Divulgação

A força de quem
luta no campo
e na estrada

maravilha, SÁBADO, 20 de julhO DE 2019 - ED 536 - R$ 3,00

Diana Heinz /O Líder

Caderno especial conta histórias
e rotina de quem produz e de
quem transporta, profissionais
que comemoram seu dia na
próxima quinta-feira (25)
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NOVOS INVESTIMENTOS

Maravilha recebe mais de R$ 7 milhões
em recursos
Valores serão usados
em obra de asfalto
na Linha Barro Preto,
construção de nova
creche e do segundo
pavimento do Centro
Municipal de Saúde
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LUCAS MIGUEL
GNIGLER

www.lucasmiguel.com

Caçador de insights
O grande benefício de escrever todo dia é o efeito colateral dessa
rotina. Você anota todas as ideias porque sabe que vai precisar delas
depois. Você começa a ver inspiração onde antes não via.
Você se torna, instintivamente, um caçador de insights. Capturar
situações se torna um hábito. E logo, é como se as situações dignas de
nota começassem a aparecer em maior quantidade.
Mas essa é a bela ilusão que se desfaz: as situações de aprendizado e reflexão sempre estiveram à sua volta. Você que não estava enxergando. Para
ver, você precisa criar o mecanismo (no caso, escrever todo santo dia).
É a mesma receita de sempre, tão ignorada: 1) você adota uma
nova prática, 2) ela vira um hábito, 3) ela muda você e a sua percepção,
e 4) parece até que quem mudou foi o mundo.

*

Existe uma diferença fundamental entre a intenção de ajudar e a
ajuda efetiva. E a diferença não está na ação, ou no resultado em si. É
muito mais uma questão de postura profissional. Resumindo:
1.É possível ver a boa intenção dos outros e perdoar um
resultado ruim;
2.É importante não usar a boa intenção como desculpa para um
resultado ruim.
O ponto 1 é empatia. O ponto 2 é profissionalismo. Os dois estão
sob seu controle, e formam uma postura incrivelmente nobre, unindo
generosidade e responsabilidade na mesma pessoa.

2ª EDIÇÃO Evento começa às 8h e deve reunir mais de 200 veículos
durante todo o dia no Espaço Criança Sorriso

Encontro de Carros Antigos
Cidade das Crianças será amanhã
Free Color

EDERSON ABI
A 2ª edição do Encontro
de Carros Antigos será realizada amanhã (21), a partir das 8h, no Espaço Criança Sorriso, em Maravilha. A
atração faz parte do aniversário de 61 anos do município e
está sendo organizada pelos
grupos Clássicos de Porão e
Old Cars.
De acordo com Rafael Benetti, vice-presidente
do grupo, e Ezequiel Gombelli, tesoureiro, a expectativa é grande, já que a primei-

Primeira edição do encontro foi sucesso e teve participação de mais de 200 carros

ra edição reuniu mais de 220
carros de todas as marcas e
modelos. Agora, objetivo é
manter o sucesso da primei-

ra edição. Os 200 primeiros
inscritos receberão troféu de
participação.
O evento terá food trucks,

fotos com Márcio Pereira, minifuscas, espaço para crianças
e muito acolhimento para os
amantes de carros antigos.
Para os organizadores,
é fácil explicar a paixão por
carros. “Eu tive uma história com meu pai. Eu aprendi a dirigir em um Corcel 2.
Aquela antiga história de levantar cedo no sábado, que
não tinha aula, só pra ir bater
arranque no carro, esquentar, pra ir no mercado. A minha história com carro antigo
foi sensacional”, afirma Rafael Benetti.

CHARGE

*

Enxergamos em HD – mas só o que focamos. Faça um teste rápido: tudo que estiver ao lado, acima ou abaixo dessas palavras vai estar
embaçado, sem foco.
Isso tem diversas implicações. A principal: só vemos o que queremos ver. No local em que estiver o foco, estará a percepção.
Por isso, não importa muito o ambiente, a paisagem. O que importa é o que você decide ver em HD.

*

Não havia uma nuvem no céu.
O avião decolou suave.
Peguei meu caderno e esbocei algumas anotações.
Mas logo começaram as turbulências.
Conscientemente não tenho medo. Mas o radar do inconsciente
começa a captar e emitir sinais de alerta.
E imediatamente não consigo mais escrever sobre o que eu queria.
Então começo a escrever sobre o que eu estou sentindo: um inexplicável medo.
Existem reflexões ocultas em todos os medos. Especialmente nos
inconscientes, que habitam onde as palavras não conseguem chegar.
Resumindo: quando se está com medo, não há raciocínio. Não há
trabalho decente.
Eliminar o medo (de errar, do chefe, do cliente, do que os outros
vão pensar) pode transformar o trabalho.

DIRETOR: WOLMIR HÜBNER
EDITOR-CHEFE: Fernando HÜBNER
DIRETORA-COMERCIAL: SIMONE HÜBNER
EDITORA: Carine Arenhardt

REDAÇÃO:
CAMILLA CONSTANTIN
Carine Arenhardt
cleiton ferrasso
diana heinz
ederson abi
Nelcir Dall’Agnol

DIAGRAMAÇÃO
JOSIELE ERLO ZAMBIASI
REVISÃO
ROSIANE POLETTO
ARTE
FERNANDO C. ZIMMERMANN

SÃO MIGUEL DO OESTE
RUA 31 DE MARÇO, 297 - B. SÃO GOTARDO

49. 3621 0103

MARAVILHA
RUA PASTOR ARMANDO CLAAS, 22 - CENTRO

49. 3664 4721

Os artigos assinados são de responsabilidade dos autores e não refletem necessariamente a opinião do Jornal O Líder.

3

, maravilha 20 DE julhO DE 2019

LIÇÕES DE VIDA
Coragem é levantar todos os dias sabendo
que vai ter que lutar contra o mesmo leão
que tentou te derrubar no dia anterior...

radar
por Wolmir Hübner
radar@jornalolider.com.br

A cartinha de Lula aos estudantes
Preso em Curitiba há um ano e três meses,
Lula escreveu mais uma de suas cartinhas — desta vez para a UNE, que realizou seu 57º congresso. No texto, endereçado à “juventude querida
do meu Brasil”, o presidiário condenado agradece pelo convite que recebeu — e obviamente não
pôde aceitar — para participar do evento. “É muito bom ser lembrado em momentos tão especiais,
mesmo estando aqui onde estou, proibido há mais
de um ano de ver de perto meus amigos e nosso povo. Que vontade de estar aí e sentir de perto
a energia boa de vocês”, escreveu o petista. A entidade convocou uma manifestação para o dia 13 de
agosto - o ato está sendo chamado de “tsunami”.

Foz do Iguaçu é o destino

“mais amado dos brasileiros”

Eclipse petista
Um em cada quatro brasileiros diz que o homem não
foi à Lua, segundo o Datafolha. O maior percentual se encontra entre os eleitores petistas. Eles não acreditam em
Neil Armstrong, mas acreditam em Glenn Greenwald.

CUSTO ALTO
Transparente como deve ser, o site do
Tribunal de Justiça de SC informa que, em
2018, o pagamento de pessoal e encargos
custou aos contribuintes bem mais de R$ 1
bilhão. Só para comparar: é mais de quatro
vezes os gastos com a coroa britânica, que,
segundo o G1, foram de R$ 256 milhões no
ano fiscal 2018/2019 (extraído da coluna
Cacau Menezes do DC).

CORTADOS
Cataratas do Iguaçu, atração mundial do Parque Nacional do
Iguaçu, lidera a lista dos “pontos turísticos nacionais mais amados pelos brasileiros”, em pesquisa divulgada pelo Booking nesta
semana. 183 milhões de avaliações colocaram a Maravilha Mundial da Natureza, localizada em Foz do Iguaçu (PR), na fronteira
do Brasil com a Argentina, como o destino que apaixona seus visitantes e tem o melhor índice de satisfação entre os brasileiros.

DEPUTADO PEDRO UCZAI
Visitou-nos na quarta-feira (10), na Rádio Líder, o prezado amigo deputado Pedro Uczai (PT), e aproveitou para
dar entrevista na emissora. Durante a visita falou da matéria que escrevi na edição anterior, na qual o questionei sobre o único voto contrário à Reforma da Previdência da
bancada catarinense. Elogiou da forma educada que fiz a
matéria, e disse que a minha opinião é muito importante. Pude dizer pessoalmente ao deputado que, do lado do PT, tem muita gente
que não merece tê-lo como companheiro. Ele é uma pessoa de ótima família e com grande formação. Isso
se chama democracia. Não
censuramos ninguém nos
nossos meios de comunicação, apenas emitimos nossa opinião.

COTIDIANO
Foi aberto na segunda-feira (15) para cadastros
e pré-lances o edital do 14º leilão eletrônico on-line do Detran de Santa Catarina. No total, são 478 veículos: 132 que podem voltar a circular nas estradas e
outros 346 que vão diretamente para sucata. As apreensões foram todas realizadas em cidades do Oeste
de Santa Catarina, informou o órgão. Entre os carros
conservados, estão disponíveis no pregão um Sentra
2009/2010 com lance inicial de R$ 3,2 mil e um Uno
Vivace, ano 2012/2013, por R$ 3,5 mil. Há carros ainda com lance inicial de R$ 2 mil e R$ 2,1 mil. Os valores iniciais para motocicletas variam entre R$ 300 e
R$ 1,5 mil. O maior valor oferecido no pregão levará
os bens. O pregão de fechamento dos veículos será realizado a partir das 9h desta segunda-feira (22). Todo
o processo acontece através do site do leiloeiro oficial.

Manifestações nas redes sociais levaram a direção da 13ª Feira de Livro do Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, a anunciar o cancelamento do convite à jornalista Miriam Leitão e ao sociólogo Sérgio
Abranches. O evento será realizado de 8 a 18 de agosto e tem como tema Literatura em Movimento. O corte aos escritores ocorreu após o lançamento de uma
petição on-line de repúdio contra Miriam Leitão por
“seu viés ideológico e posicionamento”. O abaixo-assinado on-line contava com 3.035 assinaturas.

FACEBOOK, INSTAGRAM E YOUTUBE AGORA
SÃO VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO
O Conselho Executivo das Normas-Padrão (Cenp) aprovou na terçafeira (16) uma resolução em que “declara e reconhece, como veículos de
divulgação ou comunicação, para os efeitos da legislação, todo e qualquer ente jurídico que tenha auferido receitas de propaganda”. A classificação pelo órgão, que estabelece regras comerciais do mercado publicitário em comum acordo entre anunciantes, agências e veículos, abrange
agora, em internet, as categorias busca, social, vídeo, áudio, display e outras. Ou seja, inclui as plataformas Google, Facebook, Instagram e YouTube. A resolução aprovada pelo Conselho Superior do Cenp justifica
que era “indispensável a identificação dos veículos surgidos em consequência do desenvolvimento. As publicidades agora nessas redes serão
monitoradas, por isso muito cuidado em fazer comercial nas mesmas.

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.
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SINDICATO Evento foi no sábado, no Lar de Convivência
DIRETO
AO PONTO

por LUIZ CLÁUDIO CARPES

OBRAS DO RIO IRACEMA
Seguem dentro do cronograma as obras do Rio Iracema. A limpeza das margens tem sido o trabalho mais
recente. De qualquer forma, onde quero chegar é exatamente no otimismo da população com a possibilidade
de resolução de um problema que durou a vida inteira da
comunidade. Como já disse, a atual administração entra
para a história como aquela que promoveu a maior mudança através da obra, permitindo criar uma perspectiva de não mais termos as enchentes que tanto assombraram nossos moradores, por décadas. É obra importante,
custa caro, mas o efeito certamente valerá a pena.

NO ANIVERSÁRIO DA CIDADE HÁ
SIM O QUE COMEMORAR
Ademais, por conta de tais perspectivas, o aniversário de Maravilha, neste mês de julho, com suas festividades, amplamente divulgadas aqui no grupo WH, pode
sim ser comemorado efusivamente pela comunidade. E
além do calendário também já publicado em nossas plataformas e emissoras, o show dos Paralamas do Sucesso, que será dia 28, será um fechamento com “chave de
ouro” para um mês festivo e de boas perspectivas. E o
que é melhor: show de livre acesso para a comunidade.
Uma das mais famosas e conceituadas bandas brasileiras estará na região, com todo o seu carisma e competência. Parabéns aos organizadores. Acertaram na mosca, como se diz!

CONTORNO VIÁRIO
E para concluir as boas perspectivas, em Maravilha, esperamos ainda o resultado do encontro da prefeita, Rosimar Maldaner, e do vice, Sandro Donati, com
o governador, Carlos Moisés, ainda no começo do mês,
quando pleitearam investimento da ordem de 15 milhões de reais para a construção do contorno viário do
município de Maravilha. Sabemos que estamos passando por uma época de “vacas magras” em nível de investimentos por parte do governo do Estado, com cortes e
mais cortes. Mas partindo da premissa que de quem não
pede, não leva, há que se reivindicar. Mesmo sabendo
que o custo final pode chegar aos 50 milhões. Agora está
nas mãos do governador. Se vem ou não vem o recurso,
já é outra história.

Nova coordenação do Sinte toma posse
Nelcir Dall’Agnol/O Líder

NELCIR DALL’AGNOL
No sábado (13) a nova coordenação do Sinte tomou posse
em solenidade e almoço festivo
no Lar de Convivência. Na regional de Maravilha foram duas
chapas concorrendo ao cargo
de coordenador do Sinte: chapa
2 (com Dalmir Borghetti) e chapa 5 (com Sueli Petry). A chapa 2
foi a vitoriosa.
O coordenador eleito, Dalmir Borgheti, falou com a reportagem do Jornal O Líder e disse sobre o que espera nos três anos de
mandato. “A expectativa é grande.
Esperamos poder cumprir todas
as ações propostas na campanha,
de fortificação e renovação do sindicato, não só em nível regional,
mas também estadual”, comenta.

Mesa foi composta por integrantes da diretoria e convidados

Diretoria
Dalmir Tobial Borgheti –
Coordenadora regional do
Sinte
Aldina da Silva – Diretora
de organização
Aurera Peruzzo – Diretora

Katiane Golin – Diretora
financeira
Nilson José da Silva
– Diretor sindical e de
formação
Sidimar Garghetti –
Conselheiro estadual

de imprensa e divulgação
Alvísio Jacó Ely – diretor
de assuntos jurídicos e
trabalhistas
Noeli Trombini – Diretora
de assuntos educacionais e
culturais

MARAVILHA

Empresa adquire caminhão com financiamento
no Sicoob Credial

Através do financiamento do Sicoob Credial, neste mês a empresa G.
Schaefer Transportes de Maravilha, inserida no mercado há 10 anos, realizou a compra de mais um caminhão.
Conforme o proprietário, Gilvesio Schaefer, a cooperativa faz parte de sua história há muitos anos, desde a época de seu pai, Arlindo Schaefer
(em memória), sócio-fundador em
1985. “Seguindo o exemplo de meu
pai, associei-me à cooperativa no ano
2003 e permaneço até hoje”, conta.
Para ele, ser associado só lhe trouxe benefícios. “Através do financiamento no Sicoob Credial pude adquirir
mais um caminhão, com as melhores taxas e condições facilitadas, podendo assim aumentar a frota, além
de ter a vantagem de conseguir antecipar a quitação da operação”, relata.

Schaefer destaca a parceria da cooperativa em seus negócios. “No Sicoob Credial todos os associados recebem anualmente as sobras, divididas
conforme a movimentação de cada um.
Além disso, a cooperativa não cobra manutenção de conta e possui os melhores produtos e serviços do mercado, sempre de forma humanizada, o que é de
grande importância para nós”, relata.
Segundo o presidente do Sicoob Credial, Hermes Barbieri, a cooperativa tem
por objetivo ser a melhor opção financeira
e de serviços para a comunidade. “Trabalhamos diariamente para contribuir com
o desenvolvimento econômico e financeiro de nossos associados, exemplo da
G. Schaefer Transportes, promovendo assim a melhoria da qualidade de suas vidas,
através da transparência e credibilidade
em nossos produtos e serviços”, finaliza.

Divulgação

Associado Gilvesio Schaefer e família

58 ANOS

Centro Cultural 25 de Julho comemora
aniversário com jantar típico
Diana Heinz
Com cardápio especial recheado de comidas típicas da
Alemanha, o Centro Cultural 25
de Julho comemora o aniversário
de 58 anos de fundação. Conforme o presidente da instituição,
Mario Fülber, o evento celebra
a história de um dos mais antigos clubes do município e ain-

da preserva a cultura alemã.
O jantar típico será realizado
na quinta-feira (25), na sede da
entidade, a partir das 20h. O ingresso individual custa R$ 25 e a
venda é realizada com os membros da diretoria e no Centro
Cultural 25 de Julho. O cardápio
terá galeto, joelho de porco, tripa grossa recheada, salame cozido, batata-doce caramelada, ba-

tatinha ao molho branco, pão
de milho, cuca, ovos em conserva e saladas. “Participe desse delicioso jantar. Não perca a nossa comemoração de 58 anos. O
valor arrecadado será destinado a melhorias na sede e manutenção da entidade”, afirma.
HISTÓRICO
O Centro Cultural, fun-

dado em 1961, tem o objetivo de resgatar, conhecer e
preservar a cultura alemã e
mantém ativos o Coral Sempre Alegre e o Grupo de Danças Folclóricas Alemã – Volkstanzgruppe Wunderbar. O
grupo também é responsável pela realização da Oktoberfest In Maravilha, um evento tradicional no município.
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PREOCUPAÇÃO
Mais uma vez as atenções se voltam para o descaso com os nossos agricultores, que
rotineiramente vem sendo registrado. Desta vez em relação aos produtores de leite, que
no último mês registraram a queda acentuada no preço do produto. Se não bastasse,
o valor do insumo aumentou em uma época que costumeiramente o preço do produto deveria estar mais elevado que em outros períodos do ano. O leite é a principal fonte de renda de milhares de famílias no Estado e principalmente da região de Maravilha.
Quantas dessas famílias deixaram de receber valores que eram aguardados para quitar
pendências. Engana-se, você aí da cidade, que pensa que não tem nada a ver com isso.
Se o segmento ficar inviável, muita renda vai deixar de circular na cidade. Então isso não
é só um problema dos agricultores, é de todos, mas principalmente do novo governo.

O MUSEU E O
JORNALISMO

LIGAÇÕES QUE
INCOMODAM?
Quem não quer mais receber ligações e telemarketing de serviços de telefonia,
dados e de TV paga agora tem uma saída. As indesejadas chamadas podem
ser cadastradas no site Não
Me Perturbe. A iniciativa é
das próprias operadoras de
telecomunicações e atende a uma determinação da
Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). Segundo a Anatel, se uma pessoa solicitar a sua inclusão
na lista do Não me Perturbe
e continuar recebendo ligações de oferta de bens e serviços de telecomunicações,
pode ligar para o número
1331 e fazer uma reclamação. As sanções podem variar de advertência à multa
de até R$ 50 milhões. Parece que é o início do término das indesejáveis ligações de telemarketing.

ANIMAIS SENTEM FRIO?
A pergunta até parece ter uma resposta lógica, mas infelizmente nem todos perceberam que sim, os animais também sentem frio. Nesta semana tivemos a confirmação de que um cachorro, ainda filhote, morreu em Maravilha por hipotermia, morreu de frio. A chegada do inverno aumenta ainda mais a preocupação com animais de rua, mas não são só eles os abandonados em noites frias. Tem animal com dono
e que infelizmente continua sem um lugar adequado para se proteger do frio. Assim como nós, seres humanos, os animais têm frio, tem fome e precisam de um mínimo de atenção. Não é “só um cachorro”, todos os animais são seres vivos. O ser humano foi tão abençoado ao ter a capacidade de ser racional, de
criar e evoluir, mas infelizmente continua esquecendo aqueles que sozinhos não conseguem sobreviver.

IMUNIZAÇÃO
Segundo dados divulgados pela Organização Mundial da Saúde, as vacinas salvam a
vida de três milhões de pessoas por ano. Entretanto, apesar da importância, muita gente
insiste em não tomar. Na lista das dez maiores ameaças à saúde global estão a dengue,
HIV, poluição e, no topo, a relutância ou recusa em tomar vacinas. Infelizmente estamos vendo a volta de doenças que poderiam
ser evitadas, como o sarampo e a febre amarela. Por isso, confira a sua carteirinha, veja
se está tudo em dia e proteja-se. Quem acredita que a imunização é desnecessária e prejudicial deve buscar informações em fontes
confiáveis e tomar cuidado com as fake news.

O Museu Padre Fernando trabalha com exposições especiais neste mês
de julho, aniversário de 61
anos do município de Maravilha. Uma das ações
será a exposição do vasto
material sobre Maravilha
produzido pela equipe de
jornalismo do Grupo WH
Comunicações. Uma televisão foi instalada na parte de fora do museu, possibilitando que os pedestres
assistam reportagens em
vídeo e façam a visitação
ao museu. É mais uma forma de informar os maravilhenses sobre a história
tão bonita do município.
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Maravilha Valores serão usados em obra de asfalto, construção de
creche e do segundo pavimento do Centro Municipal de Saúde
Psique & Amor
por Dr. Deny Donato Alfano
Psicoterapeuta e antropólogo (49) 98895 5231

As mentiras: inimigas da autoestima
As pessoas mentem, de várias maneiras. Às vezes as mentiras
servem para nos livrarmos dos problemas, para desviar a atenção,
para liberar a mente ou para preservar uma ideia de nós mesmos em
distonia com a realidade e as nossas ações.
Mas tem um custo. Importante. Sutil. As mentiras, quase
sempre, têm um curto prazo e sempre atingem de maneira direita a autoestima.
É importante entender dois aspectos fundamentais que a
psicologia demostra muito bem por meio de inúmeros estudos: as
mentiras abaixam a autoestima das pessoas e as pessoas com baixa
autoestima tendem a mentir mais, com mais frequência e mais
naturalidade.
Sim, porque, de fato, mentindo as pessoas:
- Conseguem satisfazer uma necessidade pessoal íntima e profunda que não se encaixa com a realidade ou alcançar interesses por
caminhos mais fáceis
- Conseguem autoenganar-se
- Conseguem distorcer a realidade para adaptá-la ao que é
conveniente para elas ou para o que é conveniente que os outros acreditem
- Conseguem evitar punições ou vergonha
- Conseguem aparecer
- Conseguem obter admiração
- Conseguem não deixar preocupada a família
- Conseguem apoiar um amigo que pede um favor
- Conseguem chamar atenção; e assim por diante
Os motivos e as razões para mentir são inúmeros. Todos têm um
ponto em comum: o MEDO.
Que seja medo dos outros, da situação, de admitir a verdade de
si mesmos para si mesmos ou para os outros. Em todos os casos, o
medo está correlacionado com as mentiras.
Então porque não mentir?
As mentiras resolvem em curto prazo, mas não em longo prazo. Nem sequer em termos de ansiedade. Mesmo querendo negar, a
pessoa que mente vai ter que encarar em longo prazo algo como sentimentos de culpa, responsabilidade social, ansiedade, fugir de pessoas e situações, considerar o tempo usado para mentir como tempo perdido.
A verdade é que as mentiras consumam e desgastam quem
mente; pelo menos quando não se configuram como mentiras diplomáticas.
Sendo que as mentiras requerem muita energia psíquica enquanto é continuamente preciso ocultar, esconder, dissimular, manipular, envolver outras pessoas, é provável que os mentirosos crônicos desenvolvam transtornos emocionais e de personalidade como
o transtorno bipolar, borderline ou até depressivo, enquanto “solução
extrema” de fuga.
Concluindo, as mentiras têm riscos. Principalmente contra a autoestima. E isto encaminha as pessoas que mentem ao buraco negro da angústia.
As pessoas que costumam mentir acabam acreditando nas suas
próprias mentiras e isto, de um ponto de vista psicológico, determina
um forte risco de desequilíbrio interno e comportamental em níveis
de estabilidade. Em termos técnicos, o transtorno de quem mente de
maneira crônica, acreditando nas suas próprias mentiras, se chama
de “pseudologia fantástica”.
Todos, com certeza, temos dito umas mentiras de vez enquanto,
mas a questão se torna patológica em função dos limites e das consequências dessas. Onde levam as mentiras? Até que ponto, mesmo
levando onde se quer, ao final, valem a pena? Questionem as pessoas
que vocês supõem mentir ou até a si mesmos sobre essa atitude. Um
grande indicador da mentira e dos mentirosos é a instabilidade. Isto
tem profundas consequências sobre a saúde pessoal e dos sistemas. Não subestimem o comportamento do mentir apenas
porque é comum.

Deputado anuncia mais de
R$ 7 milhões em investimentos
O município de Maravilha
vai receber mais de R$ 7 milhões para investir em obras na
saúde, educação e infraestrutura. O anúncio da liberação
de emendas parlamentares
foi feito pelo deputado federal
Celso Maldaner (MDB) no sábado (13), durante o Encontro
de Talentos Locais promovido
pelo Departamento de Cultura. O evento fez parte da programação de 61 anos da Cidade das Crianças.

Nelcir Dall’Agnol/O Líder

Novos investimentos são em saúde, educação e infraestrutura

ASFALTO
Deste valor total, foram
anunciados R$ 1,5 milhão
para obra de asfalto na Linha
Barro Preto. O investimento
será no trecho entre a BR-282
e o início do calçamento que
dá acesso à comunidade.

2,5 milhões. Deste montante, R$ 1,5 milhão é para a segunda fase do Centro Municipal de Saúde, em construção
ao lado da prefeitura. O valor será usado para a construção do segundo pavimento. O
restante do recurso, R$ 1 milhão, será usado para custeio
na saúde.

SAÚDE
Conforme a prefeita, Rosimar Maldaner, para a saúde será usado o valor de R$

NOVA CRECHE
O município também tem
garantido o valor de R$ 3.136.899
milhões para a construção de

uma nova creche. A creche
será construída em terreno

do município no Loteamento Nosso Sonho e com capacidade para 376 alunos, com
1.376,99 metros quadrados.
“Os projetos estão encaminhados e aguardávamos essa liberação dos recursos para seguir com
nosso planejamento para
estas obras. Destaco principalmente a nova creche,
que já vínhamos trabalhando para conseguir devido à
demanda que temos”, disse
a prefeita.

Asfalto até a Linha Barro Preto terá investimento de R$ 1,5 milhão
Divulgação

Creche terá capacidade para quase 400 alunos e será construída no Loteamento Nosso Sonho

AS PESSOAS MAIS CORAJOSAS SÃO
AS QUE AMAM PROFUNDAMENTE
Seja uma pessoa capaz de amar profundamente. O amor beneficia a tudo
e a todos. As pessoas mais corajosas
são aquelas capazes de amar profundamente. Para manifestar o amor, dedique-se inteiramente ao próximo,
com coragem. Seja atencioso e bondoso com os outros. Sinta orgulho
de ser praticante do Amor de Deus
e dirija o sentimento de amor sincero e profundo a todas as pessoas.
Livro: Mensagens de Luz | Reuniões da Seicho-NO-IE | Terças-feiras, às 20h
| Quintas-feiras, às 15h | Encontro da Mulher Feliz | Na Associação Local de
Maravilha/SC | Rua 27 de Julho, 2081
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TERCEIRA IDADE Solenidade terá homenagens para o paraninfo,
professor Alceu Cericato, e professora Izoldi Klein Pinheiro

Uniti forma hoje turma com
34 alunos em Maravilha

Free Color

CARINE ARENHARDT
A Universidade da Terceira Idade (Uniti) forma
mais uma turma em Maravilha, desta vez com 34 alunos,
na noite de hoje (20), a partir
das 19h, no Maravilhas Park
Hotel. A solenidade terá ainda homenagens para o paraninfo, professor Alceu Cericato, e professora Izoldi Klein
Pinheiro.
Os formandos iniciaram
as aulas no primeiro semestre de 2018 e com 200 horas de curso tiveram disciplinas da área de saúde, direito,
psicologia, meio ambiente e
qualidade de vida, entre outros assuntos que fazem parte
do dia a dia da terceira idade.

LUIZ CARLOS
PRATES

Turma dos formandos 2019

NOVA TURMA
O campus da Unoesc em
Maravilha vai dar início a
uma nova turma da Uniti neste mês. As aulas para o módulo I vão começar no dia 31, no
mesmo dia que retornam do

período de férias as turmas
que já estão com o curso em
andamento.
Para o segundo semestre
deste ano já estão confirmadas as novas parcerias com
outros dois municípios. Cai-

bi deve ter 25 alunos na nova
turma da Uniti e Flor do Sertão um número entre 15 a 20
estudantes da terceira idade.
A Uniti tem encontros semanais realizados nas tardes de
quartas-feiras.

BENEFÍCIOS

Sicredi e Horus Faculdades firmam parceria
Os acadêmicos de graduação e pós-graduação da
Horus Faculdades Pinhalzinho poderão ser beneficiados
com a iniciativa que irá disponibilizar uma linha de crédito especial aos estudantes.
O Acordo de Cooperação Técnica foi assinado na última semana entre o Sicredi Alto Uruguai RS/SC/MG e
a Horus Faculdades. De acordo com o gerente da agência
de Pinhalzinho, Leomar Vani,
a linha de crédito universitário estará disponível aos acadêmicos que desejarem negociar diretamente com a Horus
suas necessidades, com condições de prazo, carência e taxa
de juros diferenciadas. “Para
o Sicredi é uma grande satisfação construir esta parceria
para beneficiar nossos associados. É uma alternativa para

Sicredi Alto Uruguai RS/SC/MG

Representantes do Sicredi e Horus Faculdades participaram da assinatura do acordo

manter as mensalidades em
dia, com condições que caibam no orçamento, proporcionando que o aluno priorize
sua formação acadêmica”, diz.
Para o diretor de ensino da
Horus Faculdades e presidente da Associação de Mantenedoras Particulares de Educação

Superior de Santa Catarina, professor Cesar Augusto
Lunkes, a parceria com o Sicredi é um grande benefício aos
estudantes. “Com este convênio, ofertaremos aos nossos alunos uma oportunidade de financiamento dos seus estudos
com condições bastante facilita-

das, tendo em vista que os programas oficiais do governo federal estão com vagas limitadas
para atender os acadêmicos das
instituições no país. O Sicredi
teve uma proposta e um formato inovadores, que pode atender as necessidades das instituições e dos alunos”, afirma.

Há vagas
Trabalho e casamento, tudo a ver. Vou falar dos dois, mas
antes, como sempre, preciso dar algumas voltas. Começo dizendo que faz anos que convivo com uma manchete, já a cansei
de comentá-la em minhas palestras dentro de empresas e também aqui, no rádio e na tevê. A manchete é esta: - “Há vagas,
faltam talentos”. O que significa isso? Significa que o mercado
é bem mais risonho e franco para os qualificados. E o que significa “qualificados”? Significa pessoas aptas, com boa qualidade para fazer algum trabalho, seja o trabalho que for. E quem dá
essa qualidade às pessoas? Garanto que não são os pais, não são
as escolas, ninguém, qualificação é consequência de uma vontade, de uma ambição, de uma ardência de paixão por uma atividade. Só assim pode dar certo.
Dia destes, li sobre uma jovem mulher demitida por alegadamente ter entrado em discutível licença-médica em razão de
ter sido acometida por uma crise de burnout, a bobagem que
americanos inventaram. Seria um colapso na saúde da pessoa
em razão das pressões no trabalho. Invenção. Pressões “ilegais”
no trabalho configuram o que se chama de Assédio Moral, é outra coisa. Burnout é uma “frescura” de quem não gosta do que
faz. Ponto. Chega.
Voltemos à qualificação. Fique claro, há vagas sim no mercado de trabalho, mas a maioria indolente, mesmo diplomados,
não busca pela qualificação, pela excelsitude no trabalho, quer
apenas “emprego”, diferente de trabalho, e quer na hora certa o
salário. Na minha empresa não passam nem na calçada.
E tudo o que acabo de dizer vale para o casamento. Há multidões, especialmente de mulheres, por todas as esquinas querendo casar. Estão preparadas para a “divisão” de tarefas e responsabilidade em tudo? Claro que não; e “eles” menos ainda...
Não pode dar certo. É preciso qualificação moral para o casamento, sem o que nada feito, divórcio na certa...
Estes encontros entre nós aqui no jornal valem para que
acordemos e acertemos o passo, não achas? Então, lá vai uma
pergunta: o que você faz “todos os dias” para melhorar em alguma coisa? A resposta pode ser bem constrangedora... Ou então a afirmação de uma virtude. Da resposta vai depender muito do seu destino. Há “vagas” sim, tanto para bons casamentos
quanto para bons empregos, mas muito vai depender da resposta que você deu anteriormente...
DECÊNCIA
Aconteceu... Dois “brasileiros” passeando na Disney. Um deles
vestindo uma bermuda com o desenho de uma mão na parte traseira e com o dedo do meio em destaque. Foram mandados embora do
parque, um local de crianças, adolescentes e “presumidamente” de
pessoas em paz e razoavelmente educadas... Se fosse no Brasil seria
um bafafá, protestos, “preconceitos”, isso e aquilo. Mas com o Trump
não discutem. Eu queria a “figura” na minha delegacia, ô, sucesso...

FUNDOS

OBJETOS
Cena de um filme... Uma mulher pergunta à outra: - Você
já tem 40 anos? Ao que a perguntada responde: - É muito inconveniente perguntar a idade de uma mulher! E eu pergunto, por quê? Ora, porque as mulheres continuam sendo objeto de escolhas de parte dos homens, beleza, idade, tipo físico,
tudo é avaliado na apreciação dos “objetos”. É assim que eles
pensam e a sociedade diz amém... Estúpidos.

No sábado (13) o Centro de
Educação Infantil Pequeno Príncipe realizou brechó. Na oportunidade, foram comercializadas
peças de roupas de inverno e de

FALTA DIZER
No programa Hoje em Dia, da Record, o estilista Ronaldo Esper analisava dois vestidos e pedia que os telespectadores votassem pelo melhor. Uma das modelos com um vestido fino, poucas cores, adequado a ambiente educado; a outra
vestia uma mistura de cores e mau-gosto. A maioria votou
pelo mau-gosto, ganhou. Gentalha não devia votar, se revela.

Escola Pequeno Príncipe realiza brechó
verão, além de calçados para todas as idades, com preço máximo
de R$ 10. O evento foi realizado
na escola, que fica nas proximidades do Iguatemi Alimentos.

O lucro será investido em
melhorias do educandário. A direção da escola diz que a procura foi dentro das expectativas.
“Ficamos muito felizes com a par-

ticipação da comunidade, que
atendeu o nosso pedido e compareceu para adquirir o que nós
tínhamos para vender”, ressalta a diretora, Sirlene Marafon.
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DESTAQUE NACIONAL Alunos estudam na EEB João XXIII e fazem parte dos 575 educandos
do Brasil que receberam o prêmio

Estudantes de Maravilha são medalhistas de
ouro da Olimpíada de Matemática
Fotos: Diana Heinz/O Líder

Diana Heinz
Cássio Cavalli Albrecht e
Luan Ghisleri têm 13 anos. Eles
estudam na Escola de Educação
Básica João XXIII e também têm
outro fato em comum: ganharam uma medalha de ouro no
início deste mês. Eles foram os finalistas da Olimpíada Brasileira
de Matemática das Escolas Públicas (Obmep). Para se ter uma
ideia da importância do prêmio,
apenas 575 estudantes de todo o
país foram premiados com medalhas de ouro, pelo desempenho na 14ª Olimpíada Brasileira
de Matemática das escolas públicas e privadas de 2018, que teve
18,2 milhões de inscritos.
Destinada a estudantes do
6º ano do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio, a
Obmep é realizada pelo Institu-

foi o 4º estado brasileiro que mais
recebeu medalhas.
Para o professor de matemática Ernani Rempp e o professor de física e matemática Sandro Bagnara o resultado
é fruto do grande esforço dos
meninos. “Nós oferecemos as
ferramentas e eles souberam
aproveitar tudo e mais um pouco. Foram além e hoje são destaque em nível nacional”, disse
Bagnara.

DEDICAÇÃO
Os jovens dizem que a prova não é fácil. Que é necessário
saber desenvolver e interpretar.
Eles estudam também fora da escola, no tempo extra e além dos
temas de casa. “Foi muito gratificante poder ir nessa viagem, conhecer novas pessoas que falam
muito sobre matemática, física.
Quando veio a notícia do ouro ficamos realmente muito surpresos”, declaram.

Equipe da escola com os alunos

to de Matemática Pura e Aplicada (IMPA) e promovida com recursos do Ministério da Ciência,
Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) e do Ministério da Educação (MEC), com
o apoio da Sociedade Brasileira de Matemática (SBM). A cerimônia de premiação ocor-

reu no auditório de um hotel no
bairro do Itaigara, em Salvador/
Bahia, e contou com a presença
do ministro da Ciência, Tecnologias, Inovações e Comunicações, Marcos Pontes.
Os maravilhenses, assim
como todos os outros vencedores, ganharam a viagem até a

Bahia com tudo pago para receber o prêmio. Além disso, eles receberam o ingresso gratuito em
programas de iniciação científica. Albrecht e Ghisleri fazem parte dos 44 estudantes do Estado
que também foram premiados
com a medalha de ouro e os únicos dois do Oeste. Santa Catarina

Albrecht e Ghisleri fazem parte dos 44 estudantes do Estado que também foram premiados

INVESTIMENTO

Administração repassa veículo
para a Secretaria da Saúde
Fotos: Nelcir Dall’Agnol/ O Líder

NELCIR DALL’AGNOL
No sábado (13) a Secretaria Municipal de Saúde recebeu uma van para transportar
pacientes que fazem tratamentos em saúde fora de Maravilha. O investimento foi de
R$ 139 mil e a entrega foi no
Espaço Criança Sorriso, durante evento incluso nas festividades de aniversário do
município. O veículo foi adquirido com auxílio do deputado federal Celso Maldaner
(MDB), que liberou emendas parlamentares de custeio

Veículo tem capacidade para 15 lugares

para o município. O veículo
tem capacidade para 15 lugares. Para a secretária Miriane

Chave foi entregue na presença de servidores e lideranças políticas

Sartori, é a possibilidade de
transportar os pacientes com
mais conforto e segurança.
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MORTE POR FRIO

INFORMAÇÃO São vídeos, fotos e áudios sobre a história do
município de Maravilha

Museu faz exposição e reproduz
reportagens do Jornal e Rádio Líder

Visitação ao museu aumentou com exibição das reportagens

ção das reportagens.
O conteúdo em exibição foi
produzido pela equipe do Jornal
O Líder, Rádio Líder e site wh3.

com.br em 2018, em razão dos
60 anos de Maravilha. O material
ouviu pessoas importantes da
história, que relataram os fatos vi-

61 ANOS

Cunha Porã conta com programação
especial de aniversário
O município de Cunha
Porã completa 61 anos hoje
(20). Para comemorar a data, diversos eventos estão programados para este fim de semana, promovidos pela Comissão
Central Organizadora e governo municipal de Cunha Porã.
As atrações iniciam neste sábado (20), a partir das 9h,
com Exposição e Comercialização de Pássaros, Artesanatos e Produtos Coloniais. Também haverá espaço da ONG
Cão Paixão com informações sobre adoção de animais
e das 10h às 18h kart gratuito
para o público de até 12 anos.

Divulgação

Diana Heinz

Ederson Abi /O Líder

EDERSON ABI
Em razão do aniversário de
61 anos de Maravilha, o Museu
Padre Fernando faz uma exposição especial com reportagens
produzidas pelo Jornal O Líder e
Rádio Líder.
Em parceria com a empresa Free Color, uma TV foi instalada próximo da entrada, no lado
de fora do museu, para reprodução das imagens. O som e o vídeo
chamam a atenção de quem passa pela calçada. Os visitantes param, observam e resolvem entrar
para a visitação.
De acordo com a responsável pelo museu, Valquíria Kesterke, e o estagiário Luan Cavalheiro, o número de visitas
aumentou consideravelmente
após a colocação da TV e exibi-

Cachorro morre de
hipotermia e ONG
Ame Bicho faz alerta

No período da tarde a programação segue a partir das 13h
com o 2º Pedal da Família, cujos
interessados que tenham bicicletas podem comparecer na Praça da Bandeira, onde será a largada. A partir das 13h30 tem Rua
do Lazer com diversos brinquedos gratuitos e às 15h apresentação da Banda Morada do Verde, pronunciamentos e corte
do bolo de 61 metros – contando com a colaboração do LEO
e Lions Clubes. Logo após tem
show com San Francisco. Os
eventos serão realizados na Praça da Bandeira e em caso de chuva, no Pavilhão da Igreja Católica.

DOMINGO
Continuando as festividades, amanhã (21) será realizado o tradicional Gre-Nal,
a partir das 10h, no Esporte Cunha Porã, uma iniciativa da Associação dos Colorados e Esporte Clube Glória,
com apoio da Comissão Municipal de Esportes. Após o
jogo terá desfile da carroça,
cujo perdedor puxa o vencedor até o centro da cidade. Ao
meio-dia a Fundação Hospitalar e Assistencial de Cunha
Porã promove Almoço do Hospital, seguido de matinê, tendo
como local a SER Auriverde.

vidos pelo município.
A exposição permanece até a
próxima semana, quando Maravilha completa 61 anos.

Um filhote de cachorro foi encontrado na madrugada de quarta-feira (17) em
Maravilha. O animal foi visto por uma voluntária da
ONG Ame Bicho. Segundo
ela, o filhote estava molhado e tremia de frio. Na quarta-feira (17) a mínima registrada no município foi de
1,5ºC. “Tentamos aquecê
-lo de todas as formas. Levamos ao veterinário, mas infelizmente ele morreu”, disse.
A instituição alerta para
a importância de manter os
animais devidamente abrigados. “Há dias alertamos esses cuidados. Isso nos desanima, mas a conta dele está
para pagarmos, junto com o
que ainda devemos. Quem
puder ajudar com qualquer

Filhote foi encontrado vivo, mas não resistiu

valor, pode estar acertando
diretamente na Clínica Veterinária SOS dos Bichos ou
depositando em nossa conta”, afirmam os integrantes.
Doações de ração, cobertores e qualquer valor em dinheiro são bem-vindas. A
ONG possui conta no Sicoob
Credial, agência 3032, conta
corrente número 130.084-9 e
o CNPJ 17.947.445/0001-86.

BIÊNIO 2019/2020

Acima empossa nova diretoria
Carine Arenhardt/O Líder

CARINE ARENHARDT
A Associação Cultural
Italiana de Maravilha (Acima) empossou no sábado
(13) a nova diretoria. O presidente eleito, Doraci Felisiak, assume o mandato junto
com outros cinco integrantes da diretoria e três conselheiros fiscais. O mandato é para o biênio 2019/2020.
Conforme Felisiak, o objetivo da nova gestão é fortalecer a associação e buscar
novos associados. A Acima estará de aniversário na
quinta-feira (25), comemorando 27 anos de fundação.

Doraci Felisiak é o novo presidente

DIRETORIA
Presidente: Doraci Felisiak
Vice-presidente: Plínio Giacomelli
Secretária: Reni Luiza Stertz
Segunda-secretária: Teresinha D’Agostini
Tesoureiro: Ângelo Batisti
Segundo-tesoureiro: Alcino Filipin
Conselho fiscal: Rita Vendrame, Eliana Simionato e José Gatelli
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FESTIVIDADES Na tarde de sábado (13) também teve entrega de veículo para saúde, assinatura de ordem
de serviço e anúncios de investimentos

Maravilha promove Encontro de Talentos e Troca-Troca de Livros
NELCIR DALL’AGNOL
No sábado (13), em Maravilha, no Espaço Criança Sorriso, houve diversas atrações para
o público em geral. As atividades estiveram dentro da programação do calendário de festividade de 61 anos de aniversário
do município. O Encontro de Talentos realizado pelo Departamento de Cultura proporcionou
a dezenas de artistas locais mostrarem o talento. Apresentações
individuais e em grupo estive-

ram no repertório.
No dia também houve troca-troca de livros, entrega da
van para a Saúde transportar
pacientes, assinatura da ordem
de serviço para construção de
uma pista de skate junto ao
Parque Cidade das Crianças. A
pista será construída no espaço
que atualmente tem uma quadra de areia. A empresa construtora tem quatro meses para
concluir a obra. No dia também havia artesanatos sendo
comercializados no local.

Antes das apresentações
dos artistas o deputado federal
Celso Maldaner (MDB) anunciou valores que serão usados
em infraestrutura, educação
e saúde, como por exemplo,
a construção da etapa II do
Centro de Saúde, pavimentação asfáltica até a comunidade de Linha Barro Preto e
a construção de uma creche
no Loteamento Nosso Sonho,
com capacidade para 376 alunos, com 1.317,99 m² de área
construída.

Fotos: Nelcir Dall’Agnol/O Líder

Grupos de danças típicas encantaram o público presente

Livros estavam disponíveis para serem trocados por algo já lido

Artesanatos também foram colocados à disposição

CONSELHO TUTELAR

RADICAIS

O governo municipal
de Maravilha realiza amanhã (21) a prova para os
19 candidatos a conselheiros tutelares, das 8h às 10h,
no Centro Educacional Vereador Raymundo Veit.
O resultado será divulgado no dia 12 de agosto.
Conforme a secretária de Assistência Social
de Maravilha, Kathiucya
Lara Immig, os candidatos que atingirem a nota mínima na prova estarão habilitados para a eleição no

NELCIR DALL’AGNOL

Apresentações individuais foram destaque na tarde diferenciada

Prova para conselheiros Entregue ordem de serviço para construção
de skate park
será amanhã
dia 6 de outubro. No dia 5
de setembro o município
vai fazer uma sessão pública para apresentação
dos candidatos e divulgação do local de votação.
A eleição terá a participação da população e os cinco conselheiros tutelares
eleitos assumem o mandato
a partir de janeiro de 2020. A
carga horária de conselheiro
tutelar é de 40 horas semanais com salário de R$ 2.160
mil pagos com recursos do
orçamento municipal.

Mais uma obra anunciada
no sábado durante evento de comemoração do mês do aniversário de Maravilha. Desta vez a
construção do skate park, que
é um ambiente recreativo com
pista e obstáculos para prática
de esportes radicais, como skate
e patinação. A ordem de serviço
foi assinada no Encontro de Talentos Locais, no Espaço Criança Sorriso. O espaço terá 540
metros quadrados e serão investidos R$ 331 mil. Os recursos são

Nelcir Dall’Agnol/O Líder

Empresa tem quatro meses para executar a obra

de emenda parlamentar do deputado federal Celso Maldaner

(MDB). A empresa vencedora da licitação é a Nicolli e Men-

des Engenharia e Obras e o prazo
de execução é de quatro meses.
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MEDICINA E SAÚDE
por DR. Geovani Delevati

Diabetes melito
O diabetes melito é uma doença crônica na
qual o corpo não produz insulina ou não consegue empregar adequadamente a insulina que produz. Os tipos mais comum são o 1 e o 2. Dados da
Sociedade Brasileira de Diabetes mostram que
atualmente o Brasil possui mais de 13 milhões de
pessoas vivendo com a doença, o que representa
6,9% da população. E o número está crescendo.
O diagnóstico tardio favorece o aparecimento de
complicações.
1) O que é diabetes melito?
- Diabetes melito é uma doença na qual o nível de um açúcar, chamado glicose, está alto no
sangue. Isso ocorre pela deficiência de insulina,
uma substância (hormônio) produzida pelo pâncreas, um órgão localizado no abdome atrás do estômago. A principal função da insulina é fazer com
que o açúcar proveniente dos alimentos possa entrar nas células e seja transformado em energia. No
diabetes, o açúcar absorvido pelo intestino e levado para o sangue não consegue entrar nas células
devido à falta de insulina. Sem poder entrar nas células, o açúcar aumenta sua quantidade no sangue,
causando a hiperglicemia (glicose elevada no sangue), que é a principal manifestação da doença.
2) Quantos tipos de diabetes existem?
- Existem vários. Os dois principais são o tipo 1
e o tipo 2. Além deles, existem outros tipos, como,
por exemplo, o diabetes melito, causado por medicamentos, doenças e pela gravidez (diabetes
gestacional).
3) O diabetes que mais acomete crianças é
o do tipo 1. Como diferenciar o tipo 1 do tipo 2?
- O diabetes melito que mais acomete crianças e adolescentes é o do tipo 1. Ele é uma doença
autoimune causada pela produção de anticorpos
que levam à destruição das células do pâncreas
que produzem insulina. Por isso, a pessoa portadora desse tipo de diabetes necessita do uso de insulina para mantê-la controlada. O diabetes melito
tipo 2 é mais frequente em adultos acima de 35-40
anos. Mas recentemente tem-se observado um aumento do número de adolescentes com esse tipo
de diabetes devido a crescente prevalência de obesidade nessa faixa etária. No diabetes melito tipo 2
a produção de insulina está presente, mas é incapaz de manter a glicemia normal, por isso, muitas
vezes ele pode ser tratado com antidiabéticos orais
(comprimidos que ajudam a insulina a trabalhar).
4) Como o diabetes se manifesta?
- O açúcar que não pode entrar nas células devido à falta de insulina vai aumentando sua
quantidade no sangue (hiperglicemia) até chegar

a um ponto em que o excesso tem de ser colocado
para fora pela urina. Isso faz com que a pessoa passe a urinar várias vezes ao dia e em grande quantidade. Para compensar essa perda de água pela urina, a sede aumenta e a pessoa passa a beber mais
água. Como as células não podem usar o açúcar, o
organismo tem de usar gordura em substituição à
glicose, o que leva à perda de peso. Então, as principais manifestações que fazem pensar que uma
criança ou adolescente tenha diabetes são: muita
sede, muita fome, perda de peso e aumento da frequência e quantidade de urina.
5) O diabetes é mais grave quando se manifesta ainda na infância? Por quê?
- Sim. Crianças e jovens, como recém-nascidos e lactentes, não conseguem expressar
os sintomas clássicos do diabetes. Por isso o
reconhecimento dos sintomas é mais tardio e
muitas vezes o diagnóstico só é feito quando
a criança já apresenta cetoacidose diabética
(complicação grave da hiperglicemia não tratada).
Sendo assim, os médicos devem estar atentos
para manifestações que sugiram diabetes nessa
faixa etária. Por exemplo: fome inexplicável, choro
ao terminar a mamadeira oferecida no volume
habitual, querer beber água do banho ou sugar a
toalha molhada, troca mais frequente de fraldas,
fraldas que ficam mais pesadas, perda de peso ou
ganho insuficiente de peso, etc.
6) O diabetes tipo 1 só acomete crianças e
por isso é chamado de “diabetes tipo 1 infantil”?
O diabetes tipo 2 não atinge as crianças?
- O diabetes tipo 1 acomete principalmente
crianças, mas também pode ocorrer em adultos jovens. Por isso, não se deve utilizar o termo “diabetes juvenil”. Embora o diabetes tipo 2 ocorra predominantemente em adultos, recentemente tem-se
observado um aumento de adolescentes com esse
tipo de diabetes devido ao amento do número de
crianças obesas nessa faixa etária. Então a prevenção ao excesso de peso em crianças é importante
para evitar que elas venham desenvolver o diabetes tipo 2 no passado, restrito aos adultos.
7) É um diagnóstico muito assustador para
os pais. Como é o tratamento normalmente?
- Como qualquer doença crônica, e que requer tratamento para o resto da vida, esse é um
diagnóstico difícil para os pais e para a criança. Mas
o diabetes melito é uma doença que, se adequadamente tratada, permite à criança ter uma vida normal. O tratamento na criança deve ser feito por um
endocrinologista pediátrico, juntamente com uma
equipe multidisciplinar composta por nutricionista, psicólogo, enfermeiro e educadores em diabe-

tes. Esse tratamento é oferecido gratuitamente e
com qualidade pelos serviços especializados presentes nos ambulatórios da maioria das faculdades
de medicina em todo o país. O diabetes melito tipo
1 é tratado pela combinação de: reposição de insulina, atividade física regular, alimentação saudável
e monitoração domiciliar da glicemia.
8) No que o diabetes interfere no cotidiano
da criança?
- O tratamento do diabetes modificará um
pouco o cotidiano da criança. Essas modificações
serão mais sentidas no período logo após o diagnóstico, quando tudo ainda é novo e assustador.
Mas com o tempo a “poeira baixará” e com ajuda
da equipe médica, orientando, educando e dando
suporte, logo essas alterações, a princípio novas,
entrarão na rotina. Os principais fatores que interferem no cotidiano da criança com diabetes são:
necessidade de checar glicemia várias vezes ao dia,
não poder comer “tudo o que quiser na hora que
desejar” e ter de aplicar a insulina (injeção subcutânea) algumas vezes por dia.
9) Como é quando a criança já está na escola? Há cuidados a mais a serem tomados?
- A criança e o adolescente permanecem na
escola grande parte do seu dia. Por isso, o diretor,
professores e funcionários devem receber, por
escrito, informações de que aquele aluno tem
diabetes e quais as possíveis complicações que
podem ocorrer na escola. Assim, devem ser informados sobre hipoglicemia e hiperglicemia e
também terem os telefones dos pais e de alguém
da equipe médica para que possam entrar em
contato, se necessário.
10) O que esperar para o futuro do diabetes?
- O diabetes melito tipo 1 é uma doença tratável. Embora não exista uma cura nesse momento,
vários progressos já ocorreram nos últimos anos:
insulinas mais modernas e eficazes, agulhas que
possibilitam injeções indolores, monitores domiciliares de glicemia, monitores de glicemia que
não necessitam furar o dedo, bombas de infusão
de insulina, insulina inalável. Além disso, milhares de pesquisadores em todo o mundo estudam
o diabetes, tanto para preveni-lo, como para melhor tratá-lo e até mesmo curá-lo (ex.: transplante
de células beta ou células-tronco). Portanto vamos
aproveitar os recursos existentes e levar uma vida
normal (brincar, estudar, trabalhar, namorar, casar,
ter filhos). Caso alguma novidade surja, você estará
em perfeitas condições de saúde para aproveitá-la.
Tenha saúde e seja feliz.
Fonte: www.sbp.co.br - Dr. Cresio Alves
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Oncologia recebe doação de
empresários maravilhenses
O Setor de Oncologia do
Hospital Regional Terezinha
Gaio Basso de São Miguel do
Oeste recebeu o apoio de empresários de Maravilha para a execução de melhorias na infraestrutura. Uma área coberta, anexa
ao prédio do setor de quimioterapia, foi doada, beneficiando os
pacientes que utilizam o serviço.
O empresário Cesar Frandoloso, da Terraplan Prestação de Serviços de Maravilha, foi quem levou a demanda
para outras cinco empresas da
cidade. “Todos aceitaram no
momento que propus a par-

ceria, sem objeção e com a
vontade de ajudar”, lembra.
Ele sentiu a necessidade de um local de embarque
e desembarque para os pacientes ao acompanhar sua esposa, que está em tratamento quimioterápico para câncer
de mama desde fevereiro.
As empresas que participaram da ação foram: Construtora Nova Era, Gaia Rodovias, Metalúrgica Dalla Rosa,
Multiaço, Rede Leve Confecções e Calçados, Terraplan
Prestação de Serviços e Tomasoni Empreendimentos.
Hospital Regional

Área coberta vai ajudar no embarque e desembarque de pacientes

MUDANÇA Novo presidente pretende alterar nome da associação
e garantir recursos para projetos

Associação das pessoas com
deficiência elege nova diretoria
Divulgação

EDERSON ABI
A escolha dos novos
membros da diretoria foi
no dia 29 de junho em Maravilha. O novo presidente é Douglas Rhoden e o
vice-presidente é Natan
Zanchet. Em entrevista ao
Jornal O Líder, o presidente afirmou que um dos objetivos é mudar o nome da
associação, que atualmente está como Associação dos
Portadores de Necessidades Especiais de Maravilha.
Rhoden explica que a designação não se usa mais e o
nome será alterado. A nova
escrita ainda será aprovada
em reunião e deve ser regio-

Grupo deve se reunir novamente para definir nome da associação, que pode ser regional

nal, abrangendo municípios
da Amerios.
Entre as ações, o novo
presidente destaca o convite para novos integrantes e a

busca por recursos, sempre
com o objetivo de ajudar as
pessoas que necessitam de
cadeira de rodas especiais
ou outros equipamentos es-

pecíficos.
Ele lembra que a Associação foi criada em 2005
com o principal objetivo de
promover a inclusão.

obituÁrio
RICHARD CARTER
O ator australiano Richard Carter
morreu no dia 13 de julho, aos 65 anos.
Atuou em vários filmes, como em O
Grande Gatsby. Em Mad Max: Estrada da
Fúria, seu trabalho mais reconhecido, viveu
um comandante do exército que perdeu a visão durante os
confrontos e tem cenas marcantes atirando a esmo com
uma bandana no lugar dos olhos.
PAULO DE TARSO SANTOS
O ex-ministro da Educação Paulo de
Tarso Santos morreu no dia 13 de
julho, aos 93 anos. Ele foi o primeiro
prefeito de Brasília, em 1962, durante o
governo Jânio Quadros, e ministro da
Educação na gestão de João Goulart. Durante o regime
militar viveu no Chile como exilado político, quando
trabalhou na Organização das Nações Unidas. De
volta ao Brasil, foi secretário da Educação e deputado
federal.
DILMA JANE DA SILVA
A mãe da ex-presidente Dilma Rousseff,
Dilma Jane da Silva, morreu no dia
13 de julho, aos 95 anos. Nascida em
1924, foi professora e casada com o
imigrante búlgaro Pétar Russév, funcionário da
siderúrgica Mannesmann, cujo nome foi abrasileirado para
Pedro Rousseff. Morava em Belo Horizonte e era mãe de
três filhos.

ANDREA CAMILLERI
O escritor italiano Andrea Camilleri
morreu no dia 17 de julho, aos 93
anos, após ser internado por conta de
uma parada cardíaca. Estreou como
romancista em 1978. A obra foi adaptada
para um seriado de TV com o título “Com a mão nos
olhos.” Seus livros, principalmente os romances policiais
protagonizados pelo comissário Salvo Montalbano, têm
grande sucesso na Itália e em outros países.
ROGÉRIO DAFLON
O jornalista e escritor Rogério Daflon
morreu no dia 15 de julho, aos 55 anos,
vítima de atropelamento. Ao longo da
carreira trabalhou em diversas redações,
como nas revistas Placar, Época, Veja-Rio
e Isto é. Daflon também escreveu dois livros quando era
jornalista esportivo: “Geografia social do esporte”, com
Felipe Awi, e “Heroísmo sem limites”, com João Máximo.
JOÃO MARIA DOS SANTOS CAMPOS
Faleceu no dia 11 de julho, no Hospital Regional de São
Miguel do Oeste, aos 79 anos. Seu corpo foi velado na
Igreja Católica da Linha Águas do Araçá e sepultado no
cemitério da comunidade.
ARLINDO BRUST
Faleceu no dia 12 de julho, no Hospital São Lucas de Guaraciaba,
aos 60 anos. Seu corpo foi velado na Capela Mortuária de
Guaraciaba e sepultado no cemitério do Bairro São Gotardo.

ANGELINA WOLKWEIS
Faleceu no dia 12 de julho, no Hospital Regional de
Carazinho. Seu corpo foi velado no Salão Paroquial de
Romelândia e sepultado no cemitério municipal.
JOÃO STOCCO
Faleceu no dia 14 de julho, no Hospital de Anchieta, aos 90
anos. Seu corpo foi velado na capela da Igreja Matriz de
Anchieta e sepultado no cemitério municipal.
NOELI MARIA VETORAZZI
Faleceu no dia 15 de julho, no Hospital São Lucas de
Guaraciaba, aos 70 anos. Seu corpo foi velado na capela
da Igreja Católica da Linha Liso Baixo, em Guaraciaba, e
sepultado no cemitério da comunidade.
ADELMO TOMAZEL
Faleceu no dia 16 de julho, no Hospital São Lucas de
Guaraciaba, aos 93 anos. Seu corpo foi velado na igreja
Católica do Bairro Estrela de São Miguel do Oeste e
sepultado no cemitério municipal São Miguel do Oeste.
PEDRO ANTONIO LUDEKE
Faleceu no dia 16 de julho, no Hospital Regional de
Chapecó, aos 52 anos. Seu corpo foi velado na Capela
Mortuária Municipal de Maravilha e sepultado no
cemitério municipal de Maravilha.
EMILIO GRÜNWALDT
Faleceu no dia 16 de julho, no Hospital São José de
Maravilha, aos 94 anos. Seu corpo foi velado no Clube
dos Idosos de Tigrinhos e sepultado no cemitério de
Tigrinhos.

ENZO SEBEN SELUNG
Faleceu no dia 17 de julho, recém-nascido, no Hospital
Regional de Chapecó. Seu corpo foi velado no salão da
comunidade da Linha Fuzil, em Flor do Sertão, e sepultado
no cemitério da comunidade.
IVANI PASINATO
Faleceu no dia 17 de julho, no Hospital São Lucas de
Guaraciaba, aos 65 anos. Seu corpo foi velado na Casa
Mortuária de Guaraciaba e sepultado no cemitério
municipal de Guaraciaba.
IRDES ANA MERLO TOSIN
Faleceu no dia 18 de julho, na UPA de São Miguel do Oeste,
aos 59 anos. Seu corpo foi velado na Igreja Católica da
Linha Campos Salles, em São Miguel do Oeste, e sepultado
no cemitério da comunidade.
FIORINDO JOÃO DALLAVECCHIA
Faleceu no dia 18 de julho, no Hospital Regional de São
Miguel do Oeste, aos 80 anos. Seu corpo foi velado
na Igreja Matriz de Anchieta e sepultado no cemitério
municipal de Anchieta.
CATARINA LUCIA DALLA ROSA STRAPAZZON
Faleceu no dia 18 de julho, em sua residência, aos 92 anos.
Seu corpo foi velado na Canônica Católica de Iraceminha e
sepultado no cemitério de Iraceminha.
MERCEDES CECILIA BORSATTO
Faleceu no dia 18 de julho, em sua residência, aos 91 anos.
Seu corpo foi velado na casa mortuária de Guaraciaba e
sepultado no cemitério católico de Guaraciaba.

ALICE FLACH
Faleceu no dia 16 de julho, em sua residência, aos 81
anos. Seu corpo foi velado na capela da Igreja Católica
do Bairro Jardim Peperi, em São Miguel do Oeste,
rumando logo após para o crematório Dom José.

ANGELICO DESORDI SARTORI
Faleceu no dia 18 de julho, no hospital regional, aos 84
anos. Seu corpo foi velado na Igreja Católica da Linha
Getúlio Vargas, em Bandeirante, e sepultado no cemitério
da comunidade.

ANILDO DENTEE
Faleceu no dia 17 de julho, no Hospital São José de
Maravilha, aos 72 anos. Seu corpo foi velado na Igreja
Luterana da Linha Lageado das Flores Alto e sepultado
no cemitério luterano da Linha Lageado das Flores Alto.

NELSON ELIAS
Faleceu no dia 18 de julho, no Hospital Regional de São
Miguel do Oeste, aos 55 anos. Seu corpo foi velado
na Igreja Católica do Bairro Progresso e sepultado no
Cemitério São Miguel e Almas.

NEREU AMANCIO MACIEL DA FONSECA
Faleceu no dia 17 de julho, no Hospital São José de
Maravilha, aos 44 anos. Seu corpo foi velado na Capela
Mortuária Municipal de Maravilha e sepultado no
cemitério municipal de Maravilha.

WILI DAMER
Faleceu no dia 19 de julho, no Hospital de Romelândia,
aos 72 anos. Seu corpo foi velado na Igreja Católica de
Romelândia e na Casa Mortuária Municipal de Maravilha e
sepultado no cemitério municipal de Maravilha.
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TOQUE DE REQUINTE
por Simone Hübner
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A mulher fina não faz fofocas, nem intrigas.
Entre dizer besteiras, prefere o silêncio

Mulher fina não é aquela que usa roupas e
sapatos de grife, não é aquela que traz no pescoço um colar de diamantes raros, não é aquela que
está sempre olhando no espelho, passando batom e sempre cuidando das vaidades do corpo.
Mulher fina cuida de sua aparência, mas
também cuida de sua casa, de seus amigos, é
aquela que se preocupa com a sociedade, com a
sua cidade, seu Estado.
É aquela que olha para um país inteiro, como
uma menina que constrói maquetes e pontes
para um trabalho escolar caprichado. É aquela
que se preocupa com os mínimos detalhes, que
prepara um jantar com os melhores temperos,
que se preocupa com a decoração da mesa, e em

regar as plantas e os sorrisos.
É aquela que guarda o papelzinho na bolsa
para não ter que jogar no chão. É a moça que lhe
serve um café na lanchonete, dando-lhe o melhor atendimento. Também é aquela que adora passear no shopping e garimpar promoções,
mas também se preocupa com a situação econômica do país.
É aquela que luta por melhores condições de
trabalho, mesmo pertencendo a uma classe privilegiada, é a moça que sabe que não dá para construir nada sem educação básica de qualidade.
Fineza também se constrói com horta comunitária, com doações de alimentos para orfanatos, a
mulher fina luta contra a propriedade privada. Ela

acorda cedo só para apoiar aqueles que não têm
terra. Ela vai a protestos e manifestações para proteger terras indígenas contra o agronegócio.
A mulher fina não destrói, não mata animais
para fazer casaco de pelo, ela ama a natureza e se
preocupa com as reservas florestais. Não ostenta armas, é uma grande leitora e valoriza a riqueza cultural.
Não existe nada mais charmoso do que
quem valoriza as etnias, ela é educada e gentil
com as pessoas de todas as classes sociais, sabe
que a postura é muito mais importante do que
uma conta bancária gorda.
Ela tem boas atitudes e usa a inteligência,
não fica competindo com outras mulheres como

uma adolescente mimada.
A mulher fina não faz fofocas, nem intrigas,
ela está sempre com um bom hálito, um batom
na bolsa e usando palavras bem selecionadas,
entre dizer besteiras, prefere o silêncio.
A mulher fina adora arte, música, e respeita
quem aprecia estilos musicais diferentes dos dela.
Ela é fina porque sabe manter o controle
quando tudo pega fogo, tem autocontrole e um
potinho com reserva de remanso. Faz da sua vida
uma verdadeira escola, um lugar em que está o
tempo todo aprendendo.
Por Ádyla Maciel/O Segredo
Excelente fim de semana a todos!

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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Portugal, em relação
ao Brasil (Hist.)
A obesidade e o
sedentarismo, em
relação às
doenças
cardiovasculares

MODA & ESTILO
por Susane Zanin

Diz-se da
dança
como a
tarantela
Emitir
som alto
Filho, em
inglês

Operação
bancária
Travessuras

Estilo

Hi-Lo

Valor atribuído à situação desfavorável
que tem algo a ensinar (fig.)
Dano (?): eufemismo para a morte de
civis como efeito de ataque militar

(?) Kazan, cineasta
"Memórias do (?)",
livro autobiográfico
de Graciliano Ramos

"(?)
Comigo",
telenovela
Cheiro
Cidade do
Vale do
Cauca, na
Colômbia

Apelido
do cantor
Caetano
Veloso

Maior
(red.)
Gato, em
inglês

Tipo de
propulsor
de sondas
espaciais

Dificuldade
do portador
de dislexia
Basta!

Clube do
futebol
argentino

O pronome
na função
de sujeito
Linhagem

Epiderme
do rosto
Saudável

Ponteiro
entre os
pratos da
balança
O mais
populoso
país muçulmano
Feito de
cobre,
bronze
ou latão

(?) stop:
parada no
boxe na
F1

Da subfamília do
carneiro
(?) Peixoto,
militar e
político
brasileiro
(Hist.)

Flamengo
(red.)
Cosmético
proibido
na Europa
medieval
O livro como "Cinquenta Tons de Cinza"
Maple Oferenda
Leaf (?): aos orixás
a bandeira
do Canadá
Não, em
inglês
Donna
Summer,
cantora
dos EUA
Pós-(?):
pesquisa
feita por
doutores

Conjunto dos esportes mais antigos e
tradicionais dos
Jogos Olímpicos

BANCO
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espaço gourmet
TORTA INTEGRAL
DE ATUM

Agenda de eventos
Maravilha

24/7 Fórum Municipal de Implantação do
Plano Museológico - 18h30 – Auditório da
Prefeitura

26/7 Parada 27 de Julho – 15h – Espaço
Criança Sorriso
- Espelho Mágico – 16h – Espaço Criança
Sorriso
- Corte do bolo – 17h - Espaço Criança
Sorriso
- Show com Orquestra Teutônia – 18h Espaço Criança Sorriso

25/7 Jantar Alemão – 20h – Centro Cultural
25 de Julho

28/7 Show com Os Paralamas do Sucesso –
18h30 – Espaço Criança Sorriso

21/7 4ª Etapa do Circuito Oeste de Corrida de
Rua – 8h – Espaço Criança Sorriso
- 2º Encontro de Carros Antigos – 8h –
Espaço Criança Sorriso

Explica
O âmbito
de ação
do MST

Um dos
símbolos
do cargo
papal

"Procurando (?)",
desenho
da Pixar
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por fim, um look com uma
camisa de botão perderá a seriedade se combinado com um tênis. Dá até
para combinar um conjunto de casaco e calça social com camiseta simples e tênis! Em suma,
basta usar aquelas peças formais que todo homem tem em seu armário com peças do dia a dia.
Na busca de um estilo
pessoal, o Hi-lo pode contribuir muito, já que foi
criado pelos próprios consumidores de moda e não
pelos grandes estilistas.
Por fim, mesclando esses opostos ele traz distinção e muita originalidade,
com uma misturinha do
que há de mais sofisticado
e descolado em seu guarda-roupa. Que tal apostar
nesse mix para os compromissos do fim de semana?

L

Já que nesta semana
comemoramos o Dia do
Homem, vamos falar sobre homens estilosos? Não
existe nada mais lindo que
um homem que cuida da
própria aparência e deixa
de lado aquela velha história de que moda seria
só para mulheres. Na verdade, até já comentei que
a moda, em seu princípio
lá no século XV, era muito mais masculina que feminina. Para comemorar,
hoje vamos falar da tendência H-Lo para os homens. Para relembrar,
Hi-Lo, se pronuncia “hai
-lou”, e é um diminutivo derivado de duas palavras em inglês, “high” e
“low”, que significam “alto”
e “baixo”. Ou seja, trata do
estilo que combina peças
sofisticadas e formais com
peças mais despojadas.
Através desse estilo aprendemos que
uma calça com corte social não precisa, necessariamente, ser usada apenas
com camisas e sapatos, mas fica linda se
usada com uma camiseta estampada e
um tênis. Os blazers
e sobretudos com toques de alfaiataria podem ser combinados
com camisetas básicas e calças jeans e,

3/cat — not — son. 4/flag. 9/indonésia. 10/riverplate.

para eles

F
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INGREDIENTES MASSA
2 ovos
2 xícaras de trigo integral
1 xícara de leite
1/2 xícara de óleo de girassol
1 xícara de aveia fina
1 colher (sopa) de fermento
Sal a gosto
INGREDIENTES RECHEIO
1 cebola picada
1 tomate picado

2 ovos cozidos picados
2 latas de atum natural moído
1 colher de cheiro-verde
Sal e pimenta a gosto
PREPARO DA MASSA
Coloque todos os ingredientes no liquidificador, menos
o fermento, e bata tudo até ficar bem homogêneo. Depois
acrescente o fermento e bata
rapidamente só para misturar a
massa com o fermento.

RECHEIO
Misture todos os ingredientes
numa tigela e mexa até todos se
incorporarem. Unte uma forma
média e coloque metade da massa, espalhe o recheio todo por ela,
acrescente o restante da massa,
polvilhe se quiser orégano por
cima para dar um gostinho especial. Leve ao forno médio por
mais ou menos 40 a 45 minutos.

Vitri ne
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área VIP
por ESTELA SERPA

vip@jornalolider.com.br

Liz, que Deus possa
continuar iluminando sua
vida, mostrando os melhores
caminhos e realizando todos
os seus sonhos.
Você é uma pessoa
merecedora de cada um
deles! Parabéns!

De todo o amor que eu tenho, metade
foi tu que me deu, salvando minh’alma
da vida, sorrindo e fazendo o meu eu”.
Parabéns Maria pelos seus 80 anos!!

Vanessa, neste momento especial é hora de renovar.
É como começar tudo de novo e mudar sempre para
melhor. Afinal, recomeçar é ter a chance de conhecer
novas pessoas, novos amigos, aprender mais e
ensinar mais. Feliz aniversário!!

Quem comemora mais um
aniversário neste dia 24
é a colaboradora Silvana.
Parabéns, felicidades hoje
e sempre!! Homenagem do
grupo WH Comunicações.

Marclei, que seu
aniversário seja repleto
de boas amizades, de
amor fraternal, de paz
e boas vibrações. Que
Deus conceda luz em seu
caminho e que ajude em
toda dificuldade que você
encontre nesse novo ano
em sua vida. Parabéns!

O Rotary Club de Maravilha promoveu encontro especial na noite de quinta-feira (18).
Foi um momento de homenagem aos companheiros pela passagem do Dia do Homem,
comemorado no dia 15 de julho. Parabéns a todos!
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Vitri ne
VIDA E
ESPIRITUALIDADE

por LUCIANE MOZER

“Quando você adotar um cachorro…” emocionante texto de Wandra Scholze
Às vezes nos depararmos na internet com textos lindos, como
este, que me levou às lágrimas.
Amo os animais e sou superfavorável à adoção, sei por experiência própria de todos os benefícios que ela pode trazer, tanto para
você, quanto para o pet que você escolher como seu melhor amigo.
Tente não se emocionar, mas acho que você não vai conseguir.
Vai demorar um pouco pra vocês se adaptarem um ao outro e você vai querer agradá-lo comprando mil coisas, como brinquedos e cobertores, e não vai compreender o porquê ele preferiu
roubar a sua camiseta velha pra deitar em cima. Mas ele estará tão
grato por estar ao seu lado que vai preferir dormir com seu cheiro simplesmente por ele estar tão feliz que não quer se separar de
você um só segundo.
E você vai comprar a melhor ração e alimentá-lo em seu novo
potinho colorido e mesmo assim ele vai tentar comer sua comida, por instinto de sobrevivência ou simplesmente para te mostrar
que a melhor coisa do mundo é dividir uma refeição com seu melhor amigo.
Quando você adotar um cachorro, você talvez chegue em casa
cansado demais para ir passear, mas ele vai rodopiar e te seguir
como uma sombra e você dirá a ele: “oh, por favor, hoje não” e ele
se pudesse te responderia: “tudo bem, eu estou muito feliz que
você voltou, estou te seguindo pra caso você precise de mim…”.
Quando você adotar um cachorro você não deixará que ele
suba em seu sofá novo, mas ele te olhará com seu olhar pidão e
você irá se render. Então vocês irão assistir televisão juntos e ele recostará a cabeça em seu colo e dormirá. Seu sofá estará cheio de
pelos e você vai ficar constrangido com as visitas. Depois de algum
tempo você já não se incomodará tanto com isso e com os anos,
você o ajudará a subir no sofá, pois suas patinhas estarão fracas
demais para subir…
Quando você adotar um cachorro e finalmente ele já não mais
rodopiar ao seu retorno e tampouco roubar sua comida por que
seus dentes já não conseguem mastigá-la ou quando ele apenas
conseguir abanar o rabo pra dizer que te ama, quando finalmente
a única coisa que você encontrar dele em sua casa forem os pelos
no sofá, você irá compreender que sua vida foi eternamente abençoada por seu ato de amor e caridade.
Quando você adotar um cachorro você saberá que a gratidão contida em seu olhar será um acalanto para seus dias difíceis.
Quando você adotar um cachorro você entenderá que não está
salvando uma vida, está salvando a si mesmo.
E quando enfim estiver só novamente… Você irá adotar outro cachorro e lá do céu, seu velho amigo dirá sorrindo: “parabéns!
Você aprendeu! Eu vou te amar através do meu companheiro, fique bem meu amigo, fique bem…”.
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ARQUITETANDO

por Wernelize Gerlach Weschenfelder

COMO TER UM JARDIM SEM GASTAR MUITO? DICAS PARA TER UM JARDIM SIMPLES E PERFEITO NA SUA CASA
O jardim é um local para se
sentir bem. E você, sabia que é possível montar um com passos simples?
Confira a seguir e monte o seu!
Baixo custo e facilidade: se é
isso que você quer ao ter um jardim, saiba que é possível. Hoje
em dia, manter um jardim não

requer muito trabalho. Tudo vai
depender das plantas, do tamanho e localização do jardim que
você quer.
Mas afinal, quais são os tipos
de jardim e qual mais se adequa
ao meu espaço e ao meu gosto? E
como eu posso fazê-lo?

rência por determinadas plantas,
é necessário observar se o espaço
que você possui disponível é suficiente e oferece as condições que
as espécies de plantas escolhidas
necessitam.
Por exemplo, se você não
tem muito tempo e quer um
jardim externo, o ideal seria
optar por cactos e suculentas,

sempre lembrando que eles
necessitam de muito sol. Se
as plantas vão ficar dentro de
casa, o recomendado é optar
por espécies mais sensíveis e
que necessitam de menos sol,
como é o caso da orquídea,
palmeiras e samambaias. Também há outras opções de jardim. Confira a seguir:

JARDIM VERTICAL

PELO QUE COMEÇO PARA
TER UM JARDIM?
Para começar, é necessário
saber os resultados que você deseja obter, organizando um checklist, que contenha os seguintes passos:

- Substrato
- Mudas
E demais materiais que o seu
jardim demandar. Com as ferramentas ideais em mãos fica muito mais fácil dar o primeiro passo.
Planeje!

ESCOLHA O LOCAL E
DEFINA O TAMANHO
O espaço é um dos itens mais
importantes quando se começa a
planejar um jardim. É necessário
conhecer o solo, espaço disponível e também quais são as condições de temperatura e umidade, para saber que tipo de planta
é propícia para aquele ambiente.
Nesse sentido, você precisa saber
se o local é:
- Interno ou externo
- Se a área é arejada
- Se tem luz solar e vento
- Tamanho do espaço disponível

E TAMBÉM OS ACESSÓRIOS:
PEDRAS, VASOS E MATERIAIS
REUTILIZADOS
Essa é a hora de soltar a criatividade! Mentalize o layout que
você deseja e escolha os elementos que não podem faltar na
composição de seu jardim, sejam
eles vasos, pedras decorativas,
pallets, caixotes ou tijolos.

ADQUIRA AS FERRAMENTAS
NECESSÁRIAS
É necessário providenciar
tudo que for necessário para cultivar o jardim, como:
- Regador
- Adubo

QUAIS SÃO AS MELHORES
PLANTAS DE JARDIM?
Depois dos passos acima feitos, é preciso escolher as plantas.
Por isso, quando começar os trabalhos para organizar seu jardim,
pesquise sobre a planta que você
deseja cultivar, já que cada uma
possui demandas específicas,
como: temperatura ideal, quantidade de vento correta, adubação
necessária, entre outros.
Por isso, além de sua prefe-

O jardim vertical é um modelo sustentável e artístico, que fica
suspenso em ambientes mais “urbanizados” ou incorporados na
parede, como em prateleiras ou nichos. Eles são perfeitos para
locais em que a terra é mais escassa ou que o tempo e temperatura
não são favoráveis.
Para produzi-lo, você vai precisar somente escolher o melhor suporte
para as plantas, seja suspenso ou não. Depois você precisa escolher
as espécies a serem utilizadas. Quando o jardim fica exposto ao sol,
são indicadas as bromélias, liríopes e peperômia verde, por exemplo.
Para um jardim menos exposto ao sol, espécies como peperômias,
columeia e costela de Adão também são boas opções.

JARDIM JAPONÊS

O jardim japonês é mais que um ambiente decorativo: ele representa
equilíbrio, calma, paz e espiritualidade. Cada elemento seu traz
consigo um significado, em que as pedras simbolizam a resistência
e os caminhos. Seus principais elementos são os bonsais, bambus,
fontes, pedras e lanternas japonesas. A dica para compor seu
jardim japonês é montá-lo na superfície da terra, para depois plantar
definitivamente. Inspire-se com essas ideias.
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Chegou a hora de homenagear duas grandes
classes profissionais, que produzem e
transportam por todo este país. Na quintafeira (25) comemoramos o Dia do Colono
e do Motorista e o Jornal O Líder preparou
um caderno especial para lembrar a data,
contando histórias e um pouco da rotina
dos guerreiros do campo e da estrada.
Conheça ainda a trajetória do primeiro
motorista de Maravilha e um pouco da
realidade da área rural do município. A todos
os produtores rurais e motoristas, o nosso
reconhecimento. Parabéns!
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PAIXÃO POR DIREÇÃO

Mulher e motorista de transporte escolar
Fotos: Carine Arenhardt/O Líder

CARINE ARENHARDT

V

anilda Arndt, de 42 anos, começou
sua carreira como motorista profissional há 10 anos. A paixão pela direção vem desde a infância, mas foi só depois
dos 30 anos que Vanilda fez sua primeira habilitação. Ela conta que junto com o ex-marido tinha uma empresa no ramo de transporte
e com a dificuldade de encontrar motoristas
capacitados, veio a vontade de fazer sua CNH
para dirigir os veículos de carga.
Não demorou muito para que Vanilda estivesse habilitada e feliz com sua nova profissão. Após a separação do ex-marido, ela ficou com um dos caminhões e por três anos
fez fretes para várias regiões do Rio Grande do Sul. Na época, Vanilda residia em Porto Alegre. A decisão de vender o caminhão e
comprar uma casa veio após a filha Karoline
completar seis anos e precisar frequentar regularmente a escola.
Foi então que Vanilda passou a trabalhar com transporte escolar, um trabalho que
aprendeu a amar. Enquanto ainda residia na
capital gaúcha, ela também trabalhava aos
fins de semana como motorista de ônibus de
turismo.
Em janeiro deste ano, Vanilda se mudou
para Maravilha para cuidar da mãe já idosa. A filha Karoline veio junto, e na Cidade
das Crianças Vanilda continuou trabalhando
com transporte escolar. Para ela, transportar
crianças e adolescentes a caminho da escola é gratificante. Porém o trabalho exige bastante responsabilidade e entre os principais
desafios está manter uma atenção constante
nos alunos e também no trânsito.
“É preciso estar sempre alertando sobre
uso de cinto, para não colocar a cabeça na janela, ficar sentado. É uma responsabilidade,
mas também um orgulho. Tenho paixão por
direção e no transporte escolar eu me realizei”, finaliza.

Tenho paixão por
direção e no transporte
escolar eu me realizei,
Vanilda Arndt

Vanilda trabalha com transporte escolar

Vanilda conta que tem paixão por direção
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CULTIVANDO TRADIÇÕES

Produtores destacam a importância da
sucessão familiar na agricultura
Fotos: Camilla Constantin/O Líder

CAMILLA CONSTANTIN
O amor pela vida no campo é passado de geração em
geração na família Kunzler. Laudir sempre trabalhou com
agricultura e repassou a tradição aos dois filhos. Atuando
com produção de grãos, como milho, soja, trigo e feijão,
eles iniciam a rotina cedo na propriedade, de 48 hectares,
localizada na Linha Arabutã. Com o nascer do sol, levantam para tomar café e logo seguem para a lavoura.
O filho Gerson conta que começou a trabalhar na propriedade desde cedo e sempre quis seguir os passos do patriarca, assim como o irmão, Gilson. A rotina é pesada, mas
o que ele mais gosta é a calmaria do lugar. “Gosto de lidar
com o plantio e da qualidade de vida que temos aqui. Às
vezes não temos fim de semana, mas estamos em família e
conseguimos adaptar os horários conforme nossas necessidades”, destaca.
O que mais preocupa a família, dona da marca La Colônia, é a falta de políticas de incentivo aos agricultores,
bem como a falta de segurança ao não contar com uma
renda fixa. Eles afirmam que dependem em grande parte
da condição climática do momento e sempre torcem para
que seja favorável, garantindo mais lucros na produção.
Como em qualquer outra profissão, Gerson acredita
que é necessário buscar atualização constante e acompanhar as novas tecnologias do mercado. “As coisas mudam
constantemente e aqui no campo não é diferente. Hoje
conseguimos participar de palestras e adquirir conhecimentos, o que é muito importante”, enfatiza.
Sobre o futuro da propriedade, eles afirmam que gostariam que os filhos e netos seguissem a profissão e cuidassem das terras. “Se todos forem para a cidade, quem vai
plantar e garantir os alimentos para a população?”, questionam. Entretanto, querem que eles estudem e somente então voltem para aplicar os conhecimentos no campo.

Filhos herdaram do pai, Laudir, o amor pela agricultura

Daniela, Gilson, Irene, Mateus, Laudir, Gerson, Silvane e a pequena Maria Eduarda

FORÇA FEMININA

Se todos forem para a
cidade, quem vai plantar
e garantir os alimentos
para a população?”
Gerson Kunzler

Gerson atua desde pequeno na propriedade, cuidando dos animais e da lavoura

As mulheres da família Kunzler também desempenham
papeis fundamentais na rotina de trabalho do local. A
matriarca, Irene, e as noras, Daniela e Silvane, cuidam
da casa e dos bichos e auxiliam na lavoura. Elas
contam que adoram a vida no campo e um dos fatores
positivos é saber a procedência dos alimentos que estão
consumindo, algo muito importante tendo em vista
a quantidade de agrotóxicos utilizados normalmente
no plantio. Daniela está grávida e, se depender de sua
vontade, a criança terá orgulho do trabalho desenvolvido
na propriedade e irá seguir os passos dos pais e avós.

Daniela gosta da vida no campo e auxilia a família na rotina de trabalho
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VIDA DE CAMINHONEIRO

Experiências vividas em mais de três
décadas na estrada
Camilla Constantin/O Líder

CAMILLA CONSTANTIN

L

onga quilometragem e 35 anos de histórias vividas nas rodovias brasileiras. O caminhoneiro aposentado Nilton Buzatto
começou a exercer o ofício aos 20 anos e desde
então teve a oportunidade de conhecer todas as
capitais brasileiras, fazendo amigos e colecionando memórias pelas cidades em que passou.
Ele começou a transportar grãos, seguiu com
câmara fria e depois passou a transportar móveis
e eletrodomésticos. Precisava trabalhar e agarrou
a oportunidade de se dedicar ao ofício, algo que
desempenhou até os 55 anos, quando se aposentou e decidiu que havia chegado a hora de dedicar seu tempo para fazer as coisas que mais
gosta, como pescar com os amigos e cuidar da
chácara.
Mesmo com diversas melhorias ao longo dos
anos, Buzatto acredita que ser caminhoneiro não
é uma profissão fácil. “Aos governantes, digo que
é importante dar apoio e condições de trabalho,
como cuidar das rodovias. Em nossa região, por
exemplo, o contorno viário que liga Maravilha a
Bom Jesus do Oeste é uma obra muito aguardada e que irá trazer benefícios. Em homenagem ao
Dia do Colono e do Motorista, gostaria de deixar
um abraço para os profissionais destas duas categorias, que contam com uma força muito grande no Brasil”, afirma.

Nilton Buzatto reside em Maravilha e foi caminhoneiro por 35 anos

DESAFIOS COTIDIANOS
O tempo passado em cima das balsas, muitas vezes em condições precárias e sem contato com a família, é o que ele acredita ter
sido a parte mais difícil da vida na estrada, principalmente nos primeiros anos. Ter que esperar chegar em uma cidade para buscar
um orelhão era uma rotina constante da maioria dos caminhoneiros, que enfrentavam fila para conseguir falar com a família.
Por estar sempre longe, Buzatto conta que não viu as filhas crescerem e por isso hoje brinca e cuida do neto, aproveitando o que
não pôde viver quando foi pai. “Não é uma profissão fácil, encontramos muita dificuldade no caminho. Além disso, muitas vezes somos criticados por pessoas que não conhecem a realidade do transporte brasileiro. Quem trabalha na estrada é guerreiro”, enfatiza.

AMOR

AO OFÍCIO
Questionado sobre o que mais gostava em exercer a profissão, Buzatto afirma
que foi a oportunidade de conhecer tantos lugares bonitos e diferenciados. Ele
conta com orgulho que conheceu todas as capitais do país, tendo Natal (RN)
como seu destino preferido. “Se decidisse sair de Maravilha é lá que gostaria de
morar. Foi um lugar em que sempre me senti muito bem”, destaca.
Em 35 anos, o que mais marcou em sua trajetória no asfalto foram as pessoas
que conheceu e as parcerias que fez ao longo do caminho, principalmente em
Manaus (AM) e em Sobral (CE). A relação com a estrada foi responsável por
capítulos marcantes no decorrer dos anos, momentos difíceis e de saudades
de casa. Entretanto, na via contrária, trouxe muito conhecimento e grandes
amizades.
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AGRICULTURA FAMILIAR

Produtor de leite continua trabalho de
antigas gerações
Diana Heinz
São 5h30, não importa o dia da
semana e Giovani Gerhring precisa levantar da cama. É hora de ordenhar as vacas. Mas antes disso,
o que não pode deixar de acompanhar a árdua rotina do agricultor é
o chimarrão. Algumas cuias antecipam o trabalho. Feita a ordenha,
ele retorna até sua casa para o café
da manhã. Gerhring é casado com
Adriana Gerhring e o casal tem um
filho de seis anos. A esposa não trabalha na propriedade e, por isso,
momentos como a refeição são
aproveitados ao máximo, para celebrar o tempo juntos.
Depois do café o produtor ainda tem muitas tarefas. Limpeza,
alimentação dos animais, medicamentos e outros cuidados. O tra-

balho é grande e dividido entre o
produtor de leite e seus pais, mas
segundo ele, já foi mais exaustivo. Há oito anos a família adquiriu
equipamentos de ordenha. A conquista melhorou as condições de
trabalho dos três, que graças ao investimento hoje conseguem cuidar de 28 vacas.
Gerhring diz que mora na propriedade na Linha Sanga Silva
“desde que se conhece por gente”.
Seu pai nasceu no local e ali vive há
mais de 64 anos. Hoje com 20 hectares, a terra também produz grãos
como soja e milho para a alimentação das vacas. Além disso, é claro, praticamente tudo do que a família se alimenta. Frutas, verduras
e carne. O que não é produzido é
comprado dos vizinhos ou então
no supermercado.

TROCA DE FIGURINHA
O produtor de leite diz que ama
a vida que leva. Por dois anos tentou a profissão de motorista, que acabou não dando certo. A experiência serviu para comprovar o amor pela vida
no campo. Atualmente a média de produção na propriedade é de 20 mil litros
mensais. Antes de tudo isso ser vendido para o laticínio, são necessário mui-

tos processos. O trabalho muitas vezes
desanima, já que o preço costuma cair.
“Se chega a descer 10 centavos no
preço do litro para nós dá muita diferença. No total acaba ficando bem menos
o preço e a gente perde. Se o leite chega a um real ou menos é a mesma coisa
que trocar figurinha. É pagar só a produção, trocar o leite pelo custo dele”, explica.

Fotos: Diana Heinz /O Líder

E A PRÓXIMA ORDENHA?
Os Gerhring fazem parte das mais de 50 pessoas que moram na comunidade. Segundo
ele, a maioria dos vizinhos não produz mais nada, apenas mora no local e às vezes aluga
o espaço para que outras pessoas possam produzir. O êxodo rural comprova que cada
vez é mais difícil fazer parte da agricultura familiar, diz o produtor.
Ele gostaria que o filho continuasse na produção de leite, assim como outras gerações
de sua família fizeram. Mas para que isso aconteça são necessários mais incentivos
governamentais. Ações que tornassem o negócio mais viável. “O lucro vem em grande
escala e para nós é complicado produzir assim. Acho que quanto mais os anos passem,
mais a produção tende a ficar, ou seja, só os grandes agricultores permanecerão no
mercado, infelizmente”, afirma.
Divulgação

Giovani Gerhring é morador da Linha Sanga Silva

MÃOS QUE PLANTAM
E GUIAM NOSSO SUSTENTO.
PARABÉNS AO COLONO E MOTORISTA

Pai e filho trabalham na produção de leite

25 DEJULHO

DIA DO COLONO
E MOTORISTA

Gerhring, sua esposa, Adriana, e o filho
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PIONEIRO

O primeiro motorista de Maravilha
Diana Heinz

N

o dia 17 de abril de 1917,
na cidade gaúcha de Bento Gonçalves, nascia Fioravante Luiz Trevisan. Filho de
Luiz Trevisan e Maria Simoni
Trevisan, era o nono dos 12 filhos da família. Com 32 anos Trevisan chegou a uma pequena vila
com raros moradores, que muitos
anos depois se tornara a Cidade
das Crianças.
O pioneiro iniciou a atividade de motorista no local. Com seu
ônibus, ainda antes da década de
1950, deu início à primeira linha
de transporte que levava passageiros de Maravilha a Iraí, no Rio
Grande do Sul. Em frente aonde
hoje é o Posto Maratona, na Avenida Araucária, ele deu início ao pri-

Em 1959 deu início à primeira linha de transporte

Fotos: Divulgação

meiro salão de baile, anexo bolão
e armazém. O local sediou muitas
comemorações maravilhenses.
A função de motorista deu origem ao primeiro táxi de Maravilha,
uma camioneta 1929 que transportava pessoas, alimentos, servia de
ambulância para os necessitados
e até de viatura da polícia na época em que o município recebeu diversos bandidos. Em 1953 Trevisan
vendeu o salão, bar e armazém e
construiu a tenda “Oje - O - Tigre”.
O local ficava na Avenida Araucária
e recebia funcionários das Serrarias de Oscar Kehl, Sbaraini/Benvegnu e da Companhia Territorial
Sul Brasil no fim da tarde, fim de
semana e feriados. Ponto de diversão da cidade, que mais tarde acabou sendo derrubado por um cavalo que estava amarrado à tenda.

Registro da tenda “Oje - O - Tigre” de Trevisan, ponto de diversão da cidade, que foi derrubado por um cavalo

Trevisan também inaugurou no
município outro serviço, o de transporte atacadista. Com seu Chevrolet
1946, com um toldo de lona improvisado, buscava no Rio Grande do Sul
gasolina, cachaça, banana, queijo e
rapadura. Levava de Maravilha para
Iraí e Sarandi madeiras para serrar. O
veículo também era utilizado para excursões escolares, do seminário e dos
funcionários do hospital.
A primeira abastecedora de combustíveis em tonéis maravilhense foi
de Trevisan. Localizada onde atualmente é o Banco do Brasil, o pioneiro
e seus funcionários aspiravam o combustível pela boca, através de uma
mangueira, colocavam o produto em
latas e depois abasteciam-se os carros,
em especial de viajantes, a qualquer
hora do dia e da noite.
Na década de 1950 foi um dos líderes do movimento emancipacionista maravilhense, sendo eleito em
1959 como vereador da primeira legislatura do município. Nessa épo-

O pioneiro inaugurou o transporte atacadista com um Chevrolet 1946 que tinha um toldo de lona improvisado

ca Trevisan adquiriu na Argentina um
Caminhão Chevrolet 1956, o qual era
utilizado para comprar farinha, azeite e
açúcar em Dionísio Cerqueira. Os produtos eram estocados em um armazém
na Avenida Araucária e vendidos ao comércio local.
Uma das curiosidades do pioneiro é que ele não gostava de permane-

cer por muito tempo no mesmo ramo.
De acordo com a filha Aderli Luiza Trevisan Rüdiger, o pai sentia prazer em fazer
coisas novas, começar novos negócios. E
com esse intuito que em 1960 voltou a ser
taxista com um Jipe, depois uma Rural. O
Ponto do Taxi era o Bar e Rodoviária de
Davi Gottardo, hoje esquina da Avenida
Araucária com a Avenida Padre Antônio.
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Em 1963 empreendeu outra vez no ramo
dos transportes. Trevisan iniciou as primeiras
linhas de ônibus para o interior de Santa Terezinha do Progresso, Romelândia, Rosário e
Campo Erê.
Aderli foi a primeira criança a nascer, entre os pioneiros. A filha conta que fora do círculo familiar, era um dos primeiros nomes
pronunciados pelas crianças. “Ele era conhecido por todos, pois estava sempre ligado às
atividades de interesse coletivo básico e indispensável”, lembra a professora aposentada.
Trevisan também foi sócio-fundador da
Sociedade Beneficente Hospitalar Maravilha e
na década de 1980, com a instalação do Frigorífico de Aves Aurora, iniciou a primeira linha
de coletivo urbano na cidade de Maravilha. O
transporte ocorria da Linha 51 até a sede da
empresa.
Em 1992 a esposa de Trevisan, Eva Ilka
Dietrich Trevisan, faleceu. Por conta da perda, o pioneiro resolveu vender a empresa de
transportes para os proprietários da Transcatto Turismo. Em 2002 ele e outras 13 pessoas receberam uma menção honrosa, em sinal
de reconhecimento pelos relevantes serviços
prestados em prol da história de Maravilha.
Debilitado pela doença e a idade, foi representado pela filha Adelir. Fioravante Luiz Trevisan
faleceu em dezembro de 2002, com 85 anos,
dos quais 53 foram vividos em Maravilha.

Filha do pioneiro, Aderli Luiza Trevisan Rüdiger recebendo a homenagem destinada ao pai em 2002

Trevisan iniciou as primeiras linhas de ônibus para o interior da região

Fior Avante
“Homem de ação e de coração. Nada te detinha. Nunca te acovardaste diante do perigo, do
medo, do trabalho, das injustiças, das humilhações. Sacrificavas teu bem-estar pelo bem
dos outros. Tinhas, sim, teus defeitos. Mas tua coragem, tua lealdade, tua simplicidade, teu
desprendimento, são qualidades que devemos cultivar como homenagem que devemos
a ti. Teu espírito humilde, amigo, corajoso, batalhador, continuará vivo na lembrança dos
maravilhenses, como uma lição de vida e um incentivo” - Homenagem da família.
Fioravante Luiz Trevisan
viveu 53 de seus 85 anos
em Maravilha

Praça Fioravante Luiz Trevisan
A Câmara de Vereadores de Maravilha aprovou a lei nº 3.962 de 17
de maio de 2016 que determinou o espaço público na Avenida Maravilha, Bairro Madalozzo, como Praça dos Motoristas Fioravante Luiz
Trevisan. O projeto, conforme o texto publicado pelo Poder Legislativo, teve como objetivo homenagear o pioneiro do transporte maravilhense, que muito contribuiu para o desenvolvimento de Maravilha.
Fioravante Luiz Trevisan, na Praça que hoje leva seu nome
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AGRICULTURA FORTE

Produção agropecuária de Maravilha
somou R$ 141,5 milhões em 2018
CARINE ARENHARDT

“

Se o interior não planta, a cidade não toma café, não almoça e
não janta”. A frase é do secretário de Agricultura de Maravilha,
Pedro Gilberto Ioris e representa muito a importância dos produtores
rurais. Conforme o Censo Agropecuário
2017, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em
Maravilha são mais de 880 estabelecimentos com produção agropecuária.
A área total do perímetro rural do
município é de 17,1 mil hectares, sendo

que aproximadamente 80%, o que corresponde a 13,5 mil hectares, são considerados agricultáveis, ou seja, usados
para produção agrícola. O restante da
área é coberta com matas e florestas.
Em 2018 o movimento agropecuário de Maravilha somou R$ 141,5 milhões. O número representa mais de
15% da movimentação econômica do
município. Conforme o secretário, os
números podem ser considerados muito positivos e representam a força do
agronegócio em Maravilha. As atividades destaque foram o frango, leite, soja,
suíno, milho, fumo e feijão.

LEITE EM MAIS DE 50%
DAS PROPRIEDADES
O último Censo Agropecuário reforçou mais uma vez que o leite é uma importante
fonte de renda para as famílias que residem na área rural. Mais de 75% das
propriedades tem bovinos e mais de 50% trabalham com produção e venda de leite.
Conforme Ioris, a produção de leite pode ser definida como o ganha-pão de muitas
famílias, sendo uma importante renda mensal no campo.
A característica destes estabelecimentos é principalmente de pequenas
propriedades. Mais de 90% dos estabelecimentos agropecuários tem menos de 50
cabeças de gado e abrigam 70% do rebanho total contabilizado.
Diana Heinz /O Líder

Produção de leite está presente em mais de 50% das propriedades

SUÍNOS E FRANGO
Embora tenham números altos no movimento agropecuário, a produção de
frangos e suínos não representa a principal atividade econômica na maioria das
propriedades rurais de Maravilha. Com relação à produção de suínos, o Censo
Agropecuário apontou que aproximadamente 85 propriedades rurais fazem a comercialização destes animais. Já o frango é comercializado em aproximadamente
90 propriedades rurais do município, conforme o último Censo.

Pode se levar em conta ainda que
duas das maiores indústrias do município trabalham também com a indus-

trialização de carne e leite produzidos
pelos produtores rurais de Maravilha e
região.
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Áreas das propriedades

rurais em Maravilha
Seguindo um padrão regional, Maravilha também tem seu interior caracterizado por pequenas e médias propriedades rurais. Os produtores de Maravilha
têm em sua grande maioria áreas de até
100 hectares de terra. Pouco mais de 50%
tem propriedades com até 10 hectares, e
cerca de 45% áreas de 10 a 100 hectares.

Apenas 14 proprietários têm terras com
mais de 100 hectares.
Mas é claro que o tamanho das propriedades não influencia na qualidade da
produção. As famílias rurais têm investido cada vez mais em novas tecnologias e
técnicas de plantio para otimizar o uso de
suas terras. Conforme os dados do Censo

Agropecuário, grande parte dos proprietários de terras tem pelo menos um trator na
propriedade. O número total de tratores,
colheitadeiras, semeadeiras/plantadeiras,
adubadeiras e ou distribuidora de calcário
é de 737 unidades no município, quase o
mesmo número de estabelecimentos com
produção agropecuária.

PAGAMENTOS DE JULHO
Exames de brucelose/tuberculose:
R$ 3.320 mil
Atendimento veterinário: R$ 465
Inseminação artificial: R$ 3.535 mil
Proteção de fonte: R$ 600
Silagem ou plantio: R$ 24.600 mil
Terraplanagem: R$ 5.304 mil
Enterro de animais: R$ 500
Açude: R$ 2.686 mil
Internet: R$ 500
Bônus: R$ 148.078 mil

PAGAMENTOS ANO 2019
Brucelose/tuberculose animais
recolhidos: R$ 3.182 mil
Exames de brucelose/tuberculose:
R$ 33.379 mil
Alunos Colégio Agrícola: R$ 3 mil
Atendimento veterinário: R$ 5.937 mil

E O FUTURO?
Permanecer produzindo tem se tornando
um grande desafio para as famílias rurais.
O secretário de Agricultura reforça que o
produtor rural precisa de mais segurança
financeira, com políticas públicas que
garantam preços melhores para a
produção. Um dos grandes desafios das
propriedades rurais é a permanência
dos mais jovens no campo, para fazer a
sucessão familiar.

INCENTIVOS DO MUNICÍPIO
Para incentivar a produção agrícola, o governo municipal de Maravilha tem diversos
programas para auxiliar os produtores rurais
no custeio de algumas atividades. Somente
neste ano já foram pagos R$ 974,3 mil em programas e bônus aos produtores. O último pagamento foi na sexta-feira (19), beneficiando 298
produtores, somando um total de R$ 189,5 mil.
Conforme Ioris, esta é uma forma de auxiliar financeiramente os produtores de acordo
com as condições do município. Ele lembra a
importância de fortalecer as propriedades rurais para que o produtor possa continuar na
atividade.

Inseminação artificial: R$ 19.075 mil
Proteção de fonte: R$ 5.700 mil
Recolhimento de animais: R$ 7.080 mil
Silagem ou plantio: R$ 173.400 mil
Terraplanagem: R$ 39.965 mil
Enterro de animais: R$ 1.500 mil
Açude: R$ 28.264 mil
Internet: R$ 17.581 mil
Bônus: R$ 633.457 mil
Rede de água: R$ 2.800 mil
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AUTOESCOLA MH TREVO

Ensino, educação e formação de motoristas
Fotos: Diana Heinz/O Líder

Diana Heinz

D

esde 2016 a Autoescola MH Trevo
atua na capacitação de condutores e futuros motoristas. O Centro
de Formação de Condutores (CFC) promove o ensino através da aplicação de cursos
teóricos e práticos, renovação e reciclagem.
A equipe de profissionais transforma candidatos a motorista em condutores conscientes de sua responsabilidade nas ruas.
Para que isso seja possível, a Autoescola MH Trevo conta com motocicletas e automóveis modernos e os mais atuais métodos de ensino que facilitam o aprendizado
do aluno. A instituição busca proporcionar o ambiente confortável com todos os
elementos necessários para a consolidação de uma nova mentalidade em educação de condutores. E é dessa maneira que
a Autoescola contribui para um trânsito
menos violento, mais seguro e humano.
O CFC trabalha com serviços de 1ª habilitação, renovação e reciclagem. Mas a
equipe trabalha não apenas com a preocupação de aprovar condutores, mas com
a função social a qual a empresa desempenha. “Nós fazemos com que o aluno
saia bem formado, tenha conceitos de legislação de trânsito, que tenha técnicas
de direção defensiva, conheça a parte de
sinalização, normas gerais e outras situações. Contamos com a melhor aprovação,
tanto prática, quanto teórica”, explicam os
profissionais.

CFC trabalha com serviços de 1ª habilitação, renovação e reciclagem

Empresa fica localizada na Avenida Maravilha

HOMENAGEM
A Autoescola MH Trevo presta sincera homenagem às duas grandes forças que movem a terra
brasileira: o colono e o motorista. O agradecimento a eles que se dedicam aos serviços e garantem
por meio de seu trabalho a sobrevivência da humanidade. Às mãos que guiam a estrada e o campo,
que trabalham unidos com muito suor e paixão, os nossos parabéns e gratidão!

Autoescola Trevo MH conta com motocicletas e automóveis modernos

Equipe preocupa-se em não apenas aprovar, mas capacitar condutores responsáveis
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INCENTIVO

Programa Internet Rural leva nova
tecnologia para o interior
CARINE ARENHARDT
O trabalho no campo também demanda investimento em novas tecnologias, e não apenas nas técnicas de
plantio ou com novas máquinas. A digitalização de processos também se fortalece nas atividades rurais e, para isso,
o uso de computadores com acesso à
internet se torna cada dia mais fundamental.
Em Maravilha, um programa implantado em 2017 pelo governo municipal vem auxiliando as famílias na
instalação de internet com mais qualidade através de redes com fibra ótica.
Com o nome Internet Rural, o programa
garantiu até o selo de Prefeito Empreendedor do Sebrae para Maravilha em
março deste ano.
Conforme o secretário de Agricultura, Pedro Gilberto Ioris, o município auxilia com R$ 500 as famílias ru-

rais que tenham interesse em fazer a
instalação de internet com fibra ótica.
“Eu sempre digo que a mesma tecnologia que oferecemos para a cidade, também precisamos ter no campo”, afirma
o secretário.
Desde 2017 foram 72 famílias beneficiadas em diversas comunidades do
interior do município. Nestes primeiros sete meses de 2019 o município pagou R$ 17,5 mil em incentivos para os
produtores através deste programa. As
famílias interessadas em aderir ao programa devem procurar a Secretaria de
Agricultura do município.
O secretário reforça que o valor de
R$ 500 custeia uma média de 60% dos
custos de instalação, mas pode chegar a até 100% em algumas propriedades. A meta é continuar fortalecendo o
programa, levando internet de qualidade para todas as comunidades rurais de
Maravilha.

Carine Arenhardt/O Líder

Secretário de Agricultura, Pedro Gilberto Ioris
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ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL

Nutricionista repassa dicas e cuidados
aos caminhoneiros
Camilla Constantin/O Líder

CAMILLA CONSTANTIN

A

jornada de trabalho de um caminhoneiro é incerta. São horas
à frente da direção e por causa da correria e dos curtos prazos
para a entrega das cargas, é normal que deixem de fazer as refeições na hora ideal ou que passem muito tempo sem comer. Uma
prática pouco recomendada pelos especialistas.
Alguns optam por fazer a própria comida, mas muitos motoristas
escolhem fazer as refeições em restaurantes, o que pode dificultar na
hora de manter uma dieta balanceada. Entretanto, com alguns cuidados, é possível manter uma boa alimentação.
A nutricionista Simoni Welter faz um alerta aos caminhoneiros
sobre os cuidados que devem ter com a saúde. Ela destaca que com
uma alimentação inadequada ficamos vulneráveis a ter problemas
de saúde, como diabetes, pressão alta e aumento do colesterol e triglicerídeos, principalmente em decorrência da obesidade.
Para quem almoça em restaurantes, a dica é optar por comida a
quilo, que ajuda na hora de controlar a quantidade e não exagerar.
Já para aqueles que costumam cozinhar, Simoni afirma que fazer
apostas saudáveis é questão de escolher o que levar para armazenar durante o tempo de viagem, tanto para as refeições principais,
como na hora dos lanches. “Entre comer uma fruta ou um chocolate, a praticidade é a mesma, sem contar que a sensação de saciedade
é até maior com a fruta. Então, tudo é questão de escolhas”, acredita.

Nutricionista Simoni Welter atua na Clínica Interagir

APOSTE
- Alimentos grelhados e cozidos
- Frutas. Aproveite para conhecer a incrível variedade de opções
que o Brasil oferece em cada região. Além disso, outra dica para a
hora do lanche são nozes e castanhas
- Carnes magras
- Mastigar bem
- Tomar água. A quantia ideal diária é de 35 ml por quilo. Importante
lembrar que chimarrão não conta e, em função da erva ser
diurética, pode fazer o efeito contrário e causar desidratação
- Verduras e legumes de cores variadas. Quanto mais colorido o
prato, mas rica e equilibrada é a alimentação

EVITE
- Consumo de sal, açúcar e refrigerantes. Sobre a bebida, sempre que
possível trocar por suco natural ou água
- Dormir logo após as refeições
- Alimentos muito pesados, principalmente à noite
- Frituras. Se for comprar lanche, opte pelos assados
- Embutidos
- Ficar muitas horas sem comer e exagerar na quantidade. Não ficar
mais de cinco horas sem comer e não se alimentar em um intervalo
de menos de duas horas
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PREOCUPAÇÃO

Produtores de leite da região registram
queda no valor do produto
Diana Heinz /O Líder

NELCIR DALL A’GNOL
Normalmente o preço do leite pago aos produtores nesta época do ano é mais alto que em outros períodos. Por se tratar de entressafra, o produto tem uma
valorização no mercado, por conta da baixa produtividade e a escassez de pastagem. Neste ano ocorre o
contrário, justamente nesta época ocorrem registros
de quedas acentuadas no preço do produto. O presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Agricultura Familiar (Sintraf) de Maravilha e Região, Gilson Farinon, mostra-se preocupado com a situação. “A gente
começou a ter contato com os produtores e observou
muita reclamação e tem muita variação na queda do
preço. Segundo os produtores, varia de empresa para
empresa, a redução vai de 15 centavos até 25 centavos
por litro”, ressalta, destacando que não é comum acontecer isso nesta época do ano. “Por que é no verão que
aumenta a produção e a tendência é baixar um pouco
o preço e geralmente é em novembro e dezembro”, diz.
O presidente destaca duas situações como justificativa para a queda do preço. A primeira é a importação do leite e a segunda é a retração do consumo interno. “É preocupante por que é um momento que
está tendo muito investimento e no inverno é uma situação bem delicada”, conta.
A família de Adelar e Denilse De Marco, de Linha
Biguá, interior de Iraceminha, há 20 anos produz leite e diz nunca ter presenciado queda assim nesta época do ano. Eles produzem quase 10 mil litros por mês
e no último pagamento o valor por litro teve queda de
Arquivo/O Líder

Normalmente nesta época do ano produtividade é menor e os preços aumentam

É preocupante por que é
um momento que está
tendo muito investimento
e no inverno é uma
situação bem delicada”,
comenta o presidente do
Sintraf, Gilson Farinon

Sindicalista se manifesta em relação à queda do preço do leite

11 centavos, o que para eles é muito. De Marco diz que
com o valor que deixou de receber era possível pagar a
energia elétrica e alimentação para todas as vacas no
plantel. Atualmente a família tem 15 animais em lactação. Eles se mostram preocupados com a situação.
Segundo Farinon, o preço praticado até o mês
passado dava para cobrir o custo de produção e sobrar algum valor, mas com o preço que está hoje tem

produtores correndo o risco de sair da atividade. Ele
destaca que além da baixa no preço, outro fator para
a desistência é em relação à dificuldade de se adaptar à normativa do leite. “Tem produtores falando em
parar. Por quê? Tem aquele produtor um pouco menor, que além da queda no preço, está com dificuldade para se adaptar à normativa”, conta.
O presidente do Sintraf explica o que é a normativa: “Seria o resfriamento do leite, que precisa estar em
uma temperatura média de 4°C. O resfriador deve ser a
granel, não mais sendo admitido aquele com água. As
células somáticas também devem estar dentro do limite aceitável e a contagem bacteriana e instalações devem estar de acordo”, comenta Farinon.
Conforme o sindicalista, em Santa Catarina 50%
dos produtores de leite produzem até seis mil litros e,
segundo ele, esses e os outros terão que se adaptar à
normativa. Em relação ao preço, o presidente diz que
é necessária a união de todos para tentar resolver o
problema, pois se continuar assim, muitos produtores
vão deixar a atividade.
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DE CASA PARA A ESTRADA

Conheça a rotina do transporte de frango
Divulgação

Diana Heinz

T

rês décadas e quase dois anos. Esse é o
tempo que Leonaldo Hohensee exerce a
função de motorista. Há mais de 25 transporta frangos vivos até a Aurora Alimentos em
Maravilha. O trabalho do profissional é ir até os
aviários em torno da região, carregar os animais
e levar até a empresa. Segundo ele, a função ficou
mais fácil ao longo dos anos. Os caminhões agora
são mais modernos, possuem conforto. “Hoje em
dia ele é quase uma casa. Tem ar quente, bastante
espaço e bem mais macio”, destaca.
Outra coisa que mudou é a facilidade de encontrar o destino. Antigamente não tinha celular,
internet e nem experiência. Agora, muitos anos
mais tarde, Hohensee afirma que conhece muito bem o interior de diversas cidades. “Mas é algo
que só adquiri pelo conhecimento de ir até os locais, no início me perdia bastante. A gente só conseguia se comunicar quando ia à casa da pessoa.
Só sabíamos quando iriamos trabalhar quando
traziam o caminhão na nossa casa”, afirma.
Hohensee já teve a oportunidade de trabalhar
com outros tipos de transporte. Durante dois anos
chegou a ajudar o irmão que possui uma empresa
transportando móveis dentro do município, mas
acabou voltando ao antigo ofício. Viajar para longe nem pensar, só se for a turismo. O motorista é
casado com a professora Sandra Mara Ferreira e
o casal tem um filho, Bruno Hohensee, de 7 anos.
Graças à profissão, o pai pode acompanhar o
crescimento de Bruno de perto, diferente de outros motoristas. Atualmente a rotina de Hohensee varia, ele trabalha durante um mês no período
da noite e no mês seguinte de dia. A troca permite que ele passe mais tempo com a família. “Todos
os dias eu estou em casa e se num mês eu estive
pouco presente, no próximo melhora. Por isso eu
gosto muito do que faço, tudo passa rápido e estamos sempre em função e o melhor é que no fim da
carga horária volto pra casa”, explica.
O motorista sabe que a profissão não é fácil.
Muitos demoram a voltar do trabalho. A estrada
nem sempre é boa e o perigo é constante. Por isso
admira quem exerce a função de caminhoneiro.
Sandra tem orgulho do marido, diz que e apesar
do perigo da estrada ela fica tranquila, sabe que
Hohensee é um bom motorista.

Todos os dias eu
estou em casa e se
num mês eu estive
pouco presente, no
próximo melhora.”
Leonaldo Hohensee

Há mais de 25 anos o motorista trabalha com o transporte de frangos
Diana Heinz /O Líder

Hohensee, sua esposa Sandra e o filho Bruno, de 7 anos
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QUARTA EDIÇÃO

Feira Auriverde de máquinas, implementos e insumos
agrícolas é realizada em Santa Terezinha do Progresso
Associados e clientes da Auriverde prestigiaram, nos dias 10, 11 e 12 de julho, mais
uma edição da Feira de Máquinas, Implementos e Insumos Agrícolas da Auriverde,
realizada no município de Santa Terezinha
do Progresso.
A feira tem como objetivo trazer as melhores tecnologias do segmento de máquinas, implementos e insumos agrícolas, para
melhorar a produtividade das propriedades.
Este ano o evento contou com as novidades
também no setor de bovinocultura de leite,
trazendo marcas parceiras da Auriverde para
expor os produtos do segmento.
O gerente da loja agropecuária da Auriverde do município, Fernando Kappaun,
destaca a importância da feira e agradece a
presença de todos. “Este ano a feira trouxe
muitas novidades, diversos negócios foram
realizados e a satisfação de poder oferecer
bons negócios e produtos de excelência aos

nossos associados e clientes não tem preço.
Agradeço a todos os associados, clientes, parceiros, lideranças da cooperativa e do município, bem como os colegas e toda a equipe,
que sem eles nada disso seria possível. A 4ª
edição da Feira Auriverde foi um verdadeiro
sucesso”, diz.
O evento contou com a presença do vice-presidente da Auriverde, Daniel Ferrari,
gestor das lojas agropecuárias da Auriverde, Arceli Nicolodi, gestor dos Supermercados da Auriverde, Vanderlei Nicola, gestor
do setor de máquinas, Rogério Holderried,
além de gerentes e demais profissionais
das filias das lojas agropecuárias Auriverde
de outros municípios.
O prefeito de Santa Terezinha do Progresso, Derli Furtado, vice-prefeito, Cristiano Batista Machado, Valci Dal Maso, chefe de
gabinete, secretário da agricultura do município, Rafael Ferreira da Silva, e o médico ve-

Fotos: Divulgação

terinário do município, George Luiz Teixeira,
também estiveram presentes no evento.
As empresas parceiras foram: Realta Alimentos, Syngenta, Fecoagro, Alemão Agrodiesel, Santa Pedra, Gambatto, Aurora Alimentos,

Agroeste, Morgan, Pionner, Topview, Águia Comercial - TOP Leite, Ourofino Saúde Animal,
Águia Tecnologia Renovável do Brasil, Brevant,
Yara, Lero Fibras, MSD Saúde Animal, Torgura,
John Deere, Dekalb e Globo Oeste.
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ALERTA Em um dos casos, invasor pediu R$ 680 para seguidores
da vítima e o depósito foi feito
TRÂNSITO E VOCÊ

por Alyson Henrique Becker

Soldado PM lotado no posto 12 da 3ª Companhia
de Polícia Militar Rodoviária

Faróis auxiliares
nas motocicletas
O assunto desta semana são os faróis auxiliares nas motocicletas.
Não é difícil perceber nas vias de rolamento motocicletas utilizando-se de faróis auxiliares em seu veículo, porém, será que essa prática não vai contra a legislação de
trânsito?
Para esclarecer o assunto a resolução 292/2008 emitida
pelo Contran, corroborada pela Portaria 60/2017 do Denatran, determina a possibilidade de alterações no sistema de
iluminação das motocicletas, porém determinadas modificações devem ser precedidas de Certificado de Segurança
Veicular, e posterior inclusão da alteração no campo de observações do CRLV do veículo.
Portanto amigo leitor, caso queira modificar o sistema
de iluminação de sua motocicleta observe o procedimento
de legalização para que não incorra em infração de trânsito.
Aproveite nossa dica.
Desejo a todos uma boa semana!

INVESTIGAÇÃO

Polícia Civil prende homem
suspeito de estupro
A Polícia Civil, através
da Delegacia de Maravilha,
prendeu na terça-feira (16)
um homem de 38 anos, investigado por estupro contra a enteada de 14 anos.
Segundo a polícia, no dia
24 de junho a Polícia Civil de
Maravilha tomou conhecimento através da avó paterna da adolescente, que residia com o agressor e estava
sendo violentada há aproximadamente três anos.
Após os procedimentos iniciais e colheita dos
depoimentos, diante da
gravidade dos fatos e da possibilidade de reiteração cri-

minosa em razão de a vítima residir sob o mesmo teto
que o investigado, a polícia representou pela expedição de prisão preventiva, o que restou indeferido.
Após demais diligências
efetuadas, sendo angariadas
testemunhas, bem como novos relatos da vítima, vislumbrando-se indícios de autoria
e materialidade, conforme
novas declarações da vítima e depoimentos das testemunhas, novamente representou pela expedição
de prisão preventiva do suspeito, o que foi aceito, desta vez, pelo Poder Judiciário.

Estelionatário invade contas
em rede social e pede dinheiro
A profissional cirurgiãdentista Caroline Lowis, no
fim da tarde de quinta-feira
(18), teve as contas de suas
redes sociais invadidas, em
Maravilha. Ela contou à reportagem que os estelionatários, usando seus perfis
na internet, entraram em
contato com seus seguidores do Instagram e Facebook e pediram dinheiro. Esse foi um dos casos
registrados em Maravilha.
Outras pessoas também tiveram as contas invadidas
para aplicação de golpes.
No caso de Caroline,
a mensagem foi sempre a
mesma: “Oi queria te pedir uma coisa, mas fico
sem jeito de falar”. Essa foi
a mensagem de início da
conversa e, após obter resposta, disparavam o pedido de R$ 680 com o núme-

Divulgação

Estelionatário pedia dinheiro em nome de Caroline e afirmava que pagaria no dia seguinte

ro da conta para depósito.
Os invasores que se

passaram por Caroline diziam que a senha dela ha-

via bloqueado, mas se o dinheiro fosse depositado,
no dia seguinte haveria a
devolução. As contas eram
passadas sempre em nome
de um homem e uma mulher.
Ela lembra que teve
pessoas que acreditaram
no golpe e acabaram realizando o depósito nas contas informadas. Caroline
ainda destaca que jamais
pensava que isso fosse
acontecer com ela. “A gente acha que as pessoas ficam desconfiadas quando
recebem mensagens desse
tipo. Eu fiquei muito preocupada por que muitas
pessoas entraram em contato comigo, teve três pessoas que tentaram fazer o
depósito e não conseguiram e uma realizou o depósito de R$ 680”, relata.

TRÂNSITO

Colisão no centro deixa motorista ferido
O acidente foi na noite
de terça-feira (16) na Avenida Araucária, no semáforo próximo à prefeitura, no
centro de Maravilha. O acidente envolveu um veículo Fox e um Celta, ambos
com placas de Maravilha.
O Fox trafegava pela
Avenida Araucária, sentido delegacia ao centro, e o Celta seguia pela
Rua Santos Dumont, sentido Avenida Euclides da
Cunha. A colisão late-

ral foi no cruzamento com
a Avenida Araucária.
O motorista do Celta, de 32 anos, ficou preso nas ferragens e o Corpo
de Bombeiros fez o trabalho de desencarceramento. O Samu conduziu a vítima ao Hospital São José
com suspeita de fratura nas costelas. O motorista do Fox não se feriu.
Acidente ocasionou prejuízo nos
veículos e ferimentos graves em
um dos motoristas

Ederson Abi /O Líder
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FINAL Pelo segundo ano consecutivo, CRM está na final
da fase Oeste e este ano garantido no Estadual

CORRIDA

Só Corro participa
de ultramaratona

CRM e Cometa vão para a final da
Taça Schoeder Esquadrias 2019
No domingo (14) foram realizadas as semifinais da Taça
Schroeder Esquadrias 2019.
CRM e Cometa decidirão a final
da competição. Com a classificação, as duas equipes garantiram
a participação na fase estadual
do Campeonato Catarinense não
-profissional 2019. O CRM está
novamente na final da fase Oeste do Estadual de Amadores, em
2018 se sagrou campeão e dessa vez conseguiu chegar à decisão da Taça Schroeder Esquadrias. Depois de vencer por 3 a 0
o jogo de ida, segurou um empate em 1 a 1 na cidade de São Carlos. A equipe do Metropol lutou
para reverter o placar, conseguiu
abrir 1 a 0 no primeiro tempo,
com Giovane, porém o CRM se
manteve fechado e no segundo
tempo buscou o empate, Tiago
Maringá em jogada pela esquerda, com Renatinho que viu bem

Divulgação

Com empate, CRM se garantiu na final para enfrentar a equipe do Cometa

o camisa 7 do CRM nas costas do
marcador, ao dominar a bola deu
um corte no contrário e bateu de
pé esquerdo por baixo do goleiro
Daian e garantiu a vaga na final.
Em São Miguel do Oeste, outro empate no clássico: no primeiro tempo o Cometa abriu o
placar e ainda na primeira etapa o Guarani buscou o empate.
O jogo seguiu em 1 a 1 no restante da partida com chances para

os dois lados, a decisão se encaminhou para a disputa nas penalidades. Nas primeiras 5 cobranças de penalidade, o Guarani
errou duas cobranças, colocando
a bola fora do gol, enquanto o Cometa também errou duas, sendo
suas cobranças defendidas pelo
goleiro Thiago. Na sexta cobrança o goleiro Dela defendeu e pegou a bola para cobrar, finalizando em gol e levando o Cometa

para a final da Taça Schroeder Esquadrias.
O primeiro jogo da final da
Taça Schroeder Esquadrias será
amanhã (21), às 15h, com o CRM
recebendo o Cometa em seus domínios, em virtude do time de
Itapiranga ter uma campanha
melhor na fase de grupos, que se
classificou em segundo, enquanto o time de Maravilha se classificou em terceiro no seu grupo.

O Grupo de Corrida Só Corro de Maravilha participou no último dia 13 da Ultramaratona
dos Perdidos, na cidade de Tijucas do Sul/PR. De acordo com
os participantes, foram mais
de 500 atletas de diversos países, como Brasil, Peru, Colômbia, Uruguai, Bolívia, Chile, Paraguai, EUA, Venezuela e Áustria
que disputaram as provas de 80
quilômetros, 45, 25 e 13, nas trilhas das montanhas da região.
Os maravilhenses correram
todos na distância de 25 quilômetros e obtiveram boa classificação. “Foi uma prova duríssima com 25 quilômetros de
trilhas nas matas e montanhas,
com uma subida acumulada de

1.600 metros, ou seja, o equivalente a quase 533 andares de escadarias”, disse Leandro Arend.
Confira os resultados

Angelise Hoffman – 50º geral e 8º
categoria 40/49 anos
Celso Broetto - 43º lugar geral e
10º lugar categoria 40/49 anos
Cleusa Arend - 51º geral e 8º
categoria 50/59 anos
Leandro Arend - 62º lugar geral e
6º categoria 50/59 anos
Lenira Ledur - 37º geral e 5º
categoria 50/59 anos
Marilene Broetto - 19º lugar geral e
4º lugar categoria 40/49 anos
Neli Dreifke - 43º geral e 7º
categoria 50/59 anos
Rosmili Weisenmann – 10º lugar
geral e 2º lugar na categoria 40/49
anos
Susana Alves Maia - 32º lugar geral
e 17º categoria 30/39 anos
Divulgação

Equipe considera a participação positiva

FUTEBOL

Campeonato Municipal de Veteranos define finalistas
Na manhã de domingo
(14) foi realizada na Linha
Primavera Alta a primei-

ra semifinal do Campeonato Municipal de Futebol,
categoria veterano. A par-

tida foi entre as equipes
do Canarinho e o Atlético
MH Canarinho da Água Pa-

rada. O resultado foi de 2
x 0 para o time da Primavera Alta. O jogo da vol-

ta será amanhã (21), às
9h30, na Linha Água Parada. Quem passar pega

na final o Madalozzo, que
por critérios de classificação espera o adversário.
Fotos: Nelcir Dall’Agnol/O Líder

Primavera Alta está em vantagem, pois venceu o primeiro jogo

Atlético MH Canarinho da Água Parada vai ter que correr atrás do prejuízo

NÃO PROFISSIONAL

Definidos os oito clubes que disputarão
o Estadual de Amadores
A região Oeste foi a última do
Estado a definir os seus representantes para o Estadual de Futebol
não Profissional. Domingo (14)
ficou definido o CRM e Cometa como os representantes dentro
de um dos mais bem organizados
campeonatos estaduais de futebol amador do país. Vão participar da competição pela Copa Sul,

Caravaggio e Metropolitano (ambos de Nova Veneza); Copa Interligas, Náutico e Grêmio Cachoeira (ambos de Florianópolis);
Copa Oeste: CRM (Maravilha) e
Cometa (Itapiranga); Copa Norte, Pirabeiraba (Joinville); Liga
Vale Norte, Juventus (Ibirama).
O sistema de disputa será eliminatório (mata-mata) e as da-

tas serão as seguintes: quartas
de final: 7 e 21 de setembro; semifinais: 12 e 26 de outubro; finais: 9 e 23 de novembro.
As datas das finais vão depender se o Metropolitano estará ou não na decisão. Isso porque
o clube de Nova Veneza também
vai disputar o Sul Brasileiro e as
datas ainda não foram definidas.

34

, maravilha 20 DE julhO DE 2019

esporte
XADREZ Maravilhenses participaram da 6ª etapa do Circuito Regional Oeste

Oneide Behling
DECISÃO
Chegou o momento que todos esperavam no campeonato. Depois de muitas rodadas, com alguns jogos desinteressantes e superação de uns percalços no meio do caminho, CRM e Cometa cumpriram as expectativas e chegam para decidir a fase oeste do futebol
amador. É um adversário dificílimo. Vem crescendo a exemplo do
CRM nos últimos jogos e empolgados pelas últimas atuações. Cometa tem pontos fracos e é necessário saber aproveitar.
CRM X COMETA
O que o CRM precisa é fazer o que tem feito nos últimos jogos. E tenho certeza que se fizer uma partida como nas últimas
apresentações, temos totais condições de vencer já neste domingo. Vencer a primeira representa um passo significativo na busca pelo título. Qualquer deslize pode custar caro, e o campeão começa a ser decidido neste domingo. Portanto, vamos todos para o
estádio apoiar o time de Maravilha. A rádio Líder FM transmite o
jogo a partir das 14h30. Pode ligar, aqui tem jogo!
EMOÇÃO
Dono da melhor campanha na fase de classificação, o Cometa terá a oportunidade de decidir o Estadual de Amadores em
sua casa, ou seja, o CRM neste domingo precisa fazer uma partida exemplar. Obrigatoriamente tem que triunfar no Estádio Dr.
Leal Filho. É verdade também que não existe uma grande vantagem em decidir em casa. Estatisticamente a diferença é pequena.
GRUPO
Ninguém tem cadeira cativa no time do CRM. Rudi tem um
grupo forte e com bons jogadores. Centroavante Budda, após cumprir suspensão, estará disponível para reforçar o ataque. Coincidência ou não, o time melhorou após sua saída. Passou a trabalhar
a bola mais no chão, com passes precisos. Bill, mesmo acima do
peso, deu boa resposta. Cabe ao técnico avaliar essa situação. Michel Franke retorna como titular na zaga ao lado de Djonathan.
PARA OS JOGADORES
Gostaria de parabenizar todo elenco de guerreiros do CRM.
É um time com qualidade. Só entendam que a torcida está com
vocês e na nossa casa o torcedor irá fazer a sua parte, pois o grito de “É campeão” está novamente vivo na garganta! Vocês são
merecedores deste momento que o nosso time vive. Já classificados para enfrentar as outras regiões do Estado. Mas todos merecem também esta conquista de bicampeão. O tanto que batalharam para chegar até aqui, tantos concorrentes capacitados vocês
eliminaram, então o que só tenho a dizer-lhes é: “Deem o sangue,
joguem com raça, briguem pela bola como se fosse a última partida de futebol da vida”. Não estaremos indo para o estádio Dr. Leal
para ver o Cometa jogar na nossa casa, pelo contrário, eles que
irão nos assistir jogar. Boa sorte, CRM!

Enxadristas de Maravilha se destacam
em competição em Cunha Porã
A equipe de xadrez da Secretaria de Esporte, Juventude e
Lazer/Acema de Maravilha, comandada pelo professor Jorge Godois (Vacaria) e pelo estagiário de educação física Pablo
Kercher, composta por 23 atletas, esteve, no sábado (13), em
Cunha-Porã. Naquela cidade
participaram da 6ª etapa do Circuito Regional Oeste de Xadrez, o
qual contou com a participação
de mais de 160 enxadristas de 15
municípios. Os maravilhenses
garantiram medalhas com os seguintes enxadristas:
Sub-8
Lara Albrecht – 2º lugar
Eloisa Kirch – 5º lugar
Davi Menegassi – 5º lugar
Gustavo Manfrim – 4º lugar
Sub-10
Mara Mueller – 2º lugar
Sub-14
Gabriel Vargas – 5º lugar

Divulgação

Maravilha se prepara para as próximas competições do calendário

Sub -16
Mateus Mueller – 3º lugar
Para Vacaria, as medalhas
vieram em resposta ao esforço,
dedicação e concentração nos
treinos e no torneio. “Os demais
enxadristas de Maravilha também merecem destaque, foi um
ótimo torneio, para alguns, o primeiro fora do município”, disse.
Segundo o professor, eles conse-

guiram vitórias contra adversários mais experientes, mostrando
concentração e técnica. “Estou
feliz com o desempenho e resultados de toda a equipe”, ressalta. “Quem também está de parabéns são os pais dos alunos
que se deslocaram até Cunha
Porã para fazer sua torcida e incentivar o esporte maravilhense”, completa.
Agora a equipe de Maravi-

lha se prepara para as próximas
competições do calendário. Os
treinos são realizados nas segundas, terças e quintas nos períodos
matutino e vespertino, em sala
anexa à Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer, e nas sextas-feiras na Escola de Educação Básica
João XXIII, em ambos os períodos. Mais informações podem
ser obtidas com Jorge Godois
pelo telefone (48) 99677 6085.

LÍDER FARMA

Campeonato Municipal começa definir finalistas
NELCIR DALL’AGNOL
Na tarde de sábado (13), em
Maravilha, começaram as semifinais da Taça Líder Farma. Se enfrentaram no Estádio Doutor José
Leal Filho as equipes do Canari-

nho de Linha Primavera Alta x Esportivo Bela Vista, pela categoria
aspirante e principal. Na aspirante houve empate em 2 x 2, já na
principal o Canarinho aplicou 4
x 1 no Esportivo. As duas equipes regressam a campo no sába-

Maravilha

Futsal amarga mais
uma derrota em casa
Se fora de casa a equipe da
Secretaria de Esportes, Juventude
e Lazer/Acema, Maravilha, categoria adulto, tem feito jogos bons,
pala Copa Oestina de Futsal, em
casa diante da sua torcida não está
tendo o mesmo rendimento. Na

noite de quarta-feira (17), jogando
no Ginásio Municipal Gelso Tadeu Mello Lara, os maravilhenses,
comandados pelo técnico Beni de
Lima, perderam pelo placar de 4
x 2 para a equipe de Mondaí, pela
terceira rodada da competição.

do (27), pela partida da volta.
Na outra semifinal, hoje (20),
medem forças pela categoria aspirante União do Bairro Floresta x Canarinho de Linha Água
Parada e na principal União do
Bairro Floresta x SER Vasco da

Gama. Elas jogam pelas partidas da volta no sábado (3).
As finais estão marcadas para
os dias 10 e 17 de agosto. Todas as
partidas pela categoria aspirante
iniciam às 13h45 e logo em seguida
as partidas pela categoria principal.

SELEÇÃO

Maravilhenses participam
de seletiva de tae-kwon-do
Os atletas da modalidade de tae-kwon-do Vitor Zanatta, Pedro Loch, Vitor Serpa,
Pablo Manorov, Enzo Mello e
Jeferson Stacke participaram,
neste mês, da seletiva para formação da seleção catarinense.

Os quatro conquistaram vaga
para o Campeonato Brasileiro, mas apenas Loch e Zanatta
estarão presentes na competição nacional. O Brasileiro será
realizado entre os dias 14 e 18
de agosto, no Rio de Janeiro.

VICTOR MÓVEIS

Base do futsal de Maravilha consegue bons resultados

As categorias de base da Secretaria de Esportes, Juventude e
Lazer/Acema de Maravilha vêm
tendo bons resultados nas competições que participa. Na quarta-

feira (17) as equipes das categorias sub-12 e sub-16 conseguiram
mais duas vitórias na Copa Victor Móveis. A rodada foi realizada
em Maravilha no Ginásio Gelso

Tadeu Mello Lara, contra Modelo.
Na sub-12 os meninos de Maravilha aplicaram goleada de 9 x 0 e
na sub-16 ganharam de 5 x 0. Para
o professor Gian Mauro Silva, isso

é fruto do trabalho que é realizado na base do futsal maravilhense e o apoio da secretaria. “Parabenizo a todos que nos apoiam
e aos atletas”, finaliza Silva.
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FINALISTA Classificação veio após duas vitórias e uma derrota

COMPETIÇÃO

Futsal de Maravilha está na
fase final dos Jasc
No último fim de semana a equipe adulta da Secretaria Municipal de Esportes,
Juventude e Lazer/Acema
de Maravilha participou da
fase microrregional dos Jogos Abertos de Santa Catarina (Jasc), na cidade de
São Miguel do Oeste. No último dia 12 os maravilhenses perderam para Belmonte pelo placar de 5 x 2 e no
sábado (13) conquistaram
triunfo diante de Tunápolis
pelo placar de 5 x 1. Marcaram os gols: Ítalo (3), Léo (1)
e Biju (1).
No domingo (14), contra

Divulgação

Equipe adulta do futsal de Maravilha

Itapiranga, conseguiram outra vitória, desta vez por 2 x

1. Com os resultados, Maravilha está classificada para

a fase final da competição,
que será no dia 15 de agosto.

XADREZ

Flor do Sertão compete em Circuito
Regional de Xadrez
No sábado (13) Flor do Sertão participou em Cunha Porã
do 19º Circuito Regional Oeste de Xadrez, nas categorias
sub-8, sub-10, sub-12, sub-14,
sub-16 e absoluto masculino
e feminino. Os cinco primeiros colocados de cada categoria conquistaram medalhas.
As classificações dos representantes do município foram:
2º lugar - Lucas Sergio Bortolini
2º lugar - Roberta Asolini
3º lugar - Pamela Daniela Lang
4º lugar - Sara Tania Vivian
4º lugar - Julia Zonato Kuhn
4º lugar - Nicoli De Oliveira Wagner
4º lugar - Thauane Manueli Hircheiter
5º lugar - Brenda Ramos Marini
5º lugar - Gabriela Habeck

Divulgação

Maravilhenses em
quadra pela Liga
Oeste de Vôlei
As equipes masculina da AMV/SEJL e feminina do Projeto Vida Vôlei/Unopar/Macrolar/SEJL/
João XXIII/Avioeste estiveram em quadra no último fim de semana.
No sábado (13) a equipe masculina foi até Concórdia para a 2ª etapa da Liga
Oeste. Eles tiveram o comando do técnico Thomas
Zardo e enfrentaram a equipe de Pinhalzinho, quando perderam pelo placar de
2 sets a 1. “Foi um jogo muito equilibrado, onde o tiebrack foi 18 x 16 para os adversários”, comenta Zardo.
Na outra partida os maravilhenses enfrentaram os
anfitriões e perderam por 2
sets a 0. “Em um jogo bem
jogado novamente, e no último jogo do dia enfrentamos a equipe de Joaçaba e
mais uma vez saímos derrotados no tiebrack 2 sets
a 1, onde o tiebrack foi 15
x 13”, conta o treinador.
Zardo lembra que Maravilha possui uma equipe
bastante jovem, com atletas

formados na casa. “Enfrentamos ótimas equipes e jogando de igual com todas,
o resultado não veio por alguns detalhes, mas estamos
no caminho certo”, ressalta.
Já a equipe feminina foi
jogar em Guaraciaba no domingo. Comandadas pelo
técnico Edinar Zardo, elas
enfrentaram a equipe da
casa e perderam pelo placar de 2 sets a 0. Contra Saudades também perderam
por 2 sets a 0, contra a Tendências Charlita de Chapecó ganharam pelo placar de
2 sets a 0. “A equipe feminina também é formada apenas por meninas de nossa cidade e que tem apenas duas
atletas da categoria adulto, e o restante são meninas
das equipes da Olesc e Joguinhos”, disse o treinador.
As equipes agradecem
a administração municipal, a Secretaria Municipal de Esportes, Juventude
e Lazer e aos patrocinadores pelo apoio, dedicação e ajuda no transporte, alimentação e taxas.
Fotos: Divulgação

Os cinco primeiros colocados de cada categoria conquistaram medalhas

6º lugar - Larissa Bruna Salvatti
6º lugar - Bianca Naiara Pelison
6º lugar - Geisa Caroline Boll
7º lugar - Djenifer Wagner
7º lugar - Luis Eduardo Zambiasi Pandolfo
7º lugar - Paulo Sergio Bortolini

8º lugar - Lucas Gabriel Habeck
8º lugar - Helena Bergonsi Filipin
9º lugar - Raissa Dall Agnol Filippin
9º lugar - Geovana Gabriela Marini

9º lugar - Fabieli Salvatti
10º lugar - Luan Antônio Bortolini
10º lugar - Ana Luiza Becker de Aragão
10º lugar - Ana Clara Rodrigues Pires

Meninos competiram em Concórdia para a 2ª etapa da Liga

Meninas estiveram em Guaraciaba

