caracterizada pelo 
desconforto ou dificuldade para 
respirar. O termo médico para fal-

ta de ar é dispneia. As pessoas descrevem 
a sensação de diferentes maneiras. Elas 
podem usar as palavras “respiração cur-
ta”, “aperto no meu peito”, “não tenho ar 
suficiente”, etc. A falta de ar pode ser des-
confortável e algumas vezes assustadora, 
mas estar com falta de ar não causa da-
nos aos seus pulmões. Converse com seu 
médico sobre sua falta de ar e então ele 
poderá diagnosticar a causa e ajudá-lo a 
buscar o melhor tratamento.

quaiS aS CauSaS 
da FaLTa dE aR?

A falta de ar pode ser causada por 
muitos motivos, incluindo: doença pul-
monar, doença cardíaca, anemia (bai-
xo número de células vermelhas) e bai-
xo condicionamento físico (estar “fora de 
forma”). Pode ocorrer subitamente, sem 
uma razão conhecida, ou acontecer com 
atividades, como estender a cama ou 
carregar objetos pesados. Algumas pes-
soas com problemas respiratórios po-
dem sentir falta de ar fazendo atividades 
normais, como levantar-se da cadeira ou 
andar até outro cômodo.

a FaLTa dE aR 
POdE SER TRaTada?

A falta de ar normalmente pode ser 
controlada com medicação, técnicas 
respiratórias, exercícios e em algumas 
vezes com oxigênio suplementar (extra). 
O primeiro passo para o controle é en-
contrar o que está causando o problema. 
Uma vez que seu médico avaliou sua fal-
ta de ar, determinou a provável causa e 
recomendou a melhor estratégia de tra-
tamento, você poderá se tornar um par-
ceiro nos seus próprios cuidados, se-
guindo alguns passos simples:

Passo 1 – Use sua medicação como 
foi prescrita. Muitas doenças pulmona-
res não podem ser controladas sem me-
dicação. Isso significa que você precisa 

usar sua medicação exatamente como 
foi prescrita pelo seu médico. Alguns me-
dicamentos devem ser utilizados diaria-
mente, quer você se sinta bem ou não. 
Você precisará aprender como usar seus 
inaladores apropriadamente para obter 
o máximo proveito de cada medicação. 
Oxigênio suplementar também é um me-
dicamento, e pode ser útil para ajudar na 
sua falta de ar se os seus níveis de oxigê-
nio foram baixos (mas isso não o bene-
ficiará se seus níveis forem usualmen-
te normais).

Passo 2 – Aprenda as técnicas respi-
ratórias. Existem técnicas respiratórias 
especiais que você pode utilizar, depen-
dendo da causa da sua falta de ar. Por 
exemplo, caso você tenha DPOC, você 
pode ser instruído a respirar com os lá-
bios semicerrados, quando estiver com 
falta de ar. Isso o ajudará a diminuir sua 
frequência respiratória a um nível mais 
confortável, tornando-a mais profunda 
e satisfatória. Caso você possua outro 
tipo de limitação respiratória, essa téc-
nica também pode ajudá-lo.

Passo 3 – Desenvolva sua resistên-
cia. Você pode ter que abandonar ou 
evitar certas atividades devido à falta 
de ar. Entretanto, se você não se exer-
citar, seus músculos se tornarão fracos 
e menos eficientes em usar o oxigênio 
que é enviado aos mesmos e a outras 
áreas do seu corpo. Esta falta de con-
dicionamento ou o “estar fora de for-
ma” pode resultar em piora da falta de 
ar, sendo então importante exercitar-se 
em um nível seguro para você.

Passo 4 – No seu ritmo. Por ter fal-
ta de ar, você mesmo pode encontrar-
se apressado para terminar atividades 
e tarefas. Acelerar para realizá-las pode 
piorar a falta de ar. No seu ritmo, faça as 
atividades em estágios. Se você sentir-
se “mais forte” pela manhã, faça as ta-
refas mais pesadas como tomar banho 
ou sair de casa (fazer compras, visitas, 
etc) durante as manhãs. Se você tem 
falta de ar durante as refeições, prepa-

re alimentos tenros e fáceis de mastigar. 
Prender a respiração enquanto você 
mastiga pode piorar a falta de ar.

Passo 5 – Não tente prender sua 
respiração. Prender a respiração pode 
tornar-se um hábito que você faz sem 
pensar, particularmente durante ativi-
dades como levantar algo ou andar. Ao 
invés de segurar sua respiração, ten-
te expirar enquanto você realiza a par-
te mais pesada de qualquer atividade, 
como levantar-se. Tente também uma 
expiração duas ou três vezes mais longa 
do que sua inspiração, mas nunca for-
ce o ar para fora. Ou seja, evite esfor-
ços expiratórios. Deixe o ar “rolar” para 
fora dos seus pulmões. Quando andar, 
tente inspirar enquanto dá um passo, 
e expirar em dois ou três passos. Você 
pode andar mais lentamente, mas você 
anda mais, porque sente menos falta 
de ar.

Passo 6 – Sente na frente do ven-
tilador. Assentar-se em frente ou pró-
ximo a um ventilador pode amenizar 
a falta de ar. Posicione o ventilador na 
direção do seu rosto. Use-o após exer-
citar-se ou, outras vezes, quando a fal-
ta de ar não melhorar como você na es-
peraria que ocorresse.

Passo 7 – Pergunte sobre outras 
medicações. Pergunte ao seu médico 
se existem outros medicamentos, ou-
tros recursos respiratórios que pos-
sam diminuir sua falta de ar. Às vezes, 
medicamentos usados para tratar an-
siedade podem reduzir a dor ou serem 
úteis para reduzir a falta de ar. Pesso-
as com doença pulmonar ou cardía-
ca avançada que continuam com fal-
ta de ar severa, não obstante estarem 
em tratamento otimizado com a medi-
cação padrão, podem receber peque-
nas doses de morfina. Esta droga pode 
ser muito útil em algumas pessoas (não 
todas) que têm dificuldades em contro-
lar sua falta de ar com os passos de 1 a 5.

Fonte: www.sbpt.org.br

FaLTa dE aR
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ClEIToN FERRAsso 

Na sexta-feira (14) foi co-
memorado o Dia Mundial do 
Doador de Sangue, uma data 
criada por iniciativa da Or-
ganização Mundial da Saú-
de (OMS). Para quem doa, há 
um sentimento de gratidão, 
para quem recebe, de espe-
rança. A bombeira militar 
Francisca Nery, de 28 anos, é 
doadora de sangue desde os 
21 anos e sempre contribui 
quando pode. 

“É um gesto muito gra-
tificante. Eu já passei por si-
tuações de ter pessoas que 
precisaram de sangue. O pro-
cedimento é rápido e não há 
consequências ao organismo 
após a doação, além de sal-
var vidas. É um gesto simples 
e rápido, que salva muitas vi-
das. Têm pessoas que depen-
dem de transfusão diaria-
mente”, relata. 

JuLHO VERMELHO Francisca Nery doa sangue há sete anos e afirma que o gesto é muito gratificante

Maravilhense relata experiência como doadora de sangue

Francisca nery doa sangue há sete anos

Francisca trabalha na 3ª 
Companhia de Bombeiros 
Militar de Maravilha e faz do-
ações no Centro de Hemato-
logia e Hemoterapia de San-
ta Catarina (Hemosc) de 
Chapecó. No entanto, ela já 
morou em outras cidades e 
sempre procurou um hemo-
centro para doar sangue com 
assiduidade. 

dOE SanguE
Estão aptas à doação as 

pessoas de 16 a 69 anos - em 
boas condições de saúde - e 
com peso acima de 50 qui-
los. Para os menores de idade 
é obrigatório o acompanha-
mento dos pais ou responsá-

veis na hora de doar. A ida-
de-limite para realizar a 
primeira doação é de 60 anos. 
Os interessados precisam ir 
até o Hemosc bem alimenta-
dos e realizar um cadastro, pre-
encher um questionário e de-
pois passar por triagem clínica. 
Em Chapecó, o Hemosc atende 
de segunda a sexta-feira, das 
7h às 18h. O telefone para con-
tato é o (49) 3700 6400. 

Existem algumas ques-
tões que impedem os doa-
dores de fazerem as doações, 
por exemplo, quem está fa-
zendo uso de medicação, hi-
pertensos, diabéticos, quem 
realizou cirurgia, exame in-
vasivo (endoscopia ou colo-
noscopia) ou fez tatuagem 
recentemente; o Hemosc re-
comenda que aguarde seis 
meses para retornar e realizar 
a doação. As dúvidas podem 
ser sanadas pelo site www.
hemosc.org.br.

JunHO VERMELHO 
Por ser um mês 
considerado mais frio e 
propício para resfriados 
e outras infecções 
respiratórias, o estoque 
do banco de sangue 
diminui nesta época. 
neste sentido, o Hemosc 
está com a campanha 
“junho vermelho. 
Mês do amor. Mês da 
doação de sangue” 
para incentivar as 
pessoas a doar sangue. 

a responsável pela 
captação de doadores 
do Hemosc de Chapecó, 
assistente social 
Eliana ribicki, explica a 
campanha. 
“São as doações 
assíduas e frequentes 
que mantêm nossos 
estoques de sangue em 
boas condições para o 
fornecimento. Se nós 
tivermos baixa adesão 
da nossa comunidade, 
teremos baixa redução 
dos nossos estoques 
e dificuldade no 
fornecimento”, comenta. 

Divulgação

O Parque de Exposições 
Carlos Alberto Begrow re-
cebeu no sábado (8) a tradi-
cional galinhada do Centro 
Educacional Mundo Infan-
til (Caic). O evento, que com-
pletou 10 edições, contou com 
mais de mil pessoas. Mui-
tos almoçaram no local e ou-
tros adquiriram marmitas. 

Conforme a diretora da 
escola, Ester Rollwagen, a ini-
ciativa garante recursos à es-
cola. “Nós recebemos verba do 
governo, mas não é o suficien-
te, então acabamos realizando 
eventos como esse para conse-
guir um valor maior e manter a 
compra de materiais”, explica.

SuCESSO
Caic realiza 10ª edição da galinhada no tacho 

Parque de Exposições recebeu centenas de pessoas para o tradicional evento da escola

Ederson Abi /O Líder

As lâmpadas de ilumina-
ção pública das avenidas Ma-
ravilha e 7 de Setembro estão 
sendo substituídas por lâm-
padas mais potentes. Para o 
vice-prefeito, Sandro Donati, 
o trabalho é necessário para 
melhorar a segurança dos lo-
cais, pois segundo ele, essas 
avenidas foram as primei-
ras a receber as lâmpadas de 
LED e agora vão contar com 
lâmpadas mais potentes. 

As lâmpadas que estão 
sendo retiradas vão ser co-
locadas nas avenidas Anita 

Garibaldi, Entre Rios e Mar-
ginal, pois de acordo com o 
vice-prefeito, lá também são 
necessárias melhorias na ilu-
minação, uma vez que ain-
da tem as luminárias antigas. 

Serão 85 novos pon-
tos de iluminação com 
LED. O serviço é executa-
do pela empresa responsá-
vel pela iluminação e o ma-
terial fornecido pela Nexo 
Soluções Inteligentes, que 
venceu a licitação. O in-
vestimento é de aproxima-
damente R$ 108,7 mil.

MaRaViLHa

Município investe em 
nova iluminação com LEd 
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Indústria e Prestação de Serviços ficaram com os melhores índices em 2018 

Com destaque para indústria, movimento 
econômico tem crescimento de 12% em Maravilha 

ECOnOMia LOCaL

CARINE ARENHARDT 

Oano 2018 trouxe bons 
resultados para o setor 
econômico de Maravi-

lha. Em 2017 o município ha-
via registrado queda de quase 
2% no movimento econômico, 
mas em 2018 voltou a apresen-
tar índices positivos, soman-
do crescimento de aproxima-
damente 12%. Com o aumento, 
Maravilha contabilizou movi-
mentação econômica de R$ 
935.478.985,05 em 2018. 

Um comparativo dos úl-
timos 10 anos aponta cresci-
mento de aproximadamente 
250% na movimentação eco-
nômica entre 2009 e 2018. Em 
2009 o movimento econômi-
co de Maravilha somou R$ 
268.567.210,66. Conforme o se-
cretário de Indústria e Comér-
cio, Gelson Rossetto, os bons 
resultados de cada setor, es-
pecialmente o crescimento da 
indústria no município, foram 
decisivos para números tão sig-
nificativos. 

39ª MaiOR ECOnOMia dO ESTadO 
Com os números positivos, Maravilha ago-

ra ocupa a 39ª posição entre os maiores movi-
mentos econômicos do Estado. Este é o melhor 
ranking já conquistado pelo município em ní-
vel estadual. Conforme Rossetto, entre os muni-
cípios da região, Maravilha fica atrás apenas de 
Chapecó. “O movimento econômico de Maravi-
lha está à frente de todos os demais municípios 
da nossa região”, afirma o secretário. 

CRESCE O nÚMERO dE EMPRESaS 
além de movimentação 
econômica, Maravilha 
vem se destacando no 
crescimento do número 
de empresas. atualmente 
são 2.554 registros no 
município, 69 a mais 
que em 2018. Do total, 
são 1.246 empresas, 
mais de 1.050 MEIs – 
Microempreendedores 
Individuais e 255 autônomos. 
Desde 2015 o crescimento 
no número de empresas foi 
superior a 25%. 

MaiORES CRESCiMEnTOS 
Os números apontam a 

Indústria como o maior desta-
que de 2018. Num comparati-
vo com 2017, o segmento teve 
crescimento de 18,88% no úl-
timo ano. O aumento signifi-
cativo veio depois de um pe-
ríodo de recessão, já que em 
2017 a Indústria havia perdi-
do 5% em movimentação eco-
nômica.  

Em segundo lugar ficou a 
Prestação de Serviços, que em 
2018 somou 17,77% de cresci-
mento em movimentação eco-
nômica. O setor também tinha 
registrado uma queda de qua-
se 5% em 2017 e se recuperou 
em 2018. 

O setor agropecuário so-
mou 4,5% de crescimento no 
último ano e o comércio foi o 
único segmento a perder em mo-
vimentação econômica em 2018, 
com queda de 3,9% em compa-
ração aos números de 2017. 

Do movimento econômico total, a 
indústria foi responsável por 53,3% em 
2018. O setor movimentou mais de R$ 
498,5 milhões no último ano. Além de 
movimentar o maior valor, a indústria é 
o setor que mais gera empregos no mu-
nicípio, contabilizando atualmente mais 
de 3.960 colaboradores. 

O comércio ficou com a segun-
da colocação, movimentando mais de 
R$ 153,3 milhões em 2018, o que repre-
senta mais de 16% do total. O comércio 
também é muito importante na gera-
ção de empregos, contabilizando atual-

mente mais de 1.700 vagas formais pre-
enchidas.

O setor agropecuário fica com a 3ª 
colocação, respondendo por aproxi-
madamente 15,2% do movimento eco-
nômico geral, movimentando em 2018 
mais de R$ 142,2 milhões. 

A prestação de serviços está com a 4ª 
colocação, representando 15,1% do total 
e um valor superior a R$ 141,2 milhões. 
Embora esteja na 4ª posição, o setor tem 
bastante representatividade no número 
de empregados. São mais de 1.900 cola-
boradores trabalhando no ramo. 

indÚSTRia REPRESEnTa MaiS dE 50% 

Gráfico aponta crescimento no números de empresas

Indústria foi o setor com maior crescimento em 2018 

Secretário de Indústria e Comércio, Gelson rosseto 

Fotos: Arquivo/O Líder
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Integrantes do Gru-
po Escoteiro Raízes parti-
ciparam, no último fim de 
semana, de mutirão eco-
lógico em Maravilha, com 
o objetivo de conscienti-
zar as pessoas quanto aos 
cuidados com o meio am-
biente e as medidas de pre-
venção contra a dengue. 

O Mutirão Nacional Es-
coteiro de Ação Ecológi-
ca (Muteco) teve neste ano 
como temática “Uma aven-
tura saudável”. No municí-

pio diversas atividades fo-
ram realizadas, com foco 
na reflexão sobre a im-
portância do meio am-
biente para a saúde.

De acordo com os che-
fes do grupo, plantar a se-
mente do bem nas crianças 
e mostrar a importância de 
cada um fazer a sua parte 
faz toda a diferença. “Além 
da conscientização deles, 
eles também estão reprodu-
zindo essa conscientização 
para os demais, mostrando 
que cabe a todos nós cui-
dar da natureza”, afirmam. 

COnSCiEnTiZaÇãO 

Escoteiros realizam 
mutirão ecológico 

Crianças participaram de diversas atividades 

Divulgação

Teve início na segunda-fei-
ra (10) a campanha promocio-
nal Super Sorte Cooperada do Si-
credi Alto Uruguai RS/SC/MG. 
Neste ano, na 13ª edição, a cam-
panha sorteará R$ 500 mil por 
meio de 231 prêmios em dinhei-
ro, sendo a maior premiação já 
distribuída pela cooperativa. 

De acordo com o presidente 
do Sicredi Alto Uruguai RS/SC/

MG, Eugenio Poltronieri, a pre-
miação da Super Sorte Coopera-
da, como tradicionalmente ocor-
re, foi definida pelos associados 
durante o Ciclo Assemblear. “A 
nossa campanha promocional 
é mais uma forma de valorizar 
os associados que têm seus ne-
gócios com o Sicredi”, destaca. 

Quanto antes o associa-
do realizar seus negócios com 

a cooperativa, irá garantir que 
os cupons estejam presentes 
nas três apurações previstas: 
duas serão realizadas em cada 
uma das agências, em agos-
to e em outubro, com prêmios 
de R$ 1 mil e R$ 2 mil em di-
nheiro. O sorteio final ocor-
re no dia 21 de dezembro, 
com todos os cupons, e pre-
miará 10 associados com R$ 

3 mil, quatro com prêmios de 
R$ 15mil e um com R$ 50 mil. 

Para participar os associa-
dos devem utilizar os produ-
tos e serviços da cooperativa, 
de acordo com o regulamento, 
disponível em todas as agên-
cias do Sicredi Alto Uruguai RS/
SC/MG e no site da cooperati-
va. Os associados têm até o dia 
13 de dezembro para concorrer.

OPORTunidadE
Sicredi lança promoção com R$ 500 mil em prêmios 

CARINE ARENHARDT 

Com sete anos de histó-
ria na música, o Trio Maravi-
lha viveu mais um momento 
especial na carreira. O gru-
po maravilhense fez uma tur-
nê pelo Mato Grosso, tocando 
em eventos nos municípios 
de Sinop, Sorriso, Americana 
do Norte e Cláudia. 

A turnê pelo Mato Gros-
so ainda rendeu a participa-
ção especial em dois progra-
mas de TV. A primeira foi a 
gravação do programa Can-
ta Nossa Gente, do apresen-
tador Gildinho, em Sinop; o 
programa foi ao ar no dia 12 
de maio na TV Sinop, trans-
mitido para todo Estado do 
Mato Grosso. A segunda par-
ticipação foi no programa 
Odair Terra, da TV Apareci-
da, gravado no município de 
Cláudia/MT, no sítio do Gru-
po Tigre; o programa foi ao ar 
no último dia 3 de junho, com 
reprise no domingo (9).

Conforme o grupo, a tur-

MÚSiCa Grupo fala sobre receptividade e desejo de voltar para a 
região Centro-Oeste do país 

Trio Maravilha faz turnê no Mato grosso 
e participa de programas de TV 

nê foi muito produtiva, opor-
tunizando aos integrantes 
conhecer novas regiões. “O 
acolhimento do povo foi nota 
10, a grande maioria é aqui 
do Sul. Estamos definindo 
para no próximo ano retor-
nar para a região. A participa-
ção nos programas, tanto na 
TV Sinop, quanto na Apareci-
da, foi muito importante, pois 
abriu portas em outras regi-
ões”, destacou o grupo. 

Fotos: Divulgação

Participação no Programa Canta nossa Gente 

Gravação para a Tv aparecida 

CAMIllA CoNsTANTIN

A Secretaria de Assistên-
cia Social de Maravilha organiza 
para quinta-feira (20) um evento 
de lazer e sensibilização, em par-
ceria com as demais secretarias. 
A iniciativa, com início às 14h, no 
Espaço Criança Sorriso, é alusi-
va ao Dia Nacional de Comba-
te à Violência e Exploração Sexu-
al Infantojuvenil (18 de maio) e 

ao Dia Nacional de Combate ao 
Trabalho Infantil (12 de junho). 

Conforme a coordena-
dora do Serviço de Convivên-
cia e Fortalecimento de Vín-
culos (SCFV), Liane Silveira, o 
evento irá contar com brinque-
dos infláveis, pintura facial, jo-
gos e brincadeiras. “Também 
faremos distribuição de mate-
rial de prevenção e sensibiliza-
ção referente às datas”, explica. 

Ela lembra que anualmente 
o Comitê Nacional de Enfrenta-
mento à Violência Sexual Contra 
Crianças e Adolescentes e organi-
zações parceiras destacam o “18 
de maio” para mobilizar, sensi-
bilizar, informar e convocar a so-
ciedade para participar da luta 
em defesa dos direitos de crian-
ças e adolescentes, especialmente 
o de crescerem saudáveis e livres 
do abuso e da exploração sexual.

Da mesma forma, o Fórum 
Nacional de Prevenção e Erradi-
cação do Trabalho Infantil tam-
bém coordena diversas mobiliza-
ções e campanhas. Com o tema 
“Criança não deve trabalhar, in-
fância é para sonhar”, em 2019 
a iniciativa enfatiza a importân-
cia de garantir aos adolescen-
tes e crianças o direito de brincar, 
estudar e sonhar, assegurando 
o desenvolvimento saudável.

iniCiaTiVa
Maravilha terá evento de lazer e sensibilização 

Os associados e comu-
nidade em geral estão con-
vidados para o lançamen-
to de dois grandes eventos 
do CTG Juca Ruivo de Ma-
ravilha. Conforme o patrão, 
Nelson Silveira, o CTG lan-
ça, na segunda-feira (17), 
Costelão em comemora-
ção ao aniversário do mu-
nicípio e Sarau da Prenda. 

O Costelão será no dia 
27 de julho, dia do aniver-
sário de Maravilha, e as fi-
chas para o almoço co-
meçam a ser vendidas a 
partir da próxima sema-
na. Já o Sarau da Prenda 
será realizado em dezem-
bro. O evento de lançamen-
to será no CTG Juca Rui-
vo, com início às 19h30. 

JuCa RuiVO
CTg vai lançar Costelão 
e Sarau da Prenda
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por SIMONE HÜBNER

TOqUE dE REqUINTE

Vitrine

MaS… O quE é O MaRkETing PESSOaL?
A máxima de que uma ação fala mais do 

que mil palavras é a síntese do marketing 
pessoal. A forma como você se relaciona e se 
porta são as bases da construção da sua ima-
gem para os outros – colegas, chefes, parcei-
ros, etc. Não estamos falando de habilidades 
ou competências, mas sim de comunicação 
e relacionamento. Quem nunca se deparou 
com dois funcionários que exercem a mes-
ma função, mas se mostram (e são percebi-
dos) tão diferentemente um do outro?

Em tempos de mercado acirrado, onde 
profissionais batalham com garra por uma 
boa colocação ou por promoções dentro da 
sua empresa, saber se posicionar e se relacio-
nar com o outro faz uma grande diferença.

 
MaRkETing PESSOaL na PRáTiCa

Costuma-se falar que marketing pessoal 
não é algo que se faz, mas algo que se vive, 
pois suas ações são realizadas no dia a dia, excelenTe fim De Semana a TODOS!

O quE é E COMO FunCiOna

Em um sentido amplo, o marketing pode ser definido como a prática 
de criar e demonstrar os valores de uma empresa ao seu público, 
alavancando e expandindo a empresa por meio dessas ações. O 

marketing pessoal não difere dessa teoria, a não ser pelo fato de que a 
empresa a ser promovida é você.

sem data para terminar. Por isso, criamos 
uma lista com pontos fundamentais para se 
atentar dentro do seu comportamento e me-
lhorar a visão que as pessoas têm de você, 
fazendo um melhor marketing pessoal:

aPRESEnTaÇãO E aPaRênCia
Não há como fugir desse quesito. Antes 

mesmo de você falar qualquer coisa, é mui-
to provável que já tenham feito algum tipo 
de julgamento a respeito da sua aparência. 
E não estamos falando de “feio” ou “boni-
to”. Profissionais de RH concordam que a 
aparência de alguém pode dizer sobre o seu 
comprometimento e sobre o quanto ele se 
importa com o evento, entrevista ou reunião 
da qual está participando. Cuide da sua apa-
rência, se vista de forma equilibrada com a 
sua função e com o local em que você irá e 
apresente-se como uma pessoa que se im-
porta com ela própria.
bOa (E CORRETa) COMuniCaÇãO

Falar, ler e escrever bem é fundamental. Se 
esse não é o seu caso, busque cursos livres de por-
tuguês e aprimore a sua comunicação escrita. 
Para a comunicação verbal, o português correto 
também é essencial. Além disso, ter desenvoltura 
para falar e conseguir transmitir o seu pensamen-
to de uma forma clara e coesa é um fator a mais 
para o profissional. Uma reunião bem dirigida ou 
um contato eficiente com um cliente conseguem 
lhe destacar dentro do seu trabalho.

TRaTO COM OS SuPERiORES
Ser proativo é uma exigência fundamental 

do mercado de trabalho, mas apesar disso, mui-
tos funcionários insistem em “ficar no mesmo”. 
Promover-se como um bom profissional é ofere-
cer mais e melhor do que lhe pedem. Um traba-
lho bem feito é aquele que surpreende e vai além. 
Inove e mostre aos seus superiores que você pode 
(e quer) conseguir um espaço maior para desen-
volver mais habilidades.

TRaTO COM OS COLEgaS
Cuidar bem do networking é uma ótima 

forma de alavancar o seu marketing pesso-
al. Vivemos e trabalhamos em equipe e sa-
ber cumprir seu papel dentro de um grupo é 
essencial. Estar disponível para ser ensina-

do (e ensinar) demonstra uma boa relação 
interpessoal, indispensável no mundo atual 
de tantas conexões.

COnHECER-SE E SEnTiR-SE SEguRO
A última dica é a mais importante, já que 

a confiança em si mesmo é o que move a boa 
desenvoltura. Conhecer seus pontos fortes e 
investir neles, assim como sempre melhorar 
o seu lado negativo, faz de você um profissio-
nal diferenciado, que sabe onde pode chegar e 
sabe como mostrar isso aos outros. Reconheça 
seus atributos e promova-os. Os outros estão 
exatamente buscando as suas qualidades. Seja 
verdadeiro e se apresente ao mundo.

PaRa PEnSaR nO SEu   
MaRkETing PESSOaL

Uma boa forma de perceber como você 
quer que as pessoas te vejam é pensar em 
como você elaboraria uma marca. Que tipo 
de valores a sua marca teria? Qual sentimen-
to você gostaria que ela despertasse (con-
fiança, inovação, insistência)? Aonde você 
gostaria que a sua marca chegasse?

Leve essas questões para o seu nome e 
invista nos pontos necessários para incre-
mentar o seu marketing pessoal e mostrar 
ao mundo o valor da sua marca.
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ECONOMISTAS

(?) de
terreno: a 
terrapla-
nagem

Cenário 
do filme

"Terror em
Silent Hill"

Biocom-
bustível

produzido
no Brasil

Operador
da gui-
lhotina

Coloca de
novo em
funcio-

namento

Sorteio be-
neficente
realizado
em igrejas

O sétimo
planeta do
Sistema

Solar

Roentgen
(símbolo)

Pedido
comum ao

fim de
shows

Grande
peixe do

litoral
brasileiro

Guimarães
Rosa,

escritor
mineiro

Armadilha
lógica

presente 
no sofisma

"Igual", em
"isóbaro"
(Gram.)

Grande
planície

"Vim, (?),
venci!", fra-
se de Cé-
sar (Hist.)

Moídos; 
amassados

Senhor
(abrev.)

Estado
natal 

de FHC
(sigla)

Funcioná-
rio de em-
baixadas

Calor
típico

de dias
nublados

Opõe-se 
a "d.C.",
em datas
históricas

Língua de-
rivada do
esperanto

"A Raposa e as (?)",
fábula de Esopo
Liga produzida 

pela CSN

Molusco 
comestível
dotado de
carapaça

Pontaria,
em inglês
"(?) Ching",

livro

Habitat 
da zebra
O valor

impreciso

Texto como
a trova

"Corpo" da
árvore

Popular
(abrev.)
Fita, em
inglês

Ave
pernalta

Tubérculo
também

conhecido
como ma-
caxeira e
mandioca

(?) Gordon, papel de
Gary Oldman na
trilogia de filmes 
sobre o Batman

Artigo que
expressa 
a opinião
dos donos 
do jornal
Um dos 

Sete Anões
(Cin.)

Observar;
reparar

Matéria-
prima da 

fabricação
de cami-
sinhas

Caldo de galinha

Profissionais
contratados pelo IPEA

Desgasta 
aos poucos

Nostál-
gicos

Página da
agenda

Nitrogênio
(símbolo)

3/aim — ido — iso. 4/íbis — tape. 5/látex. 6/savana. 8/pradaria.

ESPaÇO gOuRMET

15/6 3ª Oeste Beer Festival – 18h – república 
Bowling Pub
- 3º Entrevero – 20h – Lar de Convivência

16/6 Festa do Padroeiro São Luiz Gonzaga – 
10h – Salão da Linha Sanga Silva 

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

22/6 Arraial da Melhor Idade – 13h30 – Salão 

do Bairro Progresso
- Show com MC Stamm – 23h59 – Hangra 

23/3 Festa comunitária – 10h – Salão Santa 
Terezinha Bairro união 

29/6 Arraial da criança – 14h – Parque de 
Exposições Carlos alberto Begrow
- Festival da canção - 17h – Centro 
Sociocultural 
- Arraiá da Play – 23h30 – Play Club

MaRaViLHa

Quando imaginamos nossos looks 
de inverno, geralmente o que nos vem 
à mente são cores sóbrias como preto, 
marrom, cinza e bordô, não é? Particu-
larmente, sou apaixonada por cores es-
curas, mas acho que as vezes parece que 
precisamos de um refresco com looks 
mais claros! Tenho visto muitas fashio-
nistas apontando em combinações de 
inverno totalmente claras, em tons de 
banco, bege e azul-claro. Vamos tentar?

Todo mundo tem um suéter ou blu-
sa clara de manga comprida, e esse será 
seu início. Caso você não tiver uma cal-
ça branca ou off white, pode apostar no 
tradicional jeans claro. Depois basta es-
colher um casaco claro e, se você ain-
da não tem um para chamar de seu, 
fica a dica de investir em um bom casa-
co atemporal que durará anos! Comple-
mente o resultado com acessórios de in-
verno como luvas, cachecóis ou gorros.

Contudo, se você é uma das pessoas 
que, ao comprar peças claras, já fica 
pensando na dificuldade de lavar, não 
comprometa suas possibilidades de 
montar um look clarinho por isso! Exis-
tem muitos produtos especializados 
para tirar manchas de roupas brancas 
ou revitalizá-las, além de misturinhas 
caseiras usando vinagre e bicarbonato 
de sódio. Eu já testei e dá certo!

Isso não quer dizer que você não 
pode ter sequer uma peça escura no 
seu look, mas a intenção é tornar as co-
res claras como protagonistas e sair por 
aí trazendo um pouco de claridade em 
dias cinza. 

mais clarinho

Por um
inverno

ingREdiEnTES
200g de queijo gruyère
300g de queijo estepe ou emmental
1 dente de alho
1 pitada de noz-moscada
1 colher de sopa de amido de milho
1 cálice de conhaque (20 ml) (opcional)
3/4 de copo de vinho branco seco (cerca de 180ml)

MOdO dE PREPaRO
Rale os queijos. Dissolva o amido de milho no vinho 
branco e misture com o conhaque. Adicione a no-

FOnduE 
dE quEiJO

z-moscada a este líquido. Passe o alho nos lados e 
fundo da panela. Coloque os queijos e o líquido que 
você preparou na panela e vá misturando, sempre 
em fogo baixo, até fundir totalmente o queijo. Con-
tinue mexendo até que a massa ganhe uma consis-
tência homogênea, logo após levantar fervura. Caso 
fique muito líquido, dissolva mais um pouco de ami-
do de milho em um cálice de água e adicione à mis-
tura. Sirva preferencialmente com pão italiano, mas 
na falta deste você pode usar outro pão, desde que 
tenha consistência firme para não se despedaçar 
quando você mergulhar no queijo.



,  MaravILHa 15 DE junHO DE 2019 17

Vitrine

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

Os restaurantes de Maravilha prepararam ambientes e cardápios especiais 
para receber os casais na noite de quarta-feira (12), Dia dos namorados. 
Confira alguns registros feitos pela equipe do jornal O Líder. Mais fotos estão 
no site wh3.com.br.

Cenários e cardápios especiais no dia dos namorados 

uMai SuSHi PiZZaRia FORnELLu’S

RESTauRanTE dEguSTa MaiSRESTauRanTE E PiZZaRia dEguSTaRE

RESTauRanTE E CHuRRaSCaRia ZaTT

RESTauRanTE dEguSTa 

Fotos: O Líder
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por LUCIANE MOZER

VIdA E
ESPIRITUALIdAdE

diREiTO dO COnSuMidOR E EduCaÇãO E gEnTiLEZa

A coluna de hoje traz uma situação que aconteceu comigo e 
que me provocou uma reflexão. 

Dias atrás comprei uma cafeteira, pelo site de uma grande loja, 
a retirada seria em uma loja aqui de São Miguel do Oeste. Pensei 
que seria tranquilo, mas não foi, a cafeteira não chegou no prazo 
estipulado, liguei no SAC, solicitaram que eu fosse retirar na loja fí-
sica e lá fui. Chegando lá, fiquei umas três horas aguardando a defi-
nição se me entregavam a cafeteira ou não; saí sem a cafeteira, com 
a promessa que no outro dia seria resolvido e que iram me ligar. 
Esperei, mas nada, liguei novamente no SAC e informaram que eu 
deveria ir na loja física para retirar a cafeteria que a situação teria 
sido resolvida. Chego na loja e fui informada que não poderia re-
tirar a cafeteira e que teria que aguardar, porque a loja não poderia 
ser prejudicada, pois iria faltar dinheiro no caixa, por conta da en-
trega da cafeteira. 

Naquele momento, me senti profundamente ofendida. Eu 
estava sem dinheiro e sem cafeteira, a maior prejudicada no 
momento era eu. Meu direito como consumidora estava sen-
do agredido. Mas sabe o que mais me doeu? a falta de atenção e 
educação. Fiquei tão revoltada que disse que ira buscar os meus 
direitos no Procon. 

Uma ligação, uma conversa faria toda a diferença. E isso vai 
muito além do direito do consumidor, é que questão de respeito, 
educação e gentileza. 

Estas atitudes fazem toda a diferença, e não porque existe uma 
lei que determina. 

Resolvi pesquisar o que quer dizer a palavra gentileza: é a ca-
racterística do que é amável, nobre, educado e delicado, enfim, que 
demonstra um comportamento gentil. A gentileza (substantivo fe-
minino) é uma característica de algumas pessoas, e tem seus signi-
ficados relacionados à generosidade, ao respeito e à boa educação.

A gentileza pode transformar vidas e relacionamentos. Pesso-
as gentis não são egoístas, e com isso se destacam, pois estabele-
cem com maior facilidade a comunicação com seus semelhantes. 

Pesquisas científicas comprovam que a gentileza tem também 
significados para a saúde do ser humano. Isso porque ela está re-
lacionada ao gene liberador da dopamina, um neurotransmissor 
que proporciona o sentimento de bem-estar. Portanto, pessoas que 
praticam a gentileza e ajudam o próximo aumentam os seus níveis 
de felicidade, têm melhor saúde emocional e menor tendência à 
depressão. 

O fato é que precisamos de gentileza, e isso é urgente!!! Vamos 
todos refletir, estamos sendo realmente gentis? Como estamos tra-
tando as pessoas que nos cercam, os nossos familiares, amigos e as 
pessoas que surgem no nosso caminho.

Esta é a reflexão que eu deixo para todos neste fim de semana. 
Lembrando que: gentileza gera gentileza!! 

por MURILO DUARtE
A BELA E A FERA

Para cada tipo de dano 
que o cabelo sofre, existe um 
tratamento diferente. No en-
tanto, pode ser difícil identi-
ficar um do outro. Realizar o 
tratamento errado pode cau-
sar o efeito oposto ao deseja-
do, deixando os fios opacos, 
pesados e sem movimento. 
Procure a ajuda de um pro-
fissional para avaliar seus ca-
belos e indicar o melhor tra-
tamento para trazer toda a 
leveza e o brilho que um ca-
belo com química também 
pode ter.

TRaTaMEnTOS, 
quaL Eu FaÇO?

Nível 1: HidRaTaÇãO: serve para repor a umidade natural, 
nutrientes e queratina perdida. A hidratação constante é uma 
grande aliada para manter os cabelos saudáveis, com brilho, se-
dosos e macios.

Nível 2: nuTRiÇãO: a fun-
ção é criar uma barreira lipí-
dica que mantenha a hidrata-
ção por mais tempo. O cabelo 
nutrido não embaraça facil-
mente, não tem frizz ou fios 
porosos, fios ásperos, com as-
pecto e cor irregulares. 

Nível 3: RECOnSTRuÇãO: um dos 
sinais que demonstra necessidade é 
o cabelo elástico, que, quando mo-
lhado, tem aparência similar à goma 
de mascar, além da fácil quebra. Um 
mix à base de queratina e aminoácidos 
busca restituir as proteínas perdidas 
pelo cabelo e deixá-lo mais forte.
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Maravilha/SC | Rua 27 de Julho, 2081

O FRaCaSSO é uMa 
EXCELEnTE OPORTunidadE 
PaRa O REnaSCiMEnTO
Nesta vida, tudo constitui exercício, 
estudo e aprimoramento. Os 
fracassos nunca são fortuitos; eles 
ocorrem por alguma razão e o 
motivo está na mente. Abrindo-
se a mente, o mundo se amplia. 
O fracasso também serve como 
“alavanca” para abrir a mente — 
“O fracasso é a mãe do sucesso”.

TRabaLHO VOLunTáRiO Consulta com médico ginecologista é uma das novidades deste ano

Com novidades no atendimento, Rede 
Feminina comemora 22 anos 
CARINE ARENHARDT

Junho é mês de comemo-
ração para a Rede Feminina de 
Combate ao Câncer de Maravi-
lha. Neste ano a entidade, que 
presta serviços voluntários, co-
memora 22 anos de atendimen-
to no município. Com mais de 
duas décadas de história, a Rede 
foi ampliando a oferta de serviços, 
campanhas e projetos, focados na 
prevenção do câncer de mama e 
de colo de útero e no acompanha-
mento de mulheres com diagnós-
ticos da doença. 

Conforme a presidente, Meri 
Terezinha Ranzan, a Rede come-
çou oferecendo apenas exames 
preventivos (Papanicolau) e foi 
expandindo os trabalhos. A presi-
dente destaca que atualmente são 
em média 250 atendimentos por 
mês. Nos últimos 12 meses, foram 
mais de 1.600 exames preventivos 
e em 2018 também foram ofereci-
das 70 mamografias. 

A Rede conta com uma equi-

pe de profissionais na área de 
enfermagem, ginecologia, as-
sistência social, fisioterapia, 
psicologia, nutrição, ioga, pila-
tes e coaching. A entidade tem 
mais de 150 mulheres cadastra-
das, que receberam o diagnósti-
co de câncer e são acompanha-
das pela equipe de voluntárias e 
profissionais que prestam servi-
ços, também voluntários. 

Uma das principais me-
tas da Rede é a construção da 
sede própria. A próxima etapa 
é a busca de recursos para con-
cretizar esse antigo sonho. Ou-

tra conquista importante citada 
pela presidente foi o título de en-
tidade filantrópica em 2018.  

PRoJETos:
Projeto Vida Mulher: Atende 
mulheres acometidas pelo cân-
cer, oferecendo atendimento 
com os profissionais de saúde 
Projeto Vida Rosa: Realiza visi-
tas domiciliares
Projeto laço Rosa: Oferece pa-
lestras de conscientização
Projeto Pérolas: Visa a reali-
zação de trabalhos manuais e 
ações de socialização das aco-
metidas
Projeto Brechó solidário: Pro-
move a venda de roupas e calça-

aTEndiMEnTO COM ginECOLOgiSTa 
uma das novidades é o atendimento gratuito com o médico 
ginecologista Ederson Pasqualotto. O profissional atende na 
rede nas manhãs de terças-feiras. Conforme a presidente 
da rede, mulheres que apresentem alguma alteração no 
exame preventivo já são encaminhadas para o atendimento 
com o ginecologista. 
O objetivo é agilizar diagnósticos precoces de possíveis 
patologias e dar início ao tratamento. O atendimento foi 
iniciado em maio deste ano e é ofertado apenas para 
mulheres que fazem o preventivo. 

dos para arrecadação de recursos 
Projeto Mobilizar para Cons-
truir: Visa mobilizar lideran-

ças e comunidade na busca de 
recursos para a construção da 
sede própria.

Fotos: Divulgação

Sede da rede Feminina em Maravilha

Presidente da rede Feminina, Meri Terezinha ranzan Médico ginecologista Ederson Pasqualotto

A Associação Ouro Verde 
de Lajeado Tigre sediou palestra 
técnica sobre manejo de milho e 
produção com qualidade de lei-
te, ofertada aos associados da 
Auriverde. Os assuntos aborda-
dos foram conduzidos pelo su-
pervisor comercial da Confortin, 
Jean Claude Gesser, e por Luiz 
Borsoi, RC da empresa Agroeste. 

Gesser abordou assuntos re-
lacionados à tecnologia, inova-
ção, gestão de lucratividade e a 
importância de empresários ru-
rais buscarem informações e no-

tícias de canais e fontes segu-
ras. Já o RC da Agroeste falou 
sobre manejo da cultura do mi-
lho e qualidade da silagem. 

Borsoi também apresen-
tou um breve histórico da evo-
lução do homem com as ativi-
dades do campo, observando 
os dados apontados pelo The 
World Bank - Food and Agri-
culture Organization of the Uni-
ted Nations, do qual apresenta 
estatísticas sobre área agricul-
tável limitada e análise sobre a 
produção necessária para que 

possa haver comida suficien-
te com menos recursos para su-
portar a população mundial. 

O evento contou com a pre-
sença de dezenas de associados 
da cooperativa e após a pales-
tra foi servido almoço. A inicia-
tiva foi uma realização da Co-
operativa Regional Auriverde e 
Secretaria de Agricultura de Ti-
grinhos e contou com a presen-
ça do gerente da Filial Agrope-
cuária Auriverde de Tigrinhos, 
Leandro de Costa, prefeito, Der-
li Antônio de Oliveira, secretá-

COnHECiMEnTO
auriverde e Secretaria de agricultura promovem evento

associados e lideranças participaram do encontro 

rio de Agricultura de Tigrinhos, 
Julio Borba, agrônomo Adria-

no Bialozor, Celso Cibulski repre-
sentando a Epagri do município, 

além de profissionais agrôno-
mos e técnicos da Auriverde.

Divulgação
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PRaÇa dOS MOTORiSTaS Valor do investimento é de R$ 107 mil e os 
recursos são do Ministério da Saúde

autorizada a construção de 
banheiros e academia de saúde 

Na segunda-feira (10) foi 
assinada a ordem de serviço 
para a construção de banheiros 
e de uma academia de saúde na 
Praça Fioravente Trevisan (Pra-
ça dos Motoristas). A prefeita, 
Rosimar Maldaner, e a secretá-
ria de Saúde, Miriane Sartori, 
entregaram o documento à em-
presa Nativa Projetos e Cons-
trução, que venceu a licitação. 
O valor do investimento é de R$ 
107 mil, os recursos são do Mi-
nistério da Saúde e o prazo de 
execução da obra é de 60 dias.

A academia é um espaço 
fechado com aparelhos para 
exercícios e cuidados com a 
saúde. Conforme explicou Mi-
riane, as atividades físicas no 

local serão sempre em grupos 
e acompanhadas por profissio-

nais. Já os banheiros, lembra a 
prefeita, eram uma solicitação 

antiga dos frequentadores da 
Praça dos Motoristas.

nativa Projetos e Construção é a empresa responsável pela obra

Divulgação

2ª EdiÇãO

COOPERaTiViSMO

arraial da Criança será no dia 29 de junho 

alunos do Caic dão início ao projeto a união Faz a Vida

Com o objetivo de promo-
ver a integração e a socializa-
ção entre alunos, pais e equi-
pe escolar, a segunda edição 
do Arraial da Criança está mar-
cada para o dia 29 de junho. 
A programação é organiza-
da pela prefeitura de Maravi-
lha, por meio da Secretaria de 
Educação, juntamente com os 
10 centros de educação infan-
til da rede municipal de ensino. 

A festa junina terá início às 
14h no Parque de Exposições 
Carlos Alberto Begrow. O evento 

é um momento de brincadeiras 
e diversão, por isso contará com 
apresentações caipiras de dança, 

música e teatro, além do tradi-
cional desfile de casais caipiras. 
As associações de pais e profes-

sores dos CEIs estão organizan-
do barracas para comercializa-
ção de comidas típicas e bebidas 
e o lucro oriundo das vendas 
será destinado para as APPs.

A secretária de Educação, 
Rosiméri Rodrigues da Silva, co-
menta que a primeira edição 
do evento foi um sucesso. “Por 
esse motivo a secretaria está re-
alizando o evento novamen-
te. A expectativa para este ano é 
de que os resultados sejam me-
lhores e que a adesão do even-
to seja cada vez maior”, diz.

Primeira edição foi considerada sucesso 

Arquivo/O Líder

Os alunos dos 3º anos do 
Centro Educacional Mun-
do Infantil (Caic) de Mara-
vilha, acompanhados pelas 
professoras Adiles Bonet-
to, Clair Steuernagel e Ma-
rinise Breda, realizaram 
visita de estudos na pro-
priedade rural da famí-
lia de José Nelson Malaggi.

A expedição investiga-
tiva deu início ao projeto A 
União Faz a Vida, com ên-
fase no cooperativismo, em 
parceria com o Sicredi. A 
ação também visa dar con-

tinuidade ao projeto Jovens 
Empreendedores Primei-
ros Passos (JEPP) do Sebrae.

Na visita os alunos pu-

deram observar os vários ar-
tefatos produzidos em ma-
deira. O que mais encantou 
foi a produção de brinque-

dos, que lembram aos ob-
jetos que os vovôs brin-
cavam e que ainda fazem 
a alegria das crianças.

visita à propriedade de josé nelson Malaggi

Divulgação

A Sala de Situação de Com-
bate à Dengue de Maravilha or-
ganizou a ação que tem como 
objetivo eliminar insetos das bo-
cas de lobo, especialmente o 
mosquito Aedes aegypti. O tra-
balho começou na terça-fei-
ra (11), desinsetizando todas 
as bocas de lobo localizadas no 
Bairro Kasper. 

Conforme o coordenador 
da sala de situação, Francys Ba-
lestreri, após este trabalho serão 
planejadas aplicações em ou-
tros locais, especialmente nos 
bairros que tiveram casos de 
dengue confirmados e com alto 
número de focos do mosquito 
Aedes aegypti. A desinsetização 
é feita pela empresa Alba Dede-

tizadora, que venceu a licitação 
para executar o serviço em três 
mil unidades. 

ORiEnTaÇÕES
A Sala de Situação repas-

sou orientações para a popula-
ção sobre medidas de seguran-
ça necessárias quando houver 
a desinsetização. É importante 
manter distância de 10 metros 
do local de aplicação, não inalar 
o produto e em caso de contato, 
lavar com água em abundân-
cia, colocar um pano molhado 
nos ralos das casas que tiverem 
ligação direta com a boca de 
lobo e manter os animais do-
mésticos afastados do local de 
aplicação. 

Três mil bocas de lobo serão desinsetizadas

Arquivo/O Líder

COMbaTE À dEnguE
Começa a desinsetização 
das bocas de lobo

CARINE ARENHARDT

O Cartório da 58ª Zona 
Eleitoral de Maravilha está 
atendendo em horário es-
pecial, hoje (15), aos eleito-
res que ainda não realizaram 
o cadastramento biométri-
co. O horário de atendimen-
to será das 9h às 15h. Também 
haverá plantão de atendimen-
to no próximo sábado (22) e 
na última semana do mês, en-
tre os dias 24 e 28 de junho, 

quando a equipe vai atender 
aos eleitores das 9h às 17h.

Faltam apenas 14 dias para 
o encerramento da revisão 
obrigatória nos seis municípios 
que compõem a Zona Eleitoral. 
Quem não tiver feito a biome-
tria até o dia 28 de junho terá 
o título cancelado. Fazem par-
te da 58ª Zona Eleitoral os mu-
nicípios de Maravilha, Santa 
Terezinha do Progresso, Tigri-
nhos, Iraceminha, Flor do Ser-
tão e São Miguel da Boa Vista. 

biOMETRia
Cartório Eleitoral faz 
plantão hoje 

Arquivo/O Líder
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EDERsoN ABI

O Harmonia Campestre 
Clube realizou, na noite do últi-
mo dia 7, a eleição da nova dire-
toria e apresentação do balanço 
financeiro em Maravilha. O en-
contro foi na sede do clube, às 
margens da SC-492, no interior.

O então presidente, Rafa-
el Martins, após dois anos, apre-
sentou os investimentos, as mu-
danças e os números financeiros 
antes da escolha da nova direto-
ria. As contas foram aprovadas 

nOVa diRETORia Presidente diz que vai organizar ações e desafios com a equipe

Jandrei Willinghoefer assume presidência 
do Clube Harmonia 

após parecer do Conselho Fiscal. 
A eleição da nova diretoria 

transcorreu por aclamação, já 
que apenas uma chapa foi inscri-

ta. Jandrei Willinghoefer foi elei-
to e vai comandar o clube, com a 
nova equipe, por dois anos.

Após a eleição, ele disse que 
é uma honra ser eleito presidente 
de um clube tradicional e familiar 
como o Harmonia. Willinghoe-
fer vai se reunir com a diretoria 
para montar o plano estratégico 
de gestão para os próximos dois 
anos. Entre as ações está o início 
da construção do salão de múlti-
plo uso. O projeto já foi encami-
nhado e executado pelo ex-presi-
dente Rafael Martins. O objetivo 

é iniciar as fundações e construir 
a estrutura de forma gradativa ao 
longo das gestões. 

diRETORia
Presidente: jandrei Willinghoefer
Vice-presidente: Luiz Carlos 
Tremea
Primeiro-secretário: Giovane 
Franken
Segundo-secretário: Gerson 
josé Guadagnin
Primeiro-tesoureiro: Thomas 
Heydt
Segundo-tesoureiro: Dilton Betin 
da Silva
diretor Social: Evandro Luís Beltrame

diretor de Patrimônio: Edson 
abreu da Costa
diretor de Esporte: Leandro 
Giacomolli
diretor de Comunicação: Marcos 
raupp
diretor Jurídico: Tiago 
Mozzaquadro Fantinel

COnSELHO FiSCaL
Presidente: Cesar Cavalli
Secretário: valdemir Melchior 
de Lima
Titular: Cleber Geremia
Suplentes: ademar augustin, 
adriano Tavares Damo e 
Leonir Lamb

Fotos: Ederson Abi/O Líder

novo presidente recebeu projeto pronto do salão de múltiplo uso

 Presidente, jandrei Willinghoefer, e membros da nova diretoria Importante na organização e fiscalização, Conselho Fiscal também está estruturado

O município de Maravilha 
instalou 35 câmeras de moni-
toramento nos postos de saúde 
da cidade neste mês de junho. 
Os equipamentos estão insta-
lados nos espaços comuns, ou 
seja, o que é público, e são con-
trolados pela equipe municipal. 

A secretária de Saúde, Mi-
riane Sartori, explica que as câ-

meras ajudam a gerenciar o 
serviço conforme a deman-
da, além de oferecer mais se-
gurança. “Todas as unidades 
de saúde estão sendo moni-
toradas e com isso consegui-
mos ter uma visão melhor de 
como está a demanda em cada 
posto. Por exemplo, no dia D 
de vacinação contra a gripe a 

gente conseguia saber em tem-
po real como estava o atendi-
mento e com isso remanejar 
mais profissionais. Então aju-
da no trabalho de gestão do 
serviço e segurança dos bens 
públicos”, cita a secretária.  

Os equipamentos foram 
adquiridos com recursos pró-
prios do município. Além dis-

so, a frota veicular da Secretaria 
de Saúde também é monitora-
da à distância. Conforme Mi-
riane, a vigilância auxilia na 
segurança dos usuários. “Sa-
bemos a velocidade do veícu-
lo de saúde, o local onde ele 
está e o tempo que está parado. 
Isso proporciona mais seguran-
ça ao motorista e usuários”, diz.  

MaRaViLHa
Município instala câmeras de monitoramento 
nos postos de saúde  

No próximo sábado (22) a Secretaria de Assistência Social de 
Maravilha vai promover arraial para os 20 grupos da terceira ida-
de do município. O evento começa às 13h30 no salão comuni-
tário católico do Bairro Progresso e será gratuito. Além de músi-
ca, a programação inclui quentão, comidas típicas e apresentações 
de danças. Conforme a coordenadora dos grupos, Liamar Pedro-
so, haverá transporte nas comunidades da área rural para que to-
dos os integrantes possam participar. “É um evento tradicional 
de Maravilha e para nós é uma alegria poder oferecer essa fes-
ta. Convido para que todos da melhor idade participem”, afirma. 

FESTa
assistência Social promove 
arraial da Terceira idade
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A prefeitura de Flor do Ser-
tão, por meio da Secretaria de 
Agricultura, promoveu encon-
tro de esclarecimentos sobre o 
Cadastro de Atividade Econô-
mica de Pessoa Física (Caepf). 
O evento foi ministrado pelo di-
retor do Sindicato dos Trabalha-
dores Rurais de Maravilha e re-
gião, Neivo Allebrandt, e teve 
expressiva participação, princi-
palmente dos agricultores, que 
puderam tirar dúvidas e bus-
car orientações sobre os trâmi-
tes para a realização do cadas-
tro, que já é obrigatório.

Segundo Allebrandt, a ten-
dência é que haja unicamente 
um cadastro, que substituirá o 
bloco de produtor. “O cadastro, 
no caso das propriedades ru-

ESCLaRECiMEnTOS Encontro foi ministrado pelo diretor do Sindicato 
dos Trabalhadores Rurais de Maravilha e região

Evento sobre o Cadastro de atividade 
Econômica de Pessoa Física é realizado 

Encontro no auditório da prefeitura contou com público expressivo 

rais, deve ser feito em nome do 
primeiro titular do bloco de pro-
dutor. O segundo titular, auto-
maticamente, tem os mesmos 
direitos”, diz. Ele reconhece que, 
de início, é comum algumas dú-

vidas, pois os próprios órgãos go-
vernamentais responsáveis têm 
tido dificuldades na implantação 
do novo processo.

O cadastro pode ser feito 
pelo próprio produtor, via inter-

net, ou por um contador. O sindi-
cato também tem auxiliado os só-
cios na elaboração. As empresas, 
segundo Allebrandt, não emitirão 
nota de compra de produtos se o 
produtor não tiver o cadastro. 

Divulgação

bOM JESuS dO OESTE 
Escolha das soberanas será na próxima semana 

Candidatas concorrem aos títulos de rainha, princesas e miss simpatia

O baile de escolha das so-
beranas de Bom Jesus do Oes-
te irá contar com 14 candida-
tas. O evento, que faz parte 
da programação de aniversá-
rio do município, será realiza-
do quarta-feira (19), a partir 
das 19h30, no Salão Comu-
nitário da Igreja Católica. 

Desde o dia 28 de maio 
as candidatas participam 
de diversos encontros e en-
saios. A programação inclui 
ensaios fotográficos, provas 
de vestidos, ensaio de pas-
sarela, postura, comporta-
mento e outras atividades. 

O evento dará início às pro-
gramações de aniversário de 
24 anos de emancipação polí-
tico-administrativa de Bom Je-
sus do Oeste. As festividades se-
guem no dia 22, com encontro 

da mulher trabalhadora rural. 

canDiDaTaS
ana Keila Bortoli, Cintia 
ransolin, Débora Carolina 

Saugo, jaqueline Baesso 
Kuhn, jéssica Chavier da 
rosa, jocieli Luana Piccoli 
Schmitt, juliana Lazarin 
Belolli, Luana argenta 

Wagner, Luana vitória Cecon, 
nadya Machado, Talita Seelig 
reinehr, Thalia Dall’agnol, 
vanessa Chavier da rosa e 
vanieli Majolo jancke.

Foto Fritz/Divulgação

FiSCaLiZaÇãO
ações para coibir o comércio ilegal de mercadorias serão intensificadas 

A administração de Bom Je-
sus do Oeste, por meio do se-
tor de tributação, irá intensificar 
nos próximos dias a fiscaliza-
ção para coibir o comércio ile-
gal de mercadorias, em razão 
do considerável aumento deste 
tipo de atividade no município. 

De acordo com os responsá-

veis, o intuito do trabalho, além 
de cumprir a legislação, é pre-
servar os direitos dos consumi-
dores, garantir a saúde pública 
e ser justo com o comércio lo-
cal, que paga os impostos e cum-
pre com as normas estabelecidas.

Os vendedores flagrados terão 
as mercadorias apreendidas até a 

apresentação da documentação 
necessária, pagamento das taxas 
de comércio ambulante eventu-
al e multas pelo descumprimento 
no disposto no Código Tributário. 
Mais informações podem ser obti-
das junto ao Setor de Tributação.

ações de fiscalização serão 
intensificadas no município 

Divulgação

O prefeito de Bom Jesus 
do Oeste, Ronaldo Luiz Sen-
ger, apresentou na noite de 
segunda-feira (10) o balanço 
das atividades do Executivo, 
com aquisições e execuções 
de obras feitas com recur-
sos próprios desde 2017. 

Na ocasião, Senger fa-
lou das dificuldades encon-
tradas à frente do Executivo 

e de como vem contornan-
do a situação e buscando in-
vestimentos para o muni-
cípio, principalmente em 
relação a recursos em ge-
ração de emprego. Secretá-
rios municipais, subsecretá-
rios, diretores e funcionários 
públicos participaram da 
reunião, promovida na Câ-
mara de Vereadores. 

gESTãO

PRiMaVERa aLTa

Prefeito apresenta 
balanço das atividades 

Trecho de asfalto vai receber 
pintura e sinalização

ronaldo Senger falou sobre obras e aquisições feitas em sua gestão 

Charlaine Kreuz/ Ascom Prefeitura

CARINE ARENHARDT

O investimento é para 
o trecho I de asfalto na Li-
nha Primavera Alta, inte-
rior de Maravilha, concluí-
do em 2017. O serviço está 
sendo licitado pelo gover-
no municipal e as empre-
sas interessadas têm até o dia 
24 deste mês para apresen-
tar suas propostas. A previsão 

de investimento é de R$ 20 
mil, recursos do município. 

Conforme o diretor de 
trânsito, Valdemir Andretta, 
a contratação é para serviço 
de pintura da faixa e nova si-
nalização vertical, com pla-
cas. O objetivo é melhorar 
as condições de segurança 
da via. O trecho II, concluí-
do neste ano, já tem a pintu-
ra e sinalização concluídas. 

Sinalização é para o trecho concluído em 2017

Arquivo/O Líder
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lafaYeTTe GalvÃO
O ator, escritor e roteirista 
Lafayette Galvão morreu no dia 
7 de junho, aos 83 anos. O artista 

fez sua estreia na televisão em 
1965 com rua da Matriz e uma de 

suas últimas participações foi em Malhação, em 
2009. atuou também em produções como Terra 
nostra e a Casa das Sete Mulheres.

anDrÉ maTOS
O cantor, compositor, maestro 
e pianista andré Matos morreu 
no dia 8 de junho, aos 47 anos, 

vítima de ataque cardíaco. Ele era 
ex-vocalista e um dos fundadores da 

banda brasileira de metal angra. atualmente estava 
em turnê com a Shaman, banda que assumiu em 
2000, após romper com a angra.

rafael henriQue miGuel
O ator rafael Henrique Miguel 
morreu no dia 9 de junho, aos 
22 anos, após ser baleado. 

Ele interpretou o personagem 
Paçoca na novela Chiquititas 

e trabalhou no comercial em que uma criança 
pede brócolis à mãe. De acordo com a Secretaria 
de Segurança Pública de São Paulo, ele foi 
acompanhado dos pais conversar com o pai da 
namorada dele. Os três foram recebidos pela 
jovem e sua mãe e durante a conversa o pai da 
namorada chegou ao local armado e atirou nas 
três vítimas, que morreram no local.

aDriana maria fiOrenTin
Faleceu no dia 7 de junho, no Hospital de 
anchieta, aos 39 anos. Seu corpo foi velado na 
Casa Mortuária da Igreja Matriz de anchieta e 
sepultado no cemitério municipal.

aDelir ineS BalarDin
Faleceu no dia 7 de junho, em sua residência, 
aos 63 anos. Seu corpo foi velado na Igreja 
Católica de Barra Bonita e sepultado no 
cemitério municipal.

jacSOn SOareS leal
Faleceu no dia 9 de junho, vítima de acidente, 
aos 38 anos. Seu corpo foi velado na Funerária 
Lang de Maravilha e sepultado no cemitério 
municipal de romelândia.

aurelia helena Perin SanDrin
Faleceu no dia 10 de junho, no Hospital São 
Lucas, aos 83 anos. Seu corpo foi velado na Igreja 
Católica da Linha Indiozinho, em Guaraciaba, e 
sepultado no cemitério da comunidade.

OlinDa De mOraeS TrinDaDe
Faleceu no dia 10 de junho, em sua residência, 
aos 79 anos. Seu corpo foi velado no Clube de 
Idosos de Bom jesus do Oeste e sepultado no 
cemitério de Bom jesus do Oeste.

OliviO ZanaTTa
Faleceu no dia 11 de junho, no Hospital regional 
de São Miguel do Oeste, aos 91 anos. Seu corpo 
foi velado na Igreja Católica da Linha Sargento e 
sepultado no cemitério municipal de São Miguel da 
Boa vista.

maria iGnÁcia Da Silva
Faleceu no dia 11 de junho, aos 94 anos. Seu corpo 
foi velado na capela mortuária municipal de Maravilha 
e sepultado no cemitério municipal de Maravilha.

jOSÉ Da Silva
Faleceu no dia 11 de junho, em sua residência, 
aos 65 anos. Seu corpo foi velado no salão da 
comunidade novo Encantado, em Santa Terezinha 
do Progresso, e sepultado no cemitério da 
comunidade.

TereZa cOneGunDa KOjOrOSKi
Faleceu no dia 11 de junho, no Hospital São Lucas 
de Guaraciaba, aos 76 anos. Seu corpo foi velado 
na Igreja do Bairro São jorge, de São Miguel do 
Oeste, e sepultado no cemitério municipal de São 
Miguel do Oeste.

maDimina maria caPellarO cecchin
Faleceu no dia 13 de junho, no Hospital de 
Descanso, aos 89 anos. Seu corpo foi velado na 
capela mortuária de Descanso e sepultado no 
cemitério municipal de Descanso.

clÓviS rOSSi
O jornalista Clóvis rossi morreu 
no dia 14 de junho, aos 76 anos. 
Exercia o cargo de repórter 

especial e membro do conselho 
editorial do jornal “Folha de S. Paulo”, 

foi editor-chefe no “Estadão” e correspondente em 
Buenos aires e Madri pela Folha. O jornalista tem 
textos publicados em todos os cinco continentes 
e ganhou os dois mais importantes prêmios 
jornalísticos na américa Latina: o Maria Moors Cabot, 
concedido pela Columbia university, e o prêmio 
pelo conjunto da obra da Fundação para um novo 
jornalismo Iberoamericano. Entre seus livros estão 
“O que é jornalismo”, “Militarismo na américa Latina” e 
“Enviado especial: 25 anos ao redor do mundo.”

anDrÉ miDani
O produtor musical andré Midani 
morreu no dia 13 de junho, aos 
86 anos, vítima de câncer. ao 

longo da carreira, comandou 
grandes gravadoras e foi decisivo no 

lançamento da Bossa nova no mercado nacional. 
Trabalhou com nomes como Elis regina, Tom 
jobim, Gilberto Gil e Belchior. na década de 1980, 
apostou em nomes do rock brasileiro como Lulu 
Santos, Titãs e Kid abelha. Em 1990 mudou-se para 
nova Iorque, onde assumiu a presidência da Warner 
para a américa Latina. Foi considerado pela revista 
Billboard uma das 90 pessoas mais importantes da 
indústria mundial de discos.

ObItuÁRIO

SOLidáRiO
Ong ame bicho promove venda de rosas 

A Ong Ame Bicho realizou 
pedágio solidário com a venda de 
rosas vermelhas em dois semáfo-
ros de Maravilha. A atividade co-
meçou às 8h de sábado (8) em 
frente à Magazine Luiza e Esco-
la de Educação Básica João XXIII. 

De acordo com os orga-
nizadores, a venda de rosas foi 
pensada em razão do Dia dos 
Namorados. “A intenção ao fa-
zer o pedágio solidário é opor-
tunizar que a população con-
tribua com a nossa instituição 
não governamental”, afirmam. 

Todo o valor arrecada-
do com a ação será utilizado 
para pagar as contas da Ong. Diversos motoristas auxiliaram com a compra de rosas 

Ederson Abi/O Líder

A organização precisa qui-
tar as dívidas com o veteriná-
rio e outros gastos mensais. 

Conforme a Ong, foram 
distribuídas 645 rosas e o lu-
cro foi de R$ 3.984.70. Eles agra-

decem a todos e destacam que 
quem quiser ajudar, pode fazer 
doação de ração, além de po-
tes de comida, coleira e corren-
tes, na Supergasbrás e no Pet 
Shop Recanto dos Animais.

EDERsoN ABI

O projeto é realizado pelos 
alunos Kelvin Galvan, Vanessa 
Jahn e Luan Cavalheiro, do en-
sino médio da Escola de Edu-
cação Básica Nossa Senhora da 
Salete de Maravilha, que expli-
cam o nome da ação. “O projeto 
‘Sementes do futuro’ aborda as 
crianças como o futuro do mu-
nicípio. O foco é a preservação 
do meio ambiente pelas araucá-
rias, que são árvores da história 
de Maravilha”, frisam.

Os alunos têm parceria com 
a Epagri e prefeitura, que forne-
cem as árvores para o projeto. 
O grupo vai até a sala de aula e 

apresenta para as crianças a his-
tória e a importância da preser-
vação. 

Vanessa Jahn explica que 
a origem do projeto foi o “De-
safio criativos da escola 2019”, 
que trabalha com as sete inicia-
tivas transformadoras que mais 
se destacarem por seu prota-
gonismo, empatia, trabalho em 
equipe e criatividade. O Dasafio 
levará três estudantes e um edu-
cador de cada grupo para uma 
viagem internacional. “Com 
base nisso, o nosso grupo tem o 
objetivo de trabalhar com o re-
florestamento. Iremos explicar 
esse conteúdo com as turmas de 
1º a 5º anos, trabalhando tam-

bém um novo espaço para a es-
cola e com as araucárias no inte-
rior”, afirma. 

Kelvin Galvan comenta que 
o grupo explica o conteúdo no 
1º ano e novas etapas são cons-
truídas com cada série da escola. 
As ações contam com atividades 
pedagógicas e lúdicas, com mu-
das de árvores e conscientização 
para o plantio. 

Luan Cavalheiro diz que 
o projeto é grande e vai atingir 
centenas de crianças, já que será 
aplicado em toda a rede mu-
nicipal e estadual de ensino ao 
longo do ano. “O que você está 
fazendo hoje pelo meio ambien-
te?”, questiona o estudante. 

Estudantes trabalham com crianças do 1º ao 5º ano da Escola nossa Senhora da Salete

SEMEnTES dO FuTuRO Para integrantes, crianças 
precisam aliar preservação ambiental com 
a história de Maravilha

Estudantes desenvolvem 
projeto com crianças 

Divulgação
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cOtIDIANO

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

SinaLiZaÇãO EM CaSO dE iMObiLiZaÇãO

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

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

O Contran, por sua vez, ao disciplinar a situação, estabeleceu 
que o condutor deverá acionar de imediato as luzes de advertência, 
também conhecido como pisca-alerta, providenciando a coloca-
ção do triângulo de sinalização ou equipamento similar à distância 
mínima de 30 metros da parte traseira do veículo, sendo que o equi-
pamento de sinalização de emergência deverá ser instalado per-
pendicularmente ao eixo da via, e em condição de boa visibilidade.

Dependendo da rodovia e do horário em que ocorrer a situação 
de emergência, o pisca-alerta e o triângulo podem ser insuficientes 
para chamar a atenção de outros condutores, podendo ocorrer al-
gum acidente em razão desta sinalização deficiente, sendo, portan-
to necessário intensificar a sinalização. Assim, admite-se como al-
ternativa a colocação de vegetação ao longo da rodovia, pois isso 
certamente chamará a atenção dos demais usuários.

Deixar de sinalizar a via em situações de imobilização de veícu-
lo é infração grave, punida com multa no valor de R$ 195,23. Tam-
bém é infração de trânsito de natureza média deixar de retirar da 
pista materiais utilizados para sinalizar a via. A penalidade aplicável 
é a multa no valor de R$ 130,16.  

Aproveite a nossa orientação.

Tenham todos uma boa semana!

Um homem, natural do 
município de Maravilha, de 
26 anos, foi preso com 540 
quilos de maconha na noi-
te de domingo (9). Ele estava 
com a droga na Avenida Ma-
ravilha, em frente à Praça Fio-
ravante Trevisan (Praça dos 
Motoristas), em Maravilha. A 
maconha estava armazena-
da em fundo falso de um ca-
minhão baú, com placas de 
Francisco Beltrão-PR.

A maconha foi recolhida e 
levada para a Polícia Federal 

em Chapecó. 
De acordo com a Polícia 

Militar, a guarnição chegou 
até a droga após denúncia 
anônima. O motorista estava 
no local lanchando antes de 
seguir viagem. Ele disse para 
a polícia que a droga foi car-
regada no Paraguai e seria le-
vada para distribuição em 
São Paulo. Ele receberia R$ 20 
mil pelo transporte.

aPREEnSãO Homem foi flagrado após denúncia; droga estava em fundo falso 

Motorista do município é preso com 
540 quilos de maconha em caminhão

Polícia Militar chegou ao 
caminhão após denúncia anônima

Polícia Militar

TRÂnSiTO
Homem morre em grave acidente na SC-161 

Jacson Soares Leal, de 38 
anos, morreu em grave aci-
dente no começo da noi-
te de domingo (9), na SC-
161, entre Romelândia e 

Flor do Sertão. Foi uma saí-
da de pista envolvendo ve-
ículo Fiat/Strada, emplaca-
do em Cordilheira Alta/SC. 

Equipes de socor-

ro do Samu e dos Bom-
beiros de Maravilha e An-
chieta foram até o local, 
porém a vítima já esta-
va sem os sinais vitais.

A Polícia Militar também 
auxiliou no atendimento até 
a chegada de uma guarnição 
da Polícia Militar Rodoviária, 
que assumiu a ocorrência.

Fotos: Corpo de Bombeiros

Homem estava sozinho no veículo e morreu no local do acidente

Uma servidora do fórum de Itajaí foi resgatada após mais 
de um ano desaparecida nesta semana. Segundo o Tribu-
nal de Justiça de Santa Catarina (TJSC), ela foi encontrada 
em um cubículo na cidade, onde era mantida em cárcere pri-
vado pelo namorado. O homem foi preso. A vítima foi acha-
da na quarta-feira (5) e a família é natural de Maravilha. 

Os familiares, após o resgate, falaram sobre a situação à 
equipe de TV do SBT. Na reportagem, os irmãos da vítima, Acá-
cia Sehnem e Fernando Sehnem, relataram a trajetória que fize-
ram para encontrar a irmã e que estão felizes pela localização. 

aLÍViO
Mulher desaparecida há 
mais de um ano é resgatada 

Uma mulher foi pre-
sa por tráfico de drogas na 
noite de terça-feira (11), 
por volta das 23h, no Bair-
ro Jardim América, em Mara-
vilha. Após colher informa-
ções e realizar a abordagem 
de um usuário em frente ao 

local, a Polícia Militar abor-
dou a suspeita e encontrou 
duas buchas de cocaína.

Em sequência, foram en-
contradas mais duas bu-
chas de cocaína e materiais 
para embalagem das dro-
gas na residência. O Ca-

nil de São Miguel do Oes-
te foi acionado, mas nada 
mais foi localizado, totalizan-
do 3,4 gramas de cocaína. 

Foi dada voz de prisão e a 
mulher conduzida para a De-
legacia de Polícia Civil para 
os procedimentos cabíveis.

FLagRanTE
Mulher é presa por tráfico 
de drogas 
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Atleta da Secretaria de 
Esportes, Juventude e Lazer/
Asespp Maravilha garantiu o 
primeiro lugar no ranking na-
cional na prova de lançamen-
to de dardo.

Depois de ter terminado 
o ano 2018 em segundo lu-
gar, Leandro Cybulski voltou 
ao topo desta prova após al-
cançar a marca de 42 metros 
e 50 centímetros.  A conquista 

foi no sábado (8), no Circui-
to Caixa Loterias de Atletismo 
realizado em São Paulo.

Segundo seu técnico, 
Douglas Lago, a marca alcan-
çada é resultado de muita de-
dicação. Agora Cybulski bus-
ca uma vaga no Parapan 2019, 
que será disputada em Lima, 
no Peru, no fim deste ano.

aTLETiSMO PaRaLÍMPiCO Agora Cybulski busca uma vaga no 
Parapan 2019 em Lima/Peru

Maravilhense assume primeiro 
lugar no ranking nacional 

Conquista foi no sábado (8), no 
Circuito Caixa Loterias

Divulgação

No sábado (8) e domin-
go (9) foi realizada em Mara-
vilha a sétima rodada da Taça 
Líder Farma de Futebol e a ter-
ceira rodada do Municipal de 
Futebol categoria veteranos. 

Pela Taça Líder Farma os con-
frontos foram entre 4S Amizade 
x Canarinho da Linha Primave-
ra Alta, melhor para o Canari-
nho por 1 x 0 na categoria aspi-
rante e na principal Canarinho fez 
6 x 0. O Esportivo Bela Vista em-
patou sem gols contra o Canari-
nho da Linha Água Parada na ca-
tegoria aspirante e na principal o 
Esportivo ganhou pelo placar de 
2 x 0. No confronto entre Vasco e 
União do Bairro Floresta, na aspi-
rante deu União pelo placar de 2 x 
1 e no principal empate em 1 x 1. 

Hoje (15) tem mais jogos, 
desta vez pela 8ª rodada, quan-
do se enfrentam na Linha Prima-

vera Alta Canarinho x União do 
Bairro Floresta, no Estádio Os-
valdo Gomes Werner Esportivo 
Bela Vista x Vasco e na Linha 51 
tem 4S Amizade contra Canari-
nho da Água Parada. Na catego-
ria aspirante os jogos começam 
às 13h45 e na principal às 15h45. 

VETERanOS 
Pela categoria veterana os jo-

gos pela 3ª rodada foram realiza-
dos na manhã de domingo (9). Se 
enfrentaram, no Estádio Osval-
do Werner, Amigos F.C. 1 x 3 Atlé-
tico MH e na Linha Primavera 
Alta o Canarinho empatou sem 
gols contra o Madalozzo. Ontem 
(16), no Estádio Osvaldo Gomes 
Werner, teve Madalozzo x Ami-
gos F.C. Amanhã, às 9h30 tem 
Canarinho da Linha Primave-
ra Alta x Atlético MH, jogo acon-
tece na Linha Primavera Alta. 

COMPETiÇÕES 

FuTEbOL SuÍÇO

Campeonatos de futebol em 
andamento em Maravilha 

quartas de final do municipal de Flor do Sertão são hoje
Hoje (15), no campo da 

Associação Ipê dos Servido-
res Públicos (Assisp), serão re-
alizadas as quartas de final da 

categoria livre masculino e a 
última rodada da 1ª fase da ca-
tegoria livre feminino do Cam-
peonato de Futebol Suíço, que 

tem o apoio do Sicoob Cre-
dial. Os confrontos são, pelo 
naipe feminino, às 15h, entre 
Portuguesa x Posto; no mas-

culino, às 16h, Internacional x 
Associação Amigos do Saran-
di; e às 17h, Cruzeiro A/Ser-
tão Alimentos x Independente.

bOLa PESada 
Campeonato Regional de Futsal tem avaliação positiva 

Chegou ao fim no sába-
do (8) o Campeonato Regio-
nal de Futsal, organizado 
pelo Departamento de Espor-
tes de São Miguel da Boa Vis-
ta. As partidas decisivas fo-
ram no ginásio de esportes 
de São Miguel da Boa Vista. A 
competição integrou seis mu-
nicípios nas disputas de fut-
sal feminino e masculino li-
vre e na categoria masculino 
veterano. O diretor de Espor-
tes de São Miguel da Boa Vis-
ta, Beni de Lima, avalia posi-
tivamente a competição. De 
acordo com ele, tudo ocor-
reu dentro do planejado.

CLaSSiFiCaÇãO 
Categoria feminina
1º lugar: São Miguel 
da Boa Vista
2º lugar: Santa Tere-
zinha do Progresso
3º lugar: Flor do Sertão
Defesa Menos Vazada: São 
Miguel da Boa Vista, com seis 
gols sofridos em oito par-
tidas disputadas. Média de 
0,75 gols sofridos por partida
Goleadora: Andrié-
li Pedroso de Santa Tere-
zinha do Progresso, com 

nove gols marcados em 
oito partidas disputadas

Categoria veteranos
1º lugar: Saltinho
2º lugar: Flor do Sertão
3º lugar: São Mi-
guel da Boa Vista
Defesa Menos Vazada: Sal-
tinho, com nove gols sofri-
dos em oito partidas dis-
putadas. Média de 1,12 
gols sofridos por partida
Goleador: Eleandro Cano-
va, de São Miguel da Boa Vis-
ta, com 13 gols marcados

Categoria masculina livre
1º lugar: Tigrinhos
2º lugar: Saltinho
3º lugar: Bom Jesus do Oeste
Defesa Menos Vazada: Bom 
Jesus do Oeste, com nove 
gols sofridos em oito par-
tidas disputadas. Média 
de 1,12 gols por partida
Goleadores: três atle-
tas terminaram empata-
dos com cinco gols marca-
dos cada um: Juliano Perkun 
de São Miguel da Boa Vis-
ta, Maicon Walter de Bom 
Jesus do Oeste e Rodri-
go da Silva de Tigrinhos.

Meninas de São Miguel da Boa vista conquistam o título  

Tigrinhos é campeão da categoria masculino livre 

na categoria veterano Saltinho levantou o troféu principal depois de ganhar de Flor do Sertão

Fotos: Divulgação

Na noite de segunda-feira (10), no Ginásio Municipal de Espor-
tes Gelso Tadeu Mello Lara de Maravilha, foi realizada a terceira ro-
dada da 5ª Taça Móveis Léo de Futsal de Base. Maravilha enfrentou 
Mondaí. Foram três partidas e duas vitórias e uma derrota. A primei-
ra pelo sub-7, placar de 5 x 0 para Maravilha, depois o sub-9 perdeu 
de 5 x 3, e a segunda vitória da noite veio com o sub-13, placar de 4 
x 1. De acordo com a comissão técnica maravilhense, Maravilha vai 
enfrentar Mondaí mais seis vezes. As datas não foram divulgadas. 

De 4 a 7 de julho Maravi-
lha, pela primeira vez, vai se-
diar os Jogos Paradesportivos 
Escolares de Santa Catarina. 
Aproximadamente 200 atle-
tas de todo o Estado vão es-
tar na Cidade das Crianças. 

As disputas vão ser dentro 
das modalidades do atletismo, 

gol bool, voleibol sentado, bo-
cha paralímpica e tênis paralím-
pico. De Maravilha, mais de 20 
atletas estarão competindo dis-
tribuídos nestas modalidades. 

A etapa de Maravilha é se-
letiva para a Paralimpíada Esco-
lar etapa nacional, em novem-
bro, na cidade de São Paulo. 

FuTSaL

inédiTO

Meninos de Maravilha 
jogam pela Móveis Léo

Maravilha recebe os Jogos 
Paradesportivos Escolares

jogos são pela Taça Líder Farma e pelo Municipal de veteranos

Nelcir Dall’Agnol/O Líder
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 ONEIdE BEhLING

O atletismo da Secretaria 
de Esportes, Juventude e Lazer 
(SEJL)/Asessp Maravilha par-
ticipou no domingo (9) do Cir-
cuito Oeste de Corrida de Rua. 
A prova foi em Iporã do Oeste 
e contou com percurso de cin-
co quilômetros. A modalidade 
é oferecida gratuitamente no 
município de Maravilha. Em 
Iporã do Oeste os atletas foram 
acompanhados pelo professor 
Deiwison Furlanetto. De acor-
do com o professor, foram 15 
conquistas entre a prova do Cir-
cuito Oeste de Corrida de Rua e 
interna do município-sede.  

na PROVa dO CiRCuiTO 
OESTE dE CORRida dE Rua
44/49 anos - rosmili 
Weizmann - 1º lugar
35/39 anos - joacir 
Schmidt - 5º lugar
25/29 anos - Eleandro 
Ortiz – 2º lugar; alex junior 

PÓdiOS Modalidade é oferecida gratuitamente no município 
de Maravilha pela SEJL

atletismo de Maravilha é 
destaque em iporã do Oeste

Wagner - 5º lugar; Gisely 
rodrigues – 5º lugar
6/8 anos - alexandre 
Dornelles – 5º lugar
9/11 anos - nicolas Bedin 
Silva – 4º lugar; nicolli 
Bedin Silva - 2º lugar

12/14 anos - Teylor 
rodrigues - 2º lugar; Gabriel 
Ebertz – 3º lugar; Gustavo 
Kerkhoff - 4º lugar; Guilherme 
Ebertz – 5º lugar; Gustavo 
Castanha – 6º lugar
10/12 anos - Eduardo Zanini 

- 2º lugar
Prova interna do município 
de cinco quilômetros, 
Isabelly Frank conquistou o 
6º lugar no geral. E Emanuel 
Frank também conquistou o 
6º lugar no geral.

Foram 15 conquistas em prova no Extremo-Oeste 
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SuPERaÇãO
Só Corro participa de Meia-Maratona em 
Foz do iguaçu

Os integrantes do Gru-
po Só Corro de Maravilha, nos 
dias 2 e 3, participaram da 12ª 
Meia-Maratona das Catara-
tas, em Foz do Iguaçu. O even-
to celebrou 80 anos do Par-
que Nacional do Iguaçu e deu 
início às atividades da Sema-
na Mundial do Meio Ambien-
te. Um total de 4.500 inscri-
tos encararam as provas de 
oito e 21 quilômetros dentro 
da unidade de conservação e 
puderam contemplar a mag-
nitude das Cataratas do Igua-
çu, cuja vazão estava qua-
tro vezes maior que a média. 

classificação dos atletas 
de maravilha nos naipes 
masculino e feminino em 
21 quilômetros: 45/49 
anos – 15º lugar - Celso 
Camilo Broetto; 55/59 
anos – 54º lugar - Leandro 
arend; 30/34 anos – 42º 
lugar - Susana alves 
Maia; 45/49 anos – 8º 
lugar - Marilene Broetto; 

40/44 anos – 58º lugar - 
angelise Hoffmann; 50/54 
anos – 33º lugar - Marcia 
Giacomolli; 50/54 anos – 
52º lugar - Cleusa arend; 

50/54 anos – 26º lugar 
- neli Dreifke; 60/64 anos – 
7º lugar - Oneide Staudt. 
masculino e feminino 
oito quilômetros: 20/24 

anos – 9º lugar – alyne 
Pertussatti; 35/39 anos 
– 155º lugar – Carmem 
Eidelwein; 25/29 anos – 36º 
lugar – Leandro Broetto.

as provas de oito e 21 quilômetros foram dentro da unidade de conservação
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TRiunFO 
Técnico Rudi, mesmo com desfalques, conseguiu 

montar o CRM de uma forma segura. No primeiro tem-
po o time começou ativo, ligado, e abriu o placar logo 
de cara. Ipiranga marcou o quanto pode. O que já era 
esperado. Com o passar do tempo o jogo foi esfriando 
e dando aquele desânimo que já conhecemos. Clube 
Recreativo Maravilha apresentou um repertório pouco 
ameaçador. O tempo foi passando, aquela agonia cres-
cendo, pois o time visitante começou a gostar do jogo.

 CHanCES 
CRM cuidava para não ser surpreendido, e teve nos 

pés de Thiago Maringá a oportunidade para ampliar o 
placar. O meia-atacante chutou para fora uma situação 
clara de gol. Nunca se pode deixar de atacar. Quando 
teve oportunidade, o Clube Recreativo Maravilha bus-
cava o gol. No futebol, você vai ser sempre contestado, 
por isso é preciso arriscar. O problema é que do ou-
tro lado tinha um adversário bem postado em campo.

RECLaMaÇãO 
Diretoria tratou a vitória magra sobre o Ipiranga 

como fundamental para a sequência do trabalho no 
Estadual de Amadores. Resultado positivo traz alívio 
em uma competição tão difícil. Como o gol saiu cedo, 
tirou a tensão, situações precipitadas foram evitadas 
com a vantagem. A reclamação de um pênalti não mar-
cado para a equipe de Maravilha gerou revolta de in-
tegrantes da diretoria. Neri Almeida disparou contra a 
arbitragem. “Tivemos um pênalti claro a nosso favor, 
mas o árbitro não deu. Não quis marcar. Agora é le-
vantar a cabeça para buscar a classificação em Águas 
Frias”, disse.

RaZOáVEL 
A verdade é que em nenhum momento o CRM foi 

pleno na partida. Teve posse, mas pouca construção no 
meio, tinha o controle, pois tinha a posse de bola, ocu-
pava até o campo do Ipiranga, e não sofria com muitos 
contra-ataques, mas como tem sido recorrente, quando 
enfrenta uma defesa postada, precisa de muitas tentati-
vas para criar com Renatinho, Thiago Maringá e o pró-
prio Santos.

“LaTEREiO”
Arma cada vez mais frequente no futebol. O “late-

reio” foi consagrado por Reinaldo, quando passou pela 
Chapecoense. Cobrava lateral na cabeça dos atacantes 
e quase sempre dava certo. Contra o Ipiranga, Thiago 
Maringá cobrou o lateral na área e resultou no gol da 
vitória do CRM. Lance foi bastante comemorado por 
Fábio Budda, que marcou de cabeça. Nada de sorte, 
jogada de inteligência de Maringá e Budda. Com o “la-
tereio”, um lateral cobrado à distância arremessando a 
bola pelo alto na área adversária pode dar a classifica-
ção ao Clube Recreativo Maravilha. Que coisa!

EMPaTE FaVORECE 
Se o CRM optar em jogar para empatar neste do-

mingo em Águas Frias, não pode ter nenhum tipo de 
vacilo. Pelo time que tem, acho muito pouco provável o 
CRM jogar pelo empate. Não pode faltar ambição. Não 
pode deixar o jogo nas mãos do Ipiranga, os caras sa-
bem usar muito bem o contra-ataque. Técnico Rudi vai 
saber montar a equipe para ocupar todos os espaços.
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ESpORtE

Os torcedores do Clu-
be Recreativo Maravilha 
(CRM), no domingo (9), sa-
íram mais animados do Es-
tádio Doutor José Leal Filho. 
Em partida válida pelas pré-
quartas de final a equipe ga-
nhou por 1 x 0 do Ipiranga 
de Águas Frias. Jogando em 
casa e precisando fazer um 
placar favorável, o CRM se 
mostrou um time com mais 
vontade do que nos outros 
jogos e começou em cima 
da equipe visitante.

Os jogadores mostra-
ram mais vontade e logo 
no começo do jogo, depois 
de uma cobrança de late-
ral pela esquerda, Buda, de 
cabeça, colocou para den-
tro das redes. O CRM teve 

TaÇa SCHROEdER Vitória veio depois de cobrança de lateral e 
de cabeça Buda guardou 

CRM encaminha classificação 
para as quartas de final

agora o empate serve para o time de Maravilha

maior posse de bola e soube 
administrar a partida.

A equipe de Águas Frias 
mostrou que não vai vender 
fácil a classificação e teve 
também chances de empa-
tar. O CRM teve a oportuni-
dade de aumentar o placar 
e a mais clara foi com Tiago 

Maringá que, livre, depois 
de cobrança de escanteio, 
na esquerda, na segunda 
trave sobrou a bola para ele, 
que bateu para fora. O CRM 
ainda teve um pênalti não 
marcado pela arbitragem.

Agora a equipe de Ma-
ravilha vai, amanhã (16), às 

15h, até a cidade de Águas 
Frias para garantir a classi-
ficação. Para os maravilhen-
ses até mesmo um empate 
serve como vitória simples 
por qualquer número de 
gols. Quem passar vai pe-
gar o Aliança de São João do 
Oeste.

CRM jogou com Fa-
bio, Vando, Djonatan, Mi-
chel, Fera, Faria (Bill), San-
tos, Renatinho (Fernando), 
Marcos, Buda (Rony) e Tia-
go Maringá (Japa). Técnico 
Rudi.

Ipiranga foi a campo 
com Willian, Scharles, Die-
go, Samuca, Buda, Bichinho, 
Guilherme (Hercules), Wol-
nei, Mineiro, Maciel (Maico) 
e Paulo. Técnico Cella.

FinaLiSTa
Futsal de Flor do Sertão é 2º e 3º em Regional

No sábado (8) foram rea-
lizados, no munícipio de São 
Miguel da Boa Vista, os jogos 
finais do Campeonato Regio-
nal de Futsal. A competição foi 
organizada pelo Departamen-
to de Esportes de São Miguel 
da Boa Vista e contou com seis 
municípios participantes.  

Na decisão do 3º lugar fe-
minino, Flor do Sertão ven-
ceu Tigrinhos pelo placar de 
1 x 0. Foram oito jogos com 
quatro vitórias, dois empa-
tes e duas derrotas e ainda 
levou o troféu de defesa me-
nos vazada da competição. 

Na decisão do título da 
categoria veterano Flor do 
Sertão desperdiçou diver-
sas chances de gol no iní-
cio da partida, no final da 
primeira etapa sofreu o pri-
meiro; no segundo tempo 
Flor do Sertão foi pra cima 
em busca do gol de empa-
te, mas em dois contra-ata-
ques rápidos no fim do jogo 
levou dois gols e foi derro-
tado pelo placar de 3 x 0, fi-
cando com o vice-campe-
onato. Nesta modalidade o 
município jogou oito parti-
das e foram quatro vitórias, 
um empate e três derrotas.

veteranos conquistaram a segunda colocação do certame

Meninas ganharam na decisão do terceiro lugar

Fotos: Divulgação

FuTEVÔLEi
Maravilha conquista 
primeiro lugar  

Triunfo foi em Xavantina, pela quinta etapa

Divulgação

No domingo (9) a Asso-
ciação de Futevôlei Maravilha 
foi representada pela dupla 
Italo Stieven e Eduardo Hey-
dt, na 5ª Etapa da Liga Oeste 
de Futevôlei na cidade de Xa-
vantina. Também esteve pre-
sente o atleta Léo, que formou 
dupla com Eber, de Saudades. 

Conforme os pratican-
tes do futevôlei, o evento re-
úne mensalmente as melho-
res duplas da região Oeste. Os 
maravilhenses Stieven e Hey-
dt trouxeram o primeiro lu-

gar, que é considerado por 
eles o melhor resultado do 
ano até o momento. Na final, 
venceu a dupla Silvan (Sau-
dades) e Mikimba (Chape-
có), atuais líderes do ranking. 

A Associação Maravilhen-
se agradece a todos os pa-
trocinadores e a Secretaria 
de Esportes, Juventude e La-
zer por todo o apoio conce-
dido. Agora os atletas se pre-
param para a próxima etapa, 
que será realizada em Vi-
deira, no mês de julho.

Na segunda-feira (10) a 
equipe masculina da AMV/
SEJL que representou a Esco-
la de Educação Básica Nos-
sa Senhora da Salete parti-
cipou da fase regional dos 
Jogos Escolares de San-
ta Catarina (Jesc), de 15 a 
17 anos, em Cunha Porã. 

Os meninos de Maravi-

lha foram campeões da mo-
dalidade, de forma invic-
ta. Eles ganharam os jogos 
contra Cunha Porã e Cha-
pecó, ambos por dois sets 
a zero. A conquista dá o di-
reito à equipe maravilhen-
se em participar da fase es-
tadual em São Miguel do 
Oeste, na próxima semana. 

OS MELHORES
Vôlei é campeão 
nos Jogos Escolares 
de 15 a 17 anos
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Conquista dá o direito à equipe maravilhense em participar da fase estadual

Nelcir Dall’Agnol/O Líder



CãES E gaTOS

TRabaLHO VOLunTáRiO 

CLubE HaRMOnia

Maravilha cria programa 
para castração

Rede Feminina 
comemora 22 anos

Jandrei Willinghoefer 
assume a presidência
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Projeto deu entrada na Câmara de vereadores e foi 
encaminhado para análise das comissões 

uma das novidades é a ampliação de serviços, com 
o atendimento de médico ginecologista 

Em entrevista, presidente diz que vai organizar ações e 
desafios em conjunto com a equipe 

Ordem de serviço foi assinada nesta semana e o investimento será de r$ 107 mil, recursos 
do Ministério da Saúde

PRaÇa dOS MOTORiSTaS

autorizada a construção de 
banheiros e academia de saúde
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